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Inledning
Varför är det vik  gt med säkerhet på nätet? 
Internetanvändningen kryper allt längre ned i åldrarna. Idag har 54 procent av alla 2-4-åringar använt 
internet och 62 procent av alla 9– 12-åringar har en smartphone*. Många bär med sig nätet i fi ckan.        
Hela  den. 

Livet på nätet ger fantas  ska möjligheter, men ibland är e  ertänksamhet en bristvara. Därför blir det 
extra vik  gt med värdegrund och med kunskap för a   kunna kri  skt granska, sä  a gränser och kunna 
säga ja eller nej  ll nya erfarenheter på nätet.

Hur kan dina elever använda nätet på e   säkert sä  ? Vilka risker och utmaningar fi nns?  Det här lä-
rarmaterialet är  ll för dig som vill arbeta med internetsäkerhet och digital kompetens, en del av det 
som också brukar kallas för medie- och informa  onskunnighet – MIK – i åldrarna 9– 12 år. 

Övningarna är fristående och kan användas som helhet under exempelvis en halvdag eller utspri       
under en längre  d. Det är upp  ll dig som lärare a   avgöra vad som passar bäst för dina elever. 

Materialet består av e   antal lek  onsupplägg som tar upp frågor om: 

• elevernas egen nätvardag
• elevernas rä   gheter och skyldigheter på nätet med utgångspunkt från barnkonven  onen
• frågor med fokus på e  k i förhållande  ll nätet
• frågor om internetsäkerhet

Sy  e och mål u  från Lgr 11
I skolans uppdrag (Lgr 11 sid. 9) ingår a   ge eleverna verktyg för a   kunna orientera sig i en komplex 
verklighet, med e   stort informa  onsfl öde och en snabb förändringstakt. 

För a   på bästa sä   hantera dagens informa  onssamhälle behöver barn och unga bli mediekunniga 
och få kunskaper om, utveckla färdigheter i och refl ektera kring hur de ska förhålla sig  ll informa  on 
på nätet. Denna handledning sy  ar  ll a   hjälpa  ll med det arbetet. Målet är a   stärka dina elevers 
digitala medie- och informa  onskompetens. Materialet är tänkt som en dörröppnare och en igångsät-
tare för vidare diskussioner om livet på nätet. 

Längst bak i denna lärarhandledning fi nns e   samlat kopieringsunderlag med det material som be-
hövs för det prak  ska genomförandet av lek  onerna. Skriv ut de  a enligt anvisningarna i respek  ve 
lek  onsupplägg. 

*Källa: Statens medieråd
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Vad är Statens medieråd?
Statens medieråd är en myndighet med uppdrag a   stärka barn och unga som medvetna medie-       
användare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Genom a   öka barns och ungas medie- och 
informa  onskunnighet, MIK, ger vi dem verktyg för a   kunna göra sina röster hörda, kri  skt värdera 
informa  on och självständigt hantera situa  oner som kan uppstå på nätet.

De  a lärarmaterial är framtaget av Statens medieråd i samarbete med Barnombudsmannen,             
Skolverket (Kolla källan), Rikspolisstyrelsen, Ungdomsstyrelsen, Post- och  Telestyrelsen, Datainspek-
 onen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Mediekompass och Konsumentverket/Konsu-

ment Europa och Surfa Lugnt.

För frågor om lärarmaterialet, kontakta Statens medieråd: registrator@statensmedierad.se
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Lek  on 1: Webbfavoriter
Inledning
Hur använder eleverna nätet? Vilka sajter tycker de är spännande och roliga? Sä   igång arbetet med 
internetsäkerhet genom en startövning där eleverna får lära dig och andra vuxna vad de gör på nätet. 
Upplägget består av två delar som även fungerar a   använda fristående. Sä   samman din lek  on 
genom a   välja bland delarna. 

Vuxna behövs i barns och ungas liv och närhet – även på nätet. De behövs för a   ge stöd och vägled-
ning, och om det skulle uppstå problem. Kunskap om barns och ungas medievardag ökar möjlighe-
terna för a   vi ska kunna ta vårt vuxenansvar även på denna arena. Kunskapen ökar också förståelsen 
för barns och ungas liv, vilket är en nödvändig förutsä  ning för a   kunna mötas över genera  ons-
gränserna. 

Sy  e:
• Inventera elevernas internetvanor.
• Samtala kring vad eleverna gör på nätet och hur de kan uppdatera vuxna (lärare och andra 
nära-barn-professionella, samt föräldrar) kring sina nätvanor.

Förberedelser:
• Skriv ut de påståenden som hör  ll övningen (kopieringsunderlag 1A).
• Placera stolarna i en ring så a   alla ser varandra. Det behöver fi nnas minst en ledig stol i 
ringen.
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Del 1. Vad gör du på nätet?
Gör så här:
1. Läs e   påstående (eller låt en eller fl era elever läsa). Uppmana eleverna a   byta plats när e   på-
stående stämmer in på just dem. Gör gärna övningen  llsammans med barnen så a   vuxna deltar på 
lika villkor. 

Jag brukar:
• inte vara på nätet
•   a på klipp
• lägga upp egna klipp
• cha  a
• göra läxor
• mejla
• söka informa  on
• köpa eller sälja saker
• fi xa med egen hemsida
• blogga
• läsa andras bloggar
• twi  ra
• spela spel
• ladda ned musik, fi lm, spel och program
• göra annat på nätet (låt elever berä  a fri   om vad de brukar göra)

2. Samtala om övningen. Fanns det något som alla gjorde? Något som ingen gjorde? Vad är mest 
populärt a   göra på nätet i klassen?

3. Fråga eleverna vad deras föräldrar gör på nätet. Är det någon skillnad? Låt eleverna refl ektera fri  .
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Del 2. Favorithemsidan
Gör så här:
1. Berä  a för klassen a   vuxna inte all  d hänger med i barns internetvanor – och varför det är bra för 
vuxna a   veta vad barn gör på nätet (då kan de vara e   bä  re stöd och  ll större hjälp även i den här 
delen av barns vardag).

2. Be dina elever a   uppdatera dig! Ge eleverna i uppgi   a   rita sina favorithemsidor – bilden kan 
visa hur sidan ser ut eller annat som har anknytning  ll sidan. Be eleverna skriva eller berä  a vad 
sidan heter, vad man gör där och hur du kan hi  a dit. Om eleverna har  llgång  ll dator och skrivare 
kan de också illustrera med hjälp av skärmdumpar. 

3. Häng upp era nä  avoriter på väggen. 

4. Ge dig själv som lärare i ”hemläxa” a   besöka sidorna – be eleverna följa upp med läxförhör. 

TIPS: Dela med er
Bjud in föräldrar och andra vuxna i barnens närhet a   komma och   a på                                     

barnens nä  avoriter.  På så vis kan även de lära sig mer om vad barnen gör 

på webben. Låt barnen gruppera sig runt sina favoritsidor och vara experter. 

Föräldrarna/de vuxna kan få vandra runt och ställa frågor om de olika sidorna. 

Låt de vuxna ställa alla de frågor de aldrig  digare vågat eller få   chansen a   fråga!  
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Lek  on 2: Det här är mina rä   gheter!
Inledning
Barn har rä   a   delta, söka e  er informa  on och ha kul på nätet – men också skyldighet a   respek-
tera andra och deras rä   gheter. Den här lek  onen är e   grupparbete u  från FN:s konven  on om 
barnets rä   gheter (barnkonven  onen). I övningarna får eleverna refl ektera över sina rä   gheter och 
skyldigheter på nätet. Upplägget består av två delar. 

