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Alla barn har rätt att använda olika 
medier på ett tryggt och trevligt sätt.
Det är de vuxnas uppgift att skydda 
barnen så de inte använder medier 
på ett skadligt sätt.
De vuxna kan också hjälpa barnen
att få ta del av goda upplevelser
via medierna.

I den här handboken kan du läsa 
om hur vi vuxna kan hålla koll på
hur barnen använder medier
och hur vi kan hjälpa dem.
Vi vuxna har ansvar för 
hur små barn använder media.

När barnen blir äldre
stöder vi dem i att använda medier
och diskuterar medierna med dem.
I den här handboken får du tips 
om hur du kan tala med ditt barn om 
medier.

Inledning

Medier är till exempel
•	 tidningar
•	 böcker
•	 teveprogram
•	 filmer
•	 dataspel
•	 internet
•	 musik

Medieinnehåll är de 
texter, bilder, videor och 
ljudinspelningar som 
publiceras i medierna. 
Alla de här kan vara delar 
av samma medieinnehåll.
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Åldersgränser
Teve, filmer och spel

Teveprogram,	filmer	och	digitala	spel	har	
åldersgränser. Åldergränserna betyder  
att innehållet kan vara skadligt  
för ett barn som är yngre än 
åldersgränsen.

Åldersgränserna grundar sig  
på lagen om bildprogram. 
Åldersgränserna	finns	för	att	skydda	
barnen. Barn är ändå väldigt olika.
Trots att ett program är tillåtet  
för alla åldrar kan det skrämma  
vissa barn eller ge dem ångest.

Bredvid	åldergränsen	finns	en	
innehållssymbol, en bild som visar vilket 
slags skadligt innehåll som är orsaken till 
åldersgränsen.

Bilden kan till exempel betyda 
att det i programmet visas våld eller sex.
Man måste följa åldersgränserna.
Man får inte visa, hyra ut eller sälja 
ett program åt någon som är yngre än 
åldersgränsen.

För	filmer	kan	åldersgränsen	vara	flexibel	
då	barn	ser	en	film	tillsammans	
med en vuxen som känner barnet väl.
Till exempel får en 13-åring 
tillsammans med en vuxen 
se	en	film	som	är	förbjuden	under	16	år.	
För	filmer	som	är	förbjudna	under	18	år
är	åldersgränsen	ändå	aldrig	flexibel.	
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Symbolerna för åldergränserna 
för	teveprogram	och	filmer	är	runda,	

liksom innehållssymbolerna.

På dataspel ser symbolerna 
för åldersgränser och innehåll ut så här.
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Internet och mobiler

Det	finns	inte	åldersgränser	 
för allt innehåll på internet 
eller alla appar för smarttelefoner.
Följ med hurdant innehåll ditt barn ser på 
och använder, så är det lättare för dig 
att hjälpa ditt barn.

Fundera på om det innehållet är  
lämpligt för just ditt barn. 
Många webbsidor som riktar sig till barn
har skild information 
för föräldrar och andra vuxna. 
Det är bra att läsa den informationen!

Ibland kanske barnet själv berättar  
för dig att hen har sett en bild eller video
som varit skrämmande eller obehaglig.
Då ska du säga till barnet  
att	det	var	fint	och	modigt	
att hen vågade berätta om det för dig.
Var själv lugn och lyssna på barnet.
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Hjälp och stöd ditt barn
Om ditt barn ser något på nätet 
eller i teve som är obehagligt eller 
skrämmande, kan du ge hen råd som: 
•	 Stäng av teven eller internet. 
•	 Berätta om saken för en vuxen. 
•	 Fundera tillsammans  

med en vuxen på vad  
man kan göra åt saken.

Tala med diTT barn

När du vill tala med ett barn om 
medieinnehåll kan du ställa  
de här frågorna:
•	 Hur kändes det när du såg  

den här bilden, det här programmet? 
•	 Började du fundera på något  

efter att du såg det? 
•	 Var det något som var skrämmande? 
•	 Fick bilden dig att fundera på något 

som du vill fråga mig om?
•	 Har du lagt märke till åldersgränserna 

för	filmer,	teveprogram	och	spel?	
•	 För hur gamla barn tycker du att dina 

favoritprogram och dina favoritsidor 
på internet passar?
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Tillsammans med barnet

Bekanta dig tillsammans med ditt barn
med hur man använder mobilen och 
internet. Använd tillsammans 
trygga tjänster som passar för barn.
Tala om för barnet hur man använder 
tjänsterna och vilka regler som gäller 
för dem.

