TRYGG PÅ
TRYGG PÅ
NÄTET
NÄTET
Att tänka på när du pratar
med barn i skolan om nätet

Vad ÄR
internet
egentligen?

Barn och pedagoger har tydligt signalerat att
de vill prata mer om detta ämne tillsammans.
Nätet är en plats där både vuxna och barn
vistas allt mer, men ganska sällan ihop. Det
viktigaste för att bidra till barns trygghet på
nätet är att vuxna delar det med dem – att
vara intresserad, ställa frågor och ha nyfikna
samtal. När vi frågar barn uppger de ofta att
de tycker att det pratas för lite om dessa
frågor både hemma och i skolan.

En bra start på temat kan vara att
fråga barnen vad de tänker att nätet
eller internet är.

Syftet med temat är att hjälpa barn och vuxna
att tillsammans prata om livet på nätet. Att
nätet och livet i övrigt är delar av samma
värld. Barns rättigheter gäller även på nätet,
likaså kroppsregler och lagar. Det är viktigt
att barn vet vad de kan göra om något
obehagligt inträffar och vem de kan vända sig
till. Detta tema fördjupar kunskapen kring
kroppen och gränser kopplat till nätet.

TIPS! Det finns en kort text i
faktabladet som beskriver att nätet är
begrepp som vi använder för att
beskriva det vi gör digitalt på våra
skärmar så som telefonen, datorn,
läsplattan mm.

Många lågstadiebarn tänker inte att
de är ute på nätet då de till exempel
avvänder appar i sin telefon eller
spelar och chattar, utan uttrycker att
det är när de söker fakta på
exempelvis google.
Det är viktigt att tydliggöra vad vi
menar när vi pratar om nätet.

DET HÄR KAN NI JOBBA MED
•
•
•
•
•

animerad film
frågekort
faktablad
aktivitetsblad
ett quizz som kan spelas på
Kahoot eller skrivas ut som PDF
• en kort tipsfilm som riktar sig
direkt till barnen ”Tips om det
inte känns tryggt på nätet”

NYA #NÄTSMART
- VÄGLEDNING FÖR VUXNA
I samband med vårt nya tema har vi
även uppdaterat vår vägledning
”#Nätsmart” som handlar om hur du
som vuxen kan prata med barn i olika
åldrar om kroppen, gränser och
sexuella övergrepp på nätet. Denna
vägledning är bra att tipsa föräldrar
om för att även de ska prata om detta
ämne hemma med sina barn.

Vi önskar er stort lycka till med vårt nya material och hoppas att ni
med hjälp av detta får många spännande och viktiga diskussioner
med era elever framöver!
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