Sy  e:
• Informera eleverna, samt uppmana dem a   främja och skydda sina rä   gheter på nätet.

• Belysa sambandet mellan rä   gheter och skyldigheter. 

Förberedelser: 
• Skriv ut affi  schen över barnkonven  onen så stort som möjligt. Affi  schen kommer från Barn-
ombudsmannen och beskriver lä   örståerligt delar av barnkonven  onen e  er olika teman. 

www.barnombudsmannen.se/Global/Publika  oner/affi  sch bk svenska.pdf

• Här är hela barnkonven  onen i en kort och en lång version: unicef.se/barnkonven  onen

• Skriv eventuellt ut kopieringsunderlag 2A med fakta om barnkonven  onen. Du väljer själv om 
eleverna ska få e   exemplar eller om du enbart använder informa  onen för egen del. 
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DEL 1. Barns rä   gheter på nätet
Gör så här:
1. Dela in i klassen i grupper så a   varje grupp innehåller tre  ll fem elever.

2. Berä  a vad barnkonven  onen är (se sidan 8). Dela ut affi  schen om barnkonven  onen  ll alla 
elever. Berä  a a   de har samma rä   gheter när de är online. 

3. Ge grupperna  d a   studera affi  schen och i uppgi   a   välja tre rä   gheter ur barnkonven  onen 
som de vill  fokusera på när det handlar om livet på nätet.  Om de har svårt a   komma på något kan 
ni göra e   exempel gemensamt.  E   förslag är nummer 16 i affi  schen  (under rubriken ”SKYDD”):

”Du har rä   a   skyddas från olagliga intrång i di   privatliv. Det gäller i hemmet eller där du bor 
och vistas. Ingen får  ll exempel läsa dina brev eller dagböcker utan lov. Det gäller också i alla 
andra situa  oner då informa  on om dig hanteras. Ingen får heller skada din heder eller di   
rykte. Lagen ska ge dig starkt skydd mot alla sådana intrång.”

Här kan ni t. ex. prata om lösenordsskydd och a   ingen får läsa ens sms.  Ni kan också tala om a   man 
har rä   a   u  rycka sig själv fri   på nätet men a   man också bör respektera andra. 

4. Låt varje grupp fundera på en specifi k situa  on där en rä   ghet som tas upp i barnkonven  onen är 
vik  g.

5. Presentera vad grupperna kommit fram  ll i helklass.
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Fördjupning
I barnkonven  onens ar  kel 17 som handlar om barnets rä    ll informa  on, står det även a   barn har 
rä    ll ”skydd mot informa  on och material som är  ll skada för barnets välfärd”. Diskutera vad de  a 
innebär och varför det är vik  gt. Exempel på frågor:
 

• Varför visas vissa fi lmer sent på kvällen?
• Varför är vissa fi lmer på bio  llåtna från en specifi k ålder?
• Finns det något innehåll i tv, fi lm, spel eller på internet som du själv må   dåligt av?
• Om du själv fi ck bestämma, vad skulle du vilja bli skyddad från?

Inspira  on
Här hi  ar du förslag  ll ar  klar som kan vara med i en nätkonven  on. Listan kan användas som inspi-
ra  on eller som jämförelse för a   se om eleverna få   med olika vik  ga områden i sina förslag. Listan 
fi nns även som kopieringsunderlag 2B. 

• Du har rä   a   skydda din iden  tet på nätet.
• Du har rä   a   vägra lämna ut personlig informa  on om du inte vet vem som e  erfrågar den.
• Du har rä   a   delta, ha kul och söka e  er olika typer av informa  on (som är relevant för din  
ålder).
• Du har rä   a   u  rycka dig själv fri   på nätet, men bör också respektera andra.
• Du har rä   a   göra dig hörd och bli respekterad av andra.
• Du har rä   a   skydda något du skapat själv, även det du skapat på nätet.
• Du har rä   a   vara kri  sk, a   diskutera och inte tycka som andra i diskussioner på nätet.
• Du har rä   a   använda ny teknologi för a   utveckla din personlighet och din kapacitet.
• Du har rä   a   skydda dig från virus och spam. 

Källa: Webwise (engelska), e   irländskt ini  a  v där myndigheter och it-företag samarbetar kring internetsäker-
het. Länk: h  p://www.thinkb4uclick.ie/pdf/TB4UC_WEBWISE_CRC.pdf



Jag <3 internet 10

Fakta om barnkonven  onen
Konven  onen om barnets rä   gheter, eller barnkonven  onen som den också kallas, antogs av FN 
1989. (Nedanstående fakta fi nns även som kopieringsunderlag 2A).

Barnkonven  onen innehåller rä   gheter som varje barn ska ha och gäller alla upp  ll 18 år som bor 
eller vistas i e   land. I barnkonven  onen kallas alltså både barn och tonåringar för barn. Sverige 
måste göra si   allra bästa för a   det som står i barnkonven  onen ska bli verklighet. Till exempel 
måste Sveriges egna lagar och regler stämma överens med rä   gheterna i konven  onen. Sverige ska 
se  ll a   barns rä   gheter inte glöms bort utan respekteras överallt i samhället, varje dag. Regeringen 
ska också se  ll a   både barn och vuxna får reda på vilka rä   gheter barn har. Rä   gheterna står i 
olika stycken som kallas för ar  klar. Det fi nns 54 ar  klar i barnkonven  onen och 41 av dem handlar 
om rä   gheter. Resten av ar  klarna handlar om hur länderna ska arbeta med barnkonven  onen. 
Ar  klarna 2, 3, 6 och 12 kallas för barnkonven  onens huvudprinciper. Dessa hjälper dig a   förstå de 
andra ar  klarna. Alla ar  klar i barnkonven  onen hänger samman.

Huvudprinciperna i barnkonven  onen
• Ar  kel 2. Barnkonven  onen ger dig och alla andra barn samma rä   gheter och lika värde. 
Ingen får diskriminera dig. Det betyder a   ingen får behandla dig sämre än någon annan. Du får 
inte heller diskrimineras eller bestraff as för något som dina föräldrar är eller gör.

• Ar  kel 3. När vuxna fa  ar beslut som rör barn ska de se  ll ”barnets bästa”. Det betyder a   
de vuxna all  d ska tänka på vad som är bra för dig och hur beslutet kommer a   påverka dig. Du 
ska få det skydd och den omvårdnad du behöver. Det är lika vik  gt a   vuxna tänker på ”barnets 
bästa” även när beslutet rör många barn.

• Ar  kel 6. Du har rä   a   leva och utvecklas. Di   land ska göra allt det kan för a   du ska kunna 
göra det.

• Ar  kel 12. Du har rä   a   u  rycka dina åsikter i alla frågor som rör dig. Vuxna ska lyssna och ta 
hänsyn  ll dina åsikter. När en myndighet eller domstol hanterar eller beslutar i en fråga som rör 
dig ska du få möjlighet a   komma  ll tals.
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Fakta om barns rä    ll skydd
I barnkonven  onens ar  kel 17 som handlar om barnets rä    ll informa  on, står det även a   
barn har rä    ll ”skydd mot informa  on och material som är  ll skada för barnets välfärd”. I 
Sverige regleras det i lagar som exempelvis:

• Lag om åldersgränser för fi lm som ska visas off entligt
Där står det: ”Framställningen i en fi lm får inte godkännas för visning för barn under sju år, 
under elva år eller under femton år om den kan vara  ll skada för välbefi nnandet för barn i den 
aktuella åldersgruppen.” Statens medieråd fa  ar beslut om åldersgränser för fi lm.