Internet
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Håll dig uppdaterad

Fråga ditt barn vilka webbtjänster eller 
spel som intresserar hen.
Prata om dem och prova dem.
Sedan kan du bestämma 
om de passar för ditt barn, 
eller om du ska begränsa 
hur mycket ditt barn får använda dem.
Vissa spel och tjänster är helt enkelt inte 
lämpliga för barn.

Försöka själv spela  
de spel som ditt barn gillar.  
Då förstår du bättre varför ditt barn gillar 
dem. Du kan be ditt barn lära dig att 
spela sådana spel som du inte kan själv.

Kom ihåg:
•	 Om du på internet lägger ut  

ett foto av ditt barn  
måste du fråga barnet om lov först.  
Då lär sig ditt barn att visa respekt om 
hen lägger ut andras bilder.

•	 Om du själv hänger på internet  
i	flera	timmar,	lär	sig	ditt	barn	 
att göra likadant.

•	 Följ alltid åldersgränserna för spel och 
teveprogram.

•	 Kopiera inte andras bilder eller texter 
på ett olagligt sätt. Sprid inte falska 
rykten om andra människor.  
Att göra de här sakerna kan vara  
att begå ett brott.

Visa gott exempel 

Barnen tar efter oss vuxna
också i hur vi använder medier.
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Nya vänner via internet

Nuförtiden tillbringar barn och unga
mycket tid på internet.
De gör många olika saker på internet
och håller kontakt med sina vänner där.
Ditt barn kan också få nya vänner
via internet.

Hen kan få hjälp och stöd
av andra barn på nätet.
Ditt barn kanske har en hobby
där man håller kontakt via internet.

Att träffa en internetkompis
ansikte mot ansikte

Ditt barn kanske blir bekant med någon 
på internet, som hen sedan vill träffa på 
riktigt.	Det	finns	risker	med	att	träffa	
någon som man har blivit bekant med via 
internet.

Den personen kanske inte är likadan 
när man träffas ansikte mot ansikte,
som hen verkade på internet.
Om ditt barn vill träffa en internetkompis
ska ni i förväg fundera på säkerheten.
Det är viktigt att barn som träffar  
sin internetkompis första gången 
har en vuxen person med sig.

Ungdomar kanske inte vill ha vuxna 
med sig, men det är viktigt att de berättar 
för de vuxna att de ska träffas.  
Och det är bra om en vuxen kan vara 
med när de träffas.

Man	ska	träffas	på	en	plats	där	det	finns	
andra människor, till exempel på ett kafé.
Om internetkompisen beter sig 
obehagligt ska man avbryta träffen.
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Tala med diTT barn 

När du vill tala med ett barn om medier
kan du ställa de här frågorna:
•	 Vilka sidor tycker du om att besöka 

på internet? Varför?
•	 Vet	du	varför	det	finns	reklamer	på	

internet?
•	 Vad gör du om det dyker upp ett 

underligt popup-fönster?
•	 Vad gör du om du skriver 

webbadressen fel och hamnar på fel 
sida?

•	 Vad gör du om det händer något 
otrevligt när du använder en 
webbtjänst?
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Dåligt beteende eller mobbning 
på internet

Det är enkelt att mobba någon på 
internet, eller annars bete sig illa där.
Ditt barn kan bli offer för mobbning
eller märka att någon annan blir det.

De som mobbar är ofta sådana man 
känner, kanske någon som går i samma 
skola. Ibland kan också okända personer 
mobba eller bete sig illa.

Det	finns	olika	sätt	att	mobba	via	
internet. Mobbarna kan 
till exempel sprida rykten, 
eller falska bilder som de har gjort 
som föreställer den mobbade.
 
Om någon sprider rykten eller otrevliga 
bilder på internet, kan det vara svårt 
att få bort dem därifrån.

Ibland kan man råka ut för sexuella 
trakasserier i meddelanden eller 
kommentarer. Man ska inte svara på 
mobbarens meddelanden,
och man kan blockera alla meddelanden 
från mobbaren.

Lär ditt barn att hen alltid ska berätta 
om mobbning för dig eller någon annan 
vuxen som hen litar på.
Vi vuxna har ansvar för att hjälpa barnen.
Man kan också anmäla mobbningen
till dem som driver webbtjänsten,
så de kan utreda saken. 

Om mobbningen är allvarlig
ska du göra en polisanmälan.
Det är bra att spara meddelanden 
och bilder som används i mobbningen. 
Då är det lättare att bevisa mobbningen.



13

Tala med diTT barn 

•	 Hur ska man bete sig på internet? 
Samma regler gäller på internet som 
när man umgås ansikte mot ansikte.
Det lönar sig att väga sina ord ännu 
noggrannare på internet. Det blir lätt 
missförstånd när man inte ser den 
andra personens miner och gester.

