Vill du som förälder veta mer?
TÄNKVÄRT:
Som förälder kan en del av de saker som uppvisats under föreläsningen verka skrämmande
och obegripligt och det lättaste i sådana lägen är att ta avstånd och förbjuda. Jag tror dock att
förbud i många fall skapar motsatt effekt och här tror jag att det är viktigare att man som
förälder försöker sätta sig in i hur saker fungerar på nätet för att på så sätt kunna ha mer ”kött
på benen” när det gäller att samtala med sina barn om det som händer / kan hända.
När internet gjorde sitt intåg så trodde man att det var en ”fluga” som skulle försvinna lika fort
som det kom men det var ju riktigt fel. Internet och datorer är här för att stanna så det bästa är
ju att man lär sig att leva med det och om man skulle bortse från det som är negativt så finns
det oerhört många bra saker man kan använda det till, inte minst skola, utbildning, jobb,
underhållning, socialt umgänge och mycket, mycket mer.

1: Gå in på populära communities:
www.facebook.se (Observera att detta påhittade konto nedan endast är till för att se hur Facebook
fungerar och om flera personer vill logga in samtidigt så kan endast en person vara inne åt gången
och då loggas den som är inne ut)
Användarnamn på Facebook: pedagog@hotmail.se
Lösenord: cyberskolan (OBS små bokstäver)
- klicka på ”startsida” nästan högst upp till höger
- Testa att söka på namn, grupper eller sidor genom att använda sökfunktionen
- Nyheter är loggen som används i kommunikationen med andra. När man skriver något där så kan
alla ens vänner se det och sedan kommentera. Det påhittade kontot ”Pär pedagog” har inga vänner.
Om man har mer funderingar kring hur Facebook fungerar så rekommenderar jag att gå in på sajten
Facebook FAQ där det finns väldigt mycket information:
www.facebook-faq.se/default.htm
Jag rekommenderar här att skapa ett konto på de communities som man är nyfiken på. Vill man inte
använda sig av sin vanliga mejladress så kan man skapa en tillfällig mejladress på www.hotmail.com.
Det är gratis och man kan ha hur många som helst.
Tänkvärt:
Undvik att ”spionera” på era barn om det inte är absolut nödvändigt (Läs: ifall det händer
mycket saker som konkreta brott som mobbning, mordhot, vuxna som söker kontakt i sexuellt
syft ”grooming” etc). Bli hellre vän med dem för att på så sätt kunna ta del av vad som händer.
När man själv var barn så uppskattade man inte ifall ens egna föräldrar stod och lyssnade
utanför dörren när man hade kompisar hemma eller lyfte telefonluren under privata samtal och
det gör ju inte dagens barn heller. Skapa förtroende genom samtal och visa ett äkta intresse.
2: Gå in på diskussionsforum:
www.flashback.org. Detta är Sveriges största forum som har en åldergräns på 18 år för att delta i
diskussioner men det ligger öppet för vem som helst att läsa.
www.ungdomar.se/forum.php Ett forum för ungdomar.
- Titta på de olika kategorierna
- Använd sökfunktionen om det finns någon och testa att söka på ort eller skola för att se ifall det finns
diskussioner om dessa

- Titta på ”Heta ämnen” och se vad som diskuteras
- Titta på vilket språk och tonläge man använder mot varandra, hur man ”samtalar” helt enkelt.
Tänkvärt:
Vuxna och barn kommunicerar inte på samma sätt på nätet och använder inte samma ord. Om
man som vuxen ser något som man tycker är förkastligt så behöver inte det betyda att barnet
upplever det på samma sätt. Handlar det om ”fula” ord, kränkande kommentarer etc så kan
man som förälder påpeka att saker ser otrevligt ut, att alla inte uppfattar allt på samma sätt etc.
3: Gå in på populära bloggar (dessa var stora år 2010):
www.kissies.se
www.kenzas.se
www.fokis.se
www.hugorosas.se
- Titta igenom bloggarna och se hur bloggaren kommunicerar med sina läsare
- Vilka värderingar har bloggaren? Är det en bra förebild? Varför, varför inte?
- Se på hur man kommunicerar med bilder
- Läs kommentarer och titta på vilket språk och tonläge man använder mot varandra
Tänkvärt:
Ser man ord som man inte förstår rekommenderar jag att ”googla” dem exakt så som de stavas
dvs skriva ordet på google. Förhoppningsvis kan man där, bland alla sökträffar, se någon
förklaring till orden.
4: Gå in på Youtube och sök på ort, skola eller namn för att se vilka videoklipp som ligger ute och
som kanske berör ditt barn eller dennes vänner
www.youtube.com
För vissa klipp kan man behöva stänga av föräldrakontrollen som kommer automatiskt ifall man vill se
ett klipp som ”flaggas” dvs varnas för
5: Använd wikipedia och sök på spel, ord eller sajter du undrar mer över. En mycket bra
kunskapsbank
www.wikipedia.se
Sök gärna på wikipedia efter exempelvis, bloggar spel som WOW, Runescape eller liknande
som ditt barn använder. Vad står det om dem? Det går även bra att använda wikipedia till att
söka information om olika subkulturer på nätet exemeplvis pro-ana som lyfter fram anorexia
som en livsstil och inte ett sjukdomstillstånd
6: Sätt dig in i lagar och regler:
Personuppgiftslagen på datainspektionen.se
http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/

Övriga lagar kan sökas på wikipedia men wikipedia är inte en 100%-ig källa då vem som helst
med tillgång till dator och internet kan författa artiklar på wikipedia. Detta modereras dock av
personer på wikipedia.
Lagar att sätta sig in i och som det ofta bryts mot på nätet:
Upphovsrätt
Ärekränkning (förtal och förolämpning)

Olaga hot
Stämpling
Dataintrång
Bedrägeri
Urkundsförfalskning
Ofredande
Sexuellt ofredande
Hets mot folkgrupp