• Radio- och tv-lagen
Där står det: ”Program med ingående våldsskildringar av verklighetstrogen karaktär eller med 
pornografi ska bilder som sänds i tv ska an  ngen föregås av en varning i ljud eller innehålla en 
varning som anges löpande i bild under hela sändnings  den. Sådana program får inte sändas 
under sådan  d och på sådant sä   a   det fi nns en betydande risk för a   barn kan se program-
men, om det inte av särskilda skäl ändå är försvarligt. ”De vanligaste typerna av innehåll som 
barn och unga mår dåligt av är ”när djur är sjuka och lider” (40 procent) samt ”när barn råkar illa 
ut, lider eller mår dåligt” (39 procent). Källa: Ungar och medier 2010, Statens medieråd.

Läs mer här:
www.statensmedierad.se/Aldersgranser/
www.radioochtv.se

Lagarna i sin helhet fi nns här:
Radio- och tv-lagen
www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfa  ningssamling/Radio--och-tv-lag-2010696_
sfs-2010-696/

Lag om åldergränser för fi lm som ska visas off entligt 
www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfa  ningssamling/Lag-20101882-om-aldersgrans_
sfs-2010-1882/
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DEL 2. Rä   gheter = skyldigheter

Diskutera sambandet mellan rä   gheter och skyldigheter i klassen.

Gör så här:
1. Skriv upp orden rä   ghet och skyldighet på tavlan. Låt eleverna fundera på vad orden betyder och 
hur de kan hänga ihop. Skriv upp elevernas tankar på tavlan.

2. Berä  a a   barns rä   gheter (som fi nns samlade i barnkonven  onen och som ni redan arbetat 
med) är överenskommelser som säkerställer vissa fördelar för barn (som exempelvis rä  en  ll lek och 
vila). Barnens rä   gheter brukar man säga är vuxnas skyldigheter. Det är helt enkelt de vuxnas skyldig-
het a   se  ll a   barns rä   gheter respekteras – hemma, i skolan och i samhället.

Vi har förstås alla, barn som vuxna, en moralisk skyldighet a   behandla varandra med respekt. Liksom 
dina kompisar måste respektera dina rä   gheter – måste även du respektera deras!

3. Studera återigen klassens nätkonven  on och fundera gemensamt kring vad de olika rä   gheter ni 
enats om kan innebära för skyldigheter. Till exempel:

Rä   ghet: Jag har rä   a   u  rycka mina åsikter på nätet.

Skyldighet: Jag har en skyldighet a   inte vara elak, orä  vis eller ljuga när jag u  rycker mina åsikter på 
nätet.

4. Diskutera om huruvida eleverna brukar tänka på rä   gheter eller skyldigheter när de är på nätet. 
Om ja, i så fall när? Borde de tänka mer på det eller tycker de a   de gör det  llräckligt?
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Lek  on 3: Känslobarometern
Inledning
Är det elakt a   skämta om en klasskompis? Blir man ledsen om någon skriver kons  ga saker om en 
på nätet? Låt eleverna ta ställning  ll olika scenarier och fundera på vad som känns jobbigt och inte. 
Genom övningen synliggörs a   man kan tänka, tycka och känna olika – och a   det är lika vik  gt a   
respektera varandra på nätet som i den övriga vardagen. 

Denna övning kan vara känslig a   genomföra i vissa grupper. Särskilt om någon i klassen är utsa   för 
det som beskrivs i de givna exemplen. Tips på hur du kan göra övningen mindre laddad hi  ar du sist i 
upplägget. 

Sy  e:
• Visa a   man kan känna olika i en situa  on och a   människor kan reagera olika starkt på 
samma situa  on. 

• Ökad förståelse och respekt för andras känslor i olika situa  oner.

Förberedelser:
• Klipp ut känslokorten (kopieringsunderlag 3A) så a   det fi nns  llräckligt många för e   kort per 
elev. Det är vik  gt a   fl era elever (cirka 5) får samma kort. Välj ut de känslokort som känns mest 
relevanta för gruppen. 

• Skriv ut lapparna ”Jag blir jä  eledsen” och ”Jag blir inte ledsen alls” (kopieringsunderlag 3B) 
och placera dem en bit ifrån varandra i klassrummet (an  ngen på väggen eller på en ma  a). 
Eleverna ska kunna lägga ut eller sä  a upp sina känslokort mellan lapparna, så lägg dem inte för 
nära varandra. 

Tips: A   samtala med elever kring känslor
Generellt är det bra a   använda öppna frågor när ni samtalar om barnens tankar kring 
övningen. Det är o  a lä  are a   resonera och samtala kring ens tankar om e   känsligt 
fenomen (i det här fallet känslor) än a   konfronteras med a   svara på varför man känner på 
något visst sä  . A   diskutera sina egna känslor 
kan lä   upplevas som för personligt eller utlämnande. Exempelvis: ”Berä  a hur du tänk-
te...?.”

E   sä   a   göra övningen något mindre personlig är a   neutralisera påståendena så a   
de inte utgår ifrån den enskilda elevens känsloupplevelse. Till exempel genom a   byta ut 
lapparna ”Jag blir jä  eledsen” och ”Jag blir inte ledsen alls” mot egna lappar där det står: 
”Jä  etaskigt” och ”Inte taskigt alls”.
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Känslokort
Händelserna nedan fi nns formgivna som känslokort i kompendiet för kopieringsunderlag. Det är 
dessa händelser som eleverna ska ta ställning  ll i övningen.

Känslokort 1, händelse: 
• Någon har klo  rat en stor näsa på dig på det gemensamma klassfotot utanför klassrummet.

Känslokort 2, händelse: 
• En klasskompis skriver knäppa saker om dig på nätet så a   alla kan se det.

Känslokort 3, händelse: 
• Någon pu  ar dig precis när du går förbi, någon som du gillar jä  emycket.

Känslokort 4, händelse:
• Någon tar en bild på dig när du byter om på gympan och skickar den  ll fl era andra. 

Känslokort 5, händelse:
• Någon du känner lånar din mobil utan a   fråga och du vågar inte säga ifrån.

Känslokort 6, händelse:
• Någon skickar en läskig bild på en död människa  ll dig via nätet.

Gör så här:
1. Ge varje elev e   kort och be dem a   inte visa kortet för de andra.

2. Be eleverna läsa si   kort tyst för sig själv. Fråga dem hur det skulle kännas om det som står 
på kortet skulle hända just dem. 

3. Be dem a   lägga ut korten på känslobarometern.

4. När alla kort har lagts ut kan ni vända dem. An  ngen respek  ve elev, eller a   du som lärare gör 
det. 

5. När korten sakta vänds, visar det sig a   olika elever har lagt samma kort på olika ställen – dvs. 
vi kan reagera olika på en specifi k situa  on. 

6. Samtala kring resultatet. 

Skolan har e   ansvar vid nätkränkningar
Vi har nolltolerans mot kränkningar i skolan. Barn och elevombudet är tydlig med a   skolan 
även bär e   ansvar vid nätkränkningar om/när det fi nns en koppling  ll skolans verksam-
het (kopplingen kan exempelvis vara a   barnen det gäller går i samma klass) – även om den 
kränkande handlingen u  örts kvälls  d från en dator hemma. 

E   led i det förebyggande arbetet mot kränkningar är a   lärare och andra vuxna håller sig 
uppdaterade kring barnens internetvanor, e  ersom det är en stor del av livet som lä   blir 
”osynligt” för utomstående.
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Lek  on 4: Dags a   diskutera!
Inledning
Är det en bra idé a   skriva på nätet var man bor? Är det oschysst a   lägga ut bilder på en kompis 
utan a   fråga? Frågorna i det här lek  onsupplägget grundar sig i vardagliga men inte helt okomplice-
rade nätdilemman. Tanken är a   eleverna ska diskutera dessa dilemman och fundera på om det går 
a   komma fram  ll en gemensam ”nätkonven  on” i klassen?