•	 Hur vet man om man kan lita på en 
internetkompis? Man kan få kontakt 
med många olika slags människor 
på internet. Vissa av dem kan bli ens 
goda vänner. Men andra kan vara 
opålitliga, sådana som låtsas vara 
annorlunda på internet, än de är  
i det övriga livet.

•	 Vad ska man göra om man blir 
mobbad på internet? Man ska berätta 
om	mobbningen.	Det	finns	sätt	att	få	
stopp på mobbningen.

•	 Du mobbar väl inte själv? 
Var vänlig mot andra.  
Det som du tycker att är ett skämt, 
kan kännas obehagligt för den andra.



Spel
Man kan spela digitala spel till 
exempel med datorer, spelkonsoler och 
smarttelefoner. Spelen kan vara trevliga 
och mångsidiga, men spelandet ska inte 
vara barnens ensak.

Vi vuxna ska ha koll på att våra barn 
spelar sådana spel som är lämpliga
för barn i deras ålder.
Åtminstone de här två sakerna 
ska man diskutera med barnen:

1) Innehållet i spelen
Tala om för ditt barn 
att många spel är tänkta för vuxna.
Det	kan	finnas	våld	och	sex	
i	de	berättelser	som	finns	i	spelen.

2) Skillnaden mellan spel och det 
övriga livet
Att spela kan ge njutning och man kan 
tycka om att spela långa stunder.
Man blir lätt beroende av att spela,
då blir det svårt att sluta.
Därför måste vi vuxna ta ansvar 
för att barnen spelar lagom mycket,
och också gör andra saker.
Vi ska lära barnen att göra också sådant
som inte ger en omedelbar njutning.

Tala med diTT barn

•	 Vem	är	din	favoritfigur	i	spelen?
•	 Vad är bra med det här spelet?
•	 Vad handlar berättelsen om i det här 

spelet?
•	 Vad är svårt i det här spelet?
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Tala med ditt barn om varför hen tycker 
att det är viktigt att använda medier.
Om det behövs kan ni tillsammans 
komma överens om tydliga regler 
för hur barnet får använda medier, 
som ni sedan håller fast vid.
Reglerna kan gälla att man får använda 
medier bara vissa dagar, eller en viss tid.

Tala med barnet om varför det är bra 
med regler. Det blir tid över för andra 
hobbyer, att vara tillsammans med 
familjen och kompisarna.
Om man använder medier för mycket 
hinner man inte utveckla andra sidor hos 
sig själv.

Ditt barn använder medier för mycket 
om det leder till att hen:
•	 inte längre träffar sina kompisar,  

inte går på sina hobbyer  
eller inte gör sina läxor.

•	 inte sover tillräckligt  
eller inte sköter sina vardagsrutiner.

•	 får sämre hälsa,  
till exempel sover dåligt  
eller har ont i ryggen eller nacken.

•	 döljer hur mycket hen spelar  
eller har skuldkänslor över det.

Använder ditt barn medier för mycket?
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Läsning breddar tänkandet

När barn lär sig läsa öppnar sig  
en ny värld, texternas värld, för dem.
Barn läser reklamtexter, serier, böcker
och kvällstidningarnas löpsedlar. 
Yngre	skolbarn	är	ofta	nyfikna,
de spelar eller läser ivrigt,
eller	ser	många	filmer.

När barnens tankeförmåga utvecklas, 
utvecklas också deras förmåga att läsa 
och förstå medier.
De	lär	sig	skillnaden	mellan	fiktion
och fakta. I början behöver de hjälp och 
stöd av oss vuxna. 
Vi hjälper barnen att förstå skillnaden
mellan reklam och nyheter
eller det som står i skolböckerna.

Läsning
Uppmuntra och diskutera

När barn läser kan de bli djupt försjunkna 
i berättelsernas värld. 
De kan behöva en vuxen som hjälper 
dem att tolka de känslor som texten 
väcker.

Det är bra om du känner till  
de böcker och tidningar 
som intresserar ditt barn. 
Då kan du lättare prata om dem.
Barn behöver mycket hjälp 
med att förstå det som de läser. 

Det är bra om vi vuxna pratar 
med barnen om hur de har tolkat 
det som de har läst. 
Det hjälper barnen att förstå texterna.
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Barn behöver också hjälp att förstå
när en text ska läsas ordagrant
och när den inte ska det.

Uppmuntra ditt barn att läsa.
Leta tillsammans efter böcker, 
tidningar och texter på internet
som intresserar ditt barn.
Bekanta er också med bilder och serier.
Diskutera hur man berättar med bilder