Upplägget består av 11 diskussionskort (kopieringsunderlag 4A) med uppgi  er som uppmanar  ll 
e  ertanke. Korten är menade a   skapa diskussioner och fortsa  a deba  er om vad som är rä   och fel 
och vad som kan vara förknippat med risker på internet. 

Till diskussionskorten fi nns en fördjupning  ll dig som lärare, som ska fungera som vägledning och 
faktastöd i diskussionerna. Till upplägget hör också en lista tänkt a   ge vägledning i elevernas nätvar-
dag (kopieringsunderlag 4B). Listan är riktad direkt  ll eleverna och de kan gärna ta den med sig hem 
när ni är klara med momentet.

Sy  e: 
• Refl ektera över vilka konsekvenser för ens handlingar på internet kan medföra (både för en 
själv och för andra människor)

• Ökad medvetenhet om möjliga risker förknippade med internetanvändning 

• Kunskap om när det är vik  gt a   ”tänka  ll” innan man publicerar något online eller om man 
använder informa  on från nätet

• Insikt om a   det fi nns lagar och regler som gäller även på nätet

Förberedelser:
• Skriv ut diskussionskort (kopieringsunderlag 4A) samt frågor och listan (kopieringsunderlag 
4B).

• Klipp ut diskussionskorten (kopieringsunderlag 4A). Laminera dem gärna om möjlighet fi nns. 
Beroende på val av upplägg behöver du olika antal kort, se nedan. 
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Gör så här:
1. Alla kort innehåller någon form av uppgi   som innehåller e   diskussionsmoment. 

2. Det fi nns fl era sä   a   använda korten. Du kan  ll exempel: 

• Skapa smågrupper i klassen. Dela ut olika kort i varje grupp. Låt sedan eleverna arbeta med 
korten. Avsluta med a   grupperna får berä  a för varandra om de olika uppgi  er de arbetat 
med. 

• Skapa smågrupper som alla arbetar med samma kort. Avsluta med a   grupperna får berä  a i 
helklass/storgrupp om vad de kommit fram  ll och jämföra erfarenheter och synpunkter. 

• Välja ut e   antal kort som hela klassen gör  llsammans under e   lek  ons  llfälle under din led-
ning. 

   • Arbeta med e   kort om dagen. Lägg korten i en låda med framsidan ned. Låt en elev plocka  
upp e   kort som hela klassen arbetar med gemensamt när det blir lite  d över. 

3. Eleverna tar bara del av diskussionskorten. Som lärare utgår du från kopieringsunderlag 4B där 
både fråga och fördjupningstext fi nns med. Fördjupningen är tänkt som en vägledning med fakta 
och exempel under diskussionen i klassen. Det fi nns i vissa fall även exempel på var ni kan hi  a mer 
informa  on. 
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Diskussionskort

FÖRDJUPNING KORT 1
Du behöver all  d tänka igenom vilken informa  on du publicerar på internet. Om det är informa  on 
som vem som helst kan hi  a och se behöver du tänka e  er extra noga. I åldern 9 – 12 år är det bra 
a   all  d fråga en vuxen/en förälder om du vill publicera någon  ng om dig själv eller andra på inter-
net. 

Di   fullständiga namn, personnummer, adress eller telefonnummer ska du generellt vara försik  g 
med när du är inne på en sajt. E   alterna  v  ll a   använda hela si   namn på internet, är a   hi  a på 
e   smeknamn. Innan du publicerar bilder på dig själv eller andra är det vik  gt a   fråga en vuxen och 
personen/personerna på bilden om lov. Mejladress kan du ge ut  ll någon du känner, men tänk på 
a   vara försik  g med a   ge ut personlig informa  on om dig själv, då du aldrig säkert kan veta vem du 
pratar/cha  ar med. 

Tänk på a   det du publicerar på internet kan spridas snabbt och a   det kan fi nnas kvar i fram  den.

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

- 

- 

-

Diskussionskort 1
Izabella är elva år och har en egen blogg. Hon är osäker på om det är en 
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FÖRDJUPNING KORT 2
Om eleverna kommer in på frågor utöver den e  ska aspekten gällande a   använda andras material, 
så kan följande om upphovsrä   vara användbart: 

Det är inte  llåtet a   kopiera text hur som helst. Du har rä   a   citera, men då måste du följa reglerna 
för citat. Det räcker  ll exempel inte a   bara ändra e   ”men” eller ”och” på några platser i texten. Du 
måste skriva om ordentligt och jobba med texten så a   den helt blir din egen. 

Visst material på nätet kan vara fri   a   använda utan a   be om lov. Undersök vad som står på sajten 
du använder. Tänk på a   all  d ange källa och kom ihåg a   det är du som har ansvaret för a   dubbel-
kolla a   materialet du använder inte är skyddat av det som kallas för upphovsrä  en. Upphovsrä  en 
är  ll för a   skydda den som äger materialet. Du får alltså inte låna andras texter utan a   fråga först. 
Dessutom föredrar nog din lärare a   du lämnar in en text som du själv har skrivit. 

Det kan ju även vara så a   informa  onen i texten som kopieras är felak  g, det är därför vik  gt med 
källkri  k och a   kri  skt granska texten innan du citerar den. Allt som står på nätet är inte sant.
Mer om upphovsrä   h  p://mediekompass.se/mediekunskap/upphovsrae  /1225-upphovsrae  -pa-
internet
Se även fördjupning kort 3 och 5.

Källa: Mediekompass

- 

- 

-

Diskussionskort 2
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FÖRDJUPNING KORT 3
När du letar informa  on på nätet gäller det a   vara källkri  sk. Det betyder a   du ska kri  skt granska 
den informa  on du hi  ar på nätet. Här är några  ps på kri  ska frågor du kan ställa, när du ska gran-
ska en webbsida: 

Vem har gjort webbsidan?
Är det en myndighet? Är det en organisa  on? Är det e   företag? Är det en privatperson? Är det nå-
gon som kan ämnet? Är det någon du litar på?

Varför är webbsidan gjord?
För a   informera om något? För a   presentera fakta? För a   propagera för en åsikt? För a   sälja 
något? För a   underhålla?

Hur ser webbsidan ut?
Finns det någon kontak  nforma  on? Verkar texten seriös? Fungerar länkarna? Hänvisas det  ll käl-
lor? Finns det något datum på sidan?

Kan du få informa  on från andra ställen?
Har du letat på andra ställen? Har du letat i skolbiblioteket? Har du letat i Länkskaff eriet? Har du jäm-
fört med andra webbsidor? Vilken var den bästa källan?

Källa: Kolla källan/Skolverket

- 

- 

-

Diskussionskort 3 
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FÖRDJUPNING KORT 4 
När du publicerar bilder på internet, måste du följa reglerna i en lag som heter personuppgi  slagen. 
Datainspek  onen är den myndighet som arbetar med a   personuppgi  slagen följs.

Enligt Datainspek  onen ska du vara försik  g med a   lägga upp bilder på elever på skolans hemsida, på 
Facebook eller på andra sajter på internet. Publicering av fotografi er på internet är  llåtet så länge du 
inte kränker den personliga integriteten hos den eller dem som fi nns på bilderna. Den som publicerar 
fotografi er måste därför se  ll a   bilderna inte har e   kränkande innehåll. Det kan vara svårt a   av-
göra vad som är kränkande enligt lagen. Datainspek  onens rekommenda  on när det gäller a   lägga 
ut bilder på elever på internet är därför a   skolan ska be om  llåtelse först. Ungdomar under 15 år 
anses normalt se   inte själva kunna lämna samtycke  ll behandling av personuppgi  er. Det är därför 
barnets vårdnadshavare som skolan bör fråga. 

Läs mer om personuppgi  sbehandling i skolan: 
www.datainspek  onen.se/lagar-och-regler/personuppgi  slagen/skolor/  

- 

- 

-

Diskussionskort 4
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Nu handlade de  a exempel om skolan. Det kan också vara bra a   känna  ll vad som gäller i allmän-
het för publicering på internet: 

Enligt personuppgi  slagen är det  llåtet a   lägga ut personuppgi  er (namn, adresser, foton med 
mera) på internet så länge det inte är kränkande. 

Vad som är kränkande är svårt a   säga i förväg, man måste   a på varje fall för sig. 

Det som avgör om det är en kränkning är bland annat:
• Vilka uppgi  er som behandlas
• Vilken spridning uppgi  erna har få   och riskerar a   få
• Vad publiceringen kan leda  ll
• Om personuppgi  er behandlas för a   förfölja, skandalisera eller förolämpa personen

Tips: Även om du tror a   det du publicerar inte är kränkande, är det en bra tumregel a   all  d fråga 
innan du publicerar uppgi  er om någon annan!

Källa: Datainspek  onen
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FÖRDJUPNING KORT 5 
Om eleverna kommer in på frågor utöver den e  ska aspekten gällande a   använda andras material, 
kan följande om upphovsrä   och bilder vara användbart:

Inom skolan och för elevarbeten får lärare och elever använda skyddade bilder på t.ex. intranät, men 
för publicering på hemsidor, bloggar etc. krävs  llstånd. Om bilderna är licensierade under Crea  ve 
Commons, betyder det a   upphovsmannen vill dela med sig av sina verk (helt eller delvis). Upphovs-
mannen har valt vilka friheter hon eller han vill a   verket ska ha och har uppge   det i e   licensavtal.  
Här är en fi lm samt en pdf-introduk  on  ll Crea  ve 
Commons: h  p://youtu.be/Yd9dP3vlOyk, h  ps://www.iis.se/docs/Crea  ve-Commons-Webb.pdf

Se även fördjupning, kort 2. 

Källa: Mediekompass, Crea  ve Commons Sverige

- 

- 

-

Diskussionskort 5
 

och lägger in dem på kortet. När han skickat iväg kortet blir han osäker på om 
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FÖRDJUPNING KORT 6
Enligt barnkonven  onen har du ”rä   a   skyddas från olagliga intrång i di   privatliv”. Ingen får  ll ex-
empel läsa dina brev eller dagböcker utan lov. Det gäller också i alla andra situa  oner då informa  on 
om dig hanteras. Ingen får heller skada din heder eller di   rykte. Lagen ska ge dig starkt skydd mot 
alla sådana intrång” (ar  kel 16). Men det här är en svår fråga e  ersom föräldrar har ansvar för sina 
barn, och kan vara oroliga om de misstänker a   något inte står rä    ll.

Källa: Barnombudsmannen

- 

- 

-

Diskussionskort 6
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FÖRDJUPNING KORT 7
Lösenord används i fl era olika sammanhang och är det vanligaste sä  et a   iden  fi era sig med på 
internet. Lösenord är i många fall det enda som skyddar dina uppgi  er och det är din nyckel  ll din 
informa  on. Det är därför vik  gt a   ha e   säkert och bra lösenord som är svårt för andra a   lista ut. 
Det är också mycket vik  gt a   inte dela med sig si   lösenord eller sin pinkod  ll någon.

Några regler som är bra a   följa när du skapar e   lösenord:

• E   bra lösenord består av siff ror, specialtecken (t ex !@$?), stora och små bokstäver och är 
gärna lite längre.

• Skriv inte ned dina lösenord i klartext – hi  a i stället på något som du kan ha hjälp av för a   
minnas. Skapa e   lösenord som är specifi kt för dig, men som är svårt för andra a   lista ut. Du 
kan t.ex. använda nummer e  er hur lång du är och vilken storlek du har i skor eller det gatu-
nummer som din mormor bor på.

• Använd inte samma lösenord  ll fl era olika sidor, utan hi  a på nya  ll varje inloggning.

• Byt di   lösenord om du tror a   någon annan känner  ll det eller om du har ha   det länge. 

• Exempel på mindre bra lösenord är de som är enkla a   lista ut eller som är för generella:    
T.ex. ”123456”, ”hejhej”, fotboll, sommar, blomma, mamma osv.

På Post- och telestyrelsens webbplats går det a   testa olika lösenord för a   se hur säkra de är:
h  ps://www.testalosenord.pts.se/

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Post och telestyrelsen

- 

- 

-

Diskussionskort 7
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FÖRDJUPNING KORT 8 
När du köper en vara, t. ex. en app eller en biobilje  , ingår du e   avtal. För a   ingå e   avtal måste du 
vara över 18 år. Är du omyndig krävs föräldrars eller förmyndares  llstånd. 

Det fi nns dock två undantag. Har du fyllt 16 år och handlar för pengar som du själv har tjänat har du 
rä   a   ingå avtal. Den som har eget hushåll före 18 års ålder har rä   a   handla  ll hushållet. Undan-
tagen gäller dock endast kontantköp. Du har aldrig rä   a   handla på kredit om du är under 18 år.

Källa: Konsumentverket/Konsument Europa

- 

- 

-

Diskussionskort 8
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’

- 

- 

-

Diskussionskort 9
 

det i födelsedagspresent. 

 

 

 

FÖRDJUPNING KORT 9 
Reklam via sms ses som direktreklam och är förbjudet a   skicka  ll barn under 16 år. Reklam via sms 
som du inte godkänt i förväg är dessutom o  llåtet a   skicka även  ll vuxna.

Det fi nns vissa grundregler för all reklam  ll barn, även den på internet. Reklam får aldrig uppmana 
e   barn a   köpa något. Reklam får inte heller uppmana e   barn a   övertala sina föräldrar eller andra 
vuxna a   köpa något åt barnet.

Källa: www.konsumentverket.se/Lagar--regler/marknadsforing-och-reklam/Reklam-  ll-barn/Reklam-pa-
Internet-  ll-barn/

Om e-postreklam: 
Det är förbjudet a   skicka e-postreklam  ll någon som inte har beställt den. Sådan reklam brukar 
kallas för skräppost eller spam och du kan anmäla de  a  ll Konsumentverket. 

Lagen gäller inte all obeställd e-post, utan bara meddelanden med e   kommersiellt sy  e. Opinions-
bildning, upplysningar och liknande budskap räknas inte som skräppost. Det är förbjudet a   skicka 
obeställd e-postreklam  ll privatpersoner och enskilda fi rmor, men inte  ll ak  ebolag, s   elser och 
andra juridiska personer. Liknande regler gäller inom hela EU, för reklam via e-post, fax, SMS, MMS 
och automa  ska uppringningar. Reglerna gäller inte pop-up-fönster på webbplatser.

Källa: Konsumentverket/Konsument Europa
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- 

- 

-

Diskussionskort 10

 
 

 

FÖRDJUPNING KORT 10 
Det är lä   a   det blir missförstånd på nätet, på grund av det avstånd som anonymiteten och tekniken 
skapar. Ibland är det dock fråga om reella kränkningar. För den som blivit illa behandlad på nätet fi nns 
här  ps om vad man kan göra.

• Börja med a   berä  a för en vuxen om vad som har hänt.

• Diskutera  llsammans om ni eventuellt ska höra av er  ll den som skrivit något oschysst om 
dig. Kanske var det bara e   misstag.

• Kontakta det sociala forumet, webbhotellet eller företaget bakom webbplatsen. 

• Hör annars av dig  ll den som äger webbplatsen och be a   de tar bort uppgi  erna och even-
tuellt stänger av personen. På www.kränkt.se fi nns informa  on om hur du rapporterar klagomål 
på de vanligaste nätverkssajterna.

• Kontakta Datainspek  onen. Om någon har kränkt dig på internet kan du vända dig  ll Datain-
spek  onen med e   klagomål. Datainspek  onen bedömer om det som publicerats strider mot 
personuppgi  slagen. 

• Polisanmäl. Om du tycker a   den kränkande behandlingen är e   bro   kan du göra en polisan-
mälan. För a   göra en anmälan behöver du inte vara säker på a   det handlar om e   bro  , eller 
vilket bro   det kan vara. Det är polisens sak a   avgöra det, inte din. Man kan få fängelsestraff  
om man  ll exempel hotar någon  ll livet. Den som råkat illa ut kan också ha rä    ll skadestånd.  

På Datainspek  onens webbplats – www.krankt.se – beskrivs vad man kan göra själv om man känner 
sig kränkt på Internet. Se även fördjupning, kort 4.

Källa: Datainspek  onen
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FÖRDJUPNING KORT 11
Här är några allmänna  ps om du cha  ar med någon du aldrig träff at förut: 

• Fråga hur gammal personen är.

• Tala om för personen a   du har berä  at om er kontakt för andra,  ll exempel kompisar eller   
föräldrar.

• Avbryt kontakten om du upplever a   det någon skriver eller frågar är obehagligt.

• Träff a aldrig någon ensam. Ta all  d med e   sällskap och bestäm  d och plats där det är mycket 
folk i rörelse.

Mer om grooming
Grooming innebär a   någon tar kontakt med barn under 15 år för a   längre fram begå övergrepp. 
Vid grooming sker o  ast den första kontakten på e   cha   orum eller en sida för kontaktannonser. A   
ta kontakt med barn i sexuellt sy  e är olagligt. Den som stämmer träff  och på något sä   förbereder 
e   möte med en minderårig kan dömas  ll böter eller fängelse i upp  ll e   år. 

Du bör vara observant på vissa saker för a   så  digt som möjligt upptäcka a   det rör sig om en groo-
mare. Exempel på sådant som bör göra dig misstänksam är om personen:

• Utger sig för a   vara ung men skriver på e   sä   som vuxna skriver.

• Kommer in på frågor om sex.

• Vill träff as.

Källa: Polisen

- 

- 

-

Diskussionskort 11
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Källor och länkar:
Länkar om barns rä   gheter:
www.barnombudsmannen.se/barnkonven  onen/barnkonven  onen-for-barn-och-unga
www.barnombudsmannen.se/Global/Publika  oner/affi  sch bk svenska.pdf
www.barnombudsmannen.se/for-barn-och-unga/om-barnkonven  onen/skydd/det-har-sager-barn-
konven  onen-om-din-ra  -  ll-skydd/
unicef.se/barnkonven  onen

Länkar om Crea  ve Commons:
www.iis.se/docs/Crea  ve-Commons-Webb.pdf
youtu.be/Yd9dP3vlOyk

Länkar om informa  onssäkerhet:
www.msb.se/skola/isa 
www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publika  oner/Publika  oner-fran-MSB/A  -undervisa-om-infor-
ma  onssakerhet
www.testalosenord.pts.se

Länkar om internetsäkerhet:
www.pts.se/sv/Internet/Internetsakerhet/For-hemmet/Tre  on-goda-rad/Goda-rad-  ll-foraldrar
www.saferinternet.org
www.surfalugnt.se

Länkar med lagtexter:
Radio- och tv-lagen:
www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfa  ningssamling/Radio--och-tv-lag-2010696_
sfs-2010-696/
Lag om åldersgränser för fi lm som ska visas off entligt 
www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfa  ningssamling/Lag-20101882-om-aldersgrans_
sfs-2010-1882/

Länkar om konsumenträ  :
www.konsumentverket.se/Lagar--regler/Bluff ar/Appar/Forhindra-kop-i-appar
www.konsumentverket.se/Lagar--regler/marknadsforing-och-reklam/Reklam-  ll-barn/Reklam-pa-
Internet-  ll-barn/
www.konsumentverket.se/Skola/Mellanstadiet
www.ungkonsument.se

Länkar om kränkningar:
www.kränkt.se
www.polisen.se

Länkar om personuppgi  slagen:
www.datainspek  onen.se/lagar-och-regler/personuppgi  slagen/publicering-pa-internet
www.datainspek  onen.se/lagar-och-regler/personuppgi  slagen/skolor/  

Länkar om unga, sex och internet:
www.ungdomsstyrelsen.se/exponering

Länkar om y  randefrihet och mediekunnighet:
www.mediebarn.se
www.mediekompass.se
www.skolverket.se/skolutveckling/i  skolan/kollakallan/kallkri  k
www.statensmedierad.se
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Detta kopieringsunderlag kommer från Statens medieråds lärarmaterial  
”Jag <3 internet – dina rättigheter och skyldigheter online”.

Kopieringsunderlag 1A
Lektion 1: Webbfavoriter 

Webbfavoriter
Jag brukar:
 
• inte vara på nätet

• titta på klipp

• lägga upp egna klipp

• chatta

• göra läxor

• mejla

• söka information

• köpa eller sälja saker

• fixa med egen hemsida

• blogga

• läsa andras bloggar

• twittra

• spela spel

• ladda ner musik, film, spel och program

• göra annat på nätet (låt elever berätta fritt om vad de brukar göra)
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Detta kopieringsunderlag kommer från Statens medieråds lärarmaterial  
”Jag <3 internet – dina rättigheter och skyldigheter online”.

Kopieringsunderlag 2A
Lektion 2: Det här är mina rättigheter! 

Fakta om barnkonventionen 
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, antogs 1989.

Barnkonventionen innehåller rättigheter som varje barn ska ha och gäller alla upp till 18 år som bor eller 
vistas i ett land. I barnkonventionen kallas alltså både barn och ungdomar för barn. Sverige måste göra sitt 
allra bästa för att det som står i barnkonventionen ska bli verklighet. Till exempel måste Sveriges egna lagar 
och regler stämma överens med rättigheterna i konventionen. Sverige ska se till att barns rättigheter inte 
glöms bort utan respekteras överallt i samhället, varje dag. 

Regeringen ska också se till att både barn och vuxna får reda på vilka rättigheter barn har. Rättigheterna 
står i olika stycken som kallas för artiklar. Det finns 54 artiklar i barnkonventionen och 41 av dem handlar 
om rättigheter. Resten av artiklarna handlar om hur länderna ska arbeta med barnkonventionen. Artiklarna 
2, 3, 6 och 12 kallas för barnkonventionens huvudprinciper. Dessa hjälper dig att förstå de andra artiklarna. 
Alla artiklar i barnkonventionen hänger ihop.

Huvudprinciperna i barnkonventionen
•  Artikel 2. Barnkonventionen ger dig och alla andra barn samma rättigheter och lika värde. Ingen får 
diskriminera dig. Det betyder att ingen får behandla dig sämre än någon annan. Du får inte heller diskrimi-
neras eller bestraffas för något som dina föräldrar är eller gör.

•  Artikel 3. När vuxna fattar beslut som rör barn ska de se till ”barnets bästa”. Det betyder att de vuxna 
alltid ska tänka på vad som är bra för dig och hur beslutet kommer att påverka dig. Du ska få det skydd och 
den omvårdnad du behöver. Det är lika viktigt att vuxna tänker på ”barnets bästa” även när beslutet rör 
många barn.

•  Artikel 6. Du har rätt att leva och utvecklas. Ditt land ska göra allt det kan för att du ska kunna göra det.

•  Artikel 12. Du har rätt att uttrycka dina åsikter i alla frågor som rör dig. Vuxna ska lyssna och ta hänsyn till 
dina åsikter. När en myndighet eller domstol hanterar eller beslutar i en fråga som rör dig ska du få möjlig-
het att komma till tals.
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Detta kopieringsunderlag kommer från Statens medieråds lärarmaterial  
”Jag <3 internet – dina rättigheter och skyldigheter online”.

Kopieringsunderlag 2B
Lektion 2: Det här är mina rättigheter! 

Inspiration till er egen nätkonvention
Här är förslag på sådant som kan vara med i en nätkonvention. Listan kan användas som inspiration  
eller som jämförelse när ni gör er egen nätkonvention. 

•  Du har rätt att skydda din identitet på nätet.

•  Du har rätt att inte lämna ut personlig information om du inte vet vem det är på andra sidan.

•  Du har rätt att delta, ha kul och söka efter olika typer av information (som är relevant för din ålder).

•  Du har rätt att uttrycka dig själv fritt på nätet, men bör också respektera andra.

•  Du har rätt att göra dig hörd och bli respekterad av andra.

•  Du har rätt att skydda något du skapat själv, även det du skapat på nätet.

•  Du har rätt att vara kritisk, att diskutera och inte tycka som andra i diskussioner på nätet

•  Du har rätt att använda ny teknologi för att utveckla din personlighet och din kapacitet.

•  Du har rätt att skydda dig från virus och spam. 

Källa: Webwise (engelska), ett irländskt initiativ där myndigheter och it-företag samarbetar kring inter-
netsäkerhet. Länk: http://www.thinkb4uclick.ie/pdf/TB4UC_WEBWISE_CRC.pdf
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Detta kopieringsunderlag kommer från Statens medieråds lärarmaterial  
”Jag <3 internet – dina rättigheter och skyldigheter online”.

Kopieringsunderlag 3A
Lektion 3: Känslobarometern

 Känslokort 1: 

 Någon har klottrat en stor näsa på- 

 dig på det gemensamma klassfotot- 

 utanför klassrummet.-
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 Känslokort 2:

 Någon puttar dig precis när du går förbi- 

 en person som du gillar jättemycket.-
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 Känslokort 3:

 En klasskompis skriver knäppa saker om- 

 dig på nätet så att alla kan se det.-
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 Känslokort 4:

 Någon skämtar om dig och alla skrattar.-
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 Känslokort 5:

 Någon tar en bild på dig när du byter om-

 på gympan och skickar den till flera andra.- 
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 Känslokort 6:

 Någon du känner lånar din mobil utan- 

 att fråga och du vågar inte säga ifrån.-
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 Känslokort 7:

 Någon skickar en läskig bild på en- 

 död människa till dig via nätet.-

Jag <3 internet
Box 27204   102 53 Stockholm   Besöksadress: Borgvägen 1, pl 5

www.statensmedierad.se   registrator @statensmedierad.se
Tel: +46(0)8 665 14 60   Fax: +46(0)8 21 01 78



Jag <3 internet 
Box 27204   102 53 Stockholm   Besöksadress: Borgvägen 1, pl 5

www.statensmedierad.se   registrator @statensmedierad.se
Tel: +46(0)8 665 14 60   Fax: +46(0)8 21 01 78

6
Detta kopieringsunderlag kommer från Statens medieråds lärarmaterial  
”Jag <3 internet – dina rättigheter och skyldigheter online”.

Kopieringsunderlag 3B
Lektion 3: Känslobarometern

Jag blir  
jätteledsen
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Detta kopieringsunderlag kommer från Statens medieråds lärarmaterial  
”Jag <3 internet – dina rättigheter och skyldigheter online”.

Kopieringsunderlag 3B
Lektion 3: Känslobarometern

Jag blir inte 
ledsen alls
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Detta kopieringsunderlag kommer från Statens medieråds lärarmaterial  
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Kopieringsunderlag 4A
Lektion 4: Dags att diskutera!

- 

- 

-
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Diskussionskort 1
Izabella är elva år och har en egen blogg. Hon är osäker på om det är en 
bra eller dålig idé att lägga ut dessa saker på bloggen:

1. Sitt för - och efternamn och telefonnummer 
2. Sin mejladress 
3. Ett påhittat namn (smeknamn) 
4. En bild på en kompis som har klätt ut sig på  
ett roligt sätt 

Hjälp Izabella – vilka saker kan  
hon lägga ut och varför?

- 

- 

-
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Diskussionskort 2
Anton har fått i läxa att skriva om vikingatiden. Han letar på nätet  
och hittar en bra text som han kopierar och lägger in i sitt arbete.  
För den som läser Antons text ser det ut som att han skrivit den själv.  

Är Anton en ”fuskis” eller en  
”smartis”? Och varför? 
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Detta kopieringsunderlag kommer från Statens medieråds lärarmaterial  
”Jag <3 internet – dina rättigheter och skyldigheter online”.

Kopieringsunderlag 4A
Lektion 4: Dags att diskutera!

- 

- 

-
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Diskussionskort 3 
Sara har fått i läxa att skriva en uppsats om den klassiska kompositören 
Mozart. När hon letar på nätet kommer hon till den här sidan där det 
finns en massa fakta om Mozart: http://web.comhem.se/mozart/.  
Bland annat står det att han dog i en båtolycka som trettioåring. 

Hjälp Sara, hur kan hon veta om det  
som står på sidan är sant? 

- 

- 

-
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Diskussionskort 4
Yasmin har sjungit solo på en skolavslutning. Nu har hennes lärare, Kaj, 
lagt ut bilder från avslutningen på skolans hemsida. Yasmin tycker att 
bilderna på henne är jättepinsamma och fula. 

Var det okej att Kaj la ut bilderna på  
nätet utan att fråga Yasmin först?

Tipsa Kaj på hur han kan göra för att andra  
elever inte ska bli ledsna i framtiden.
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Kopieringsunderlag 4A
Lektion 4: Dags att diskutera!

- 

- 

-

Box 27204   102 53 Stockholm   Besöksadress: Borgvägen 1, pl 5

www.statensmedierad.se   registrator @statensmedierad.se
Tel: +46(0)8 665 14 60   Fax: +46(0)8 21 01 78

5
Tel: +46

Diskussionskort 5
David har gjort ett fint födelsedagskort till en kompis på datorn. Plötsligt  
kommer han på att det skulle bli ännu finare om han klipper in några tecknade 
figurer. Han hittar bra bilder på Kalle Anka, Katten Gustav och Bart Simpson 
och lägger in dem på kortet. När han skickat iväg kortet blir han osäker på om 
det är okej att låna bilderna på seriefigurerna eller inte. 

Han frågar dig – vilket råd skulle du ge, och varför?
1. Ja, det är okej – alla gör ju så.
2. Kanske är det bäst att ta reda på vad det är för bilder och om den 
som tagit bilderna låter andra använda dem gratis.  
Det känns mest schysst. 
3. Det finns vissa sajter där man kan hitta bilder som alla får använda. 
4. Eget råd…
 

- 

- 

-
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Diskussionskort 6
Molly kommer hem från skolan och går in på sitt rum. Där sitter hennes 
mamma och läser Mollys mejl! 

Är det okej att Mollys mamma läser mejlen?  
Vad kan det finnas för anledning till att Mollys  
mamma läser mejlen? 
Är det skillnad på att läsa någons mejl eller sms och 
att läsa någons pappersdagbok? 
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Kopieringsunderlag 4A
Lektion 4: Dags att diskutera!
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Diskussionskort 7
Oscar använder alltid lösenordet hejhej. Nu har någon hackat hans  
mejlkonto. 

Klura ut ett riktigt bra sätt att tänka när man ska 
komma på ett bra lösenord. 

Kan du komma på något riktigt uselt lösenord? 

- 

- 

-
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Diskussionskort 8
Lisa, tio år, har hittat en rolig app som kostar 15 kronor. Hennes föräldrar 
tycker att det finns massvis med roliga gratisappar som hon kan använda 
istället. De säger nej när Lisa frågar om hon får köpa den. Synd! tänker 
Lisa. Nu kan inte Lisa köpa appen eftersom lagen säger att hon är för ung 
för att få handla själv. Hon behöver tillåtelse från sina föräldrar. 

Vad är bra med att Lisa inte kan köpa det hon vill ha?
Vad är dåligt med Lisa inte kan köpa det hon vill ha?
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Kopieringsunderlag 4A
Lektion 4: Dags att diskutera!
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Diskussionskort 9
Nora, nio, år har fått ett sms från ett företag som säljer ett nytt spel.  
Hon blir sugen på att köpa det.  Nu ska hon fråga morfar om hon kan få 
det i födelsedagspresent. 

Men företaget som skickat sms:et till Nora gjorde fel. Man får inte  
skicka reklam till barn under 16 år. 

Är det bra eller dåligt att det är förbjudet  
med reklam till barn? 

Blir du sugen på att köpa saker som är  
med i reklam?

- 

- 

-
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Diskussionskort 10
Joakim är inne på en sida där man kan skriva vad man tycker om olika 
böcker. Han tycker mycket om boken Bröderna Lejonhjärta och skriver  
om den på sajten. Nästa gång han loggar in har någon som heter Annie  
kommenterat hans inlägg. Hon skriver att bara mesar gillar Bröderna  
Lejonhjärta.  Joakim blir ledsen och skriver det på sajten. Snabbt får han 
svar från Annie. Hon skriver förlåt och att hon inte menade att vara taskig. 

Är det lättare att råka skriva taskiga saker än att 
säga dem till någon?

Vad kan vara bra att tänka på innan man skriver 
saker om en annan person?
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Lektion 4: Dags att diskutera!
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Diskussionskort 11
Adina 12 år sitter och chattar. På sajten börjar hon prata med en tjej i 
samma ålder, Alice, som är jättetrevlig. Alice föreslår att de ska ses  
hemma hos någon av dem en eftermiddag. Kul tänker Adina men  
samtidigt blir hon osäker, eftersom hon aldrig har träffat Alice förut. 

Hjälp Adina - hur ska hon göra? 
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Kopieringsunderlag 4B
Lektion 4: Dags att diskutera!

Till dig som <3 internet!

1. Tänk först, gör sen
Tänk efter innan du publicerar något på nätet. För vem 
vill du visa det? Det du publicerar på internet kan spri-
das (snabbt) och kan finnas kvar i framtiden. Glöm inte 
att du kan välja vem som kan se vad, med hjälp av olika 
funktioner på sajten.

2. Kolla alltid källan
Bakom varje sajt eller inlägg finns det alltid någon som 
vill något. Vem har gjort sajten du brukar besöka? 
Varför är den gjord? Det kan vara att informera, göra 
reklam, tjäna pengar eller få andra att tycka samma sak. 

Allt du läser och ser på nätet är inte sant. Informatio-
nen kan vara vinklad eller felaktig. Det är därför viktigt 
med källkritik när du läser på nätet och att du kritiskt 
granskar en text innan du citerar/kopierar den. Vem har 
skrivit texten och varför?

3. Ha rätt inställningar
Vilka användarvillkor och inställningar finns på sajten 
eller spelet? Finns det några uppföranderegler? Ta reda 
på vad som gäller genom att läsa på sajten eller fråga 
någon som kan. Undersök vilka inställningar du kan göra 
själv för att ta kontrollen över dina inlägg och foton.

4. Din egen attityd
Det du gör påverkar andra. Även det du gör på nätet. 
Kommentarer och  foton  kan få stor spridning utan att 
det är meningen, och sådant som är roligt i vanliga fall 
kan ibland misstolkas på nätet.  En bra regel är att inte 
säga något på nätet som du inte skulle säga ansikte mot 
ansikte till personen. 

5. Var medveten om vad du delar
Tänk på vad du delar med dig av till andra. Var försiktig 
med att ge ut personlig information om dig själv, t.ex. 
personnummer, känsliga bilder eller uppgifter om dig el-
ler andra som du inte vill att alla ska känna till. Ge aldrig 
ut inloggningsuppgifter och lösenord. 

 6. När du kopierar 
Om du vill citera någon annans text eller använda en 
bild eller foto från nätet, se till att du håller dig till reg-
lerna. Uppge alltid källan. Det är bra att fråga din lärare 
eller någon annan vuxen vad som är fritt att använda 
och vad som är någon annans text och bild.

7. Fråga om lov 
Om du lägger upp egna bilder: Fråga den som är med 
på bild innan du lägger upp den på nätet. Om du 
publicerar någon annans bild – fråga om lov först. Det 
är den personen som äger bilden. Alla vill inte vara med 
på nätet. 

8. Prata med en vuxen innan du köper något
Prata med en förälder eller annan vuxen innan du köper 
något på nätet. En vuxen person måste godkänna dina 
betalningar. Det finns ibland dolda avgifter som gör det 
svårt att veta vad saker kostar på sajter eller spel. Fråga 
innan du köper eller säljer något på nätet så minskar 
risken att du blir lurad.

9. Det är du som bestämmer 
Om du har kontakt med någon på nätet: Avbryt kontak-
ten om det av någon anledning inte känns bra. Du har 
rätt att säga nej och sätta stopp. Det är du som bestäm-
mer vad som är ok för dig. Fråga någon du litar på om 
du känner dig osäker. 

10. Ta reda på vem 
Var extra smart när du träffar nätkompisar för första 
gången. Du kan bli lurad. Fråga hur gammal personen 
är och ställ kluriga kontrollfrågor. Träffa aldrig någon du 
inte träffat förut ensam utan ta med någon du känner. 
Bestäm tid och en plats där det är mycket folk i rörelse, 
och berätta för kompisar eller föräldrar om kontakten.
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Kopieringsunderlag 4B
Lektion 4: Dags att diskutera!

Att söka stöd
Om du har råkat ut för något obehagligt eller känner dig ledsen eller orolig för något som hänt på 
nätet: prata med en vuxen som du litar på i din närhet och be om hjälp vid behov.

Det man kan göra är att:
• Kontakta den som kränkt dig/skrivit inlägget/publicerat bilden och be den personen ta bort det

• Rapportera till sajten eller företaget bakom webbplatsen – det finns ofta anmälningsknappar 
eller anmälningsformulär på sajten

• Kontakta Datainspektionen för att få reda på mer om nätkränkningar, t.ex. på kränkt.se

• Göra en polisanmälan – ring 114 14 (112 om akut) eller anmäl via www.polisen.se

Du kan också kontakta BRIS om du behöver prata med en vuxen om vad som helst. Du är alltid 
anonym hos BRIS.  Du kan både ringa till 116 111 eller mejla och chatta på www.bris.se. Där finns 
också ett forum där du kan få råd och tips från jämnåriga (också anonymt).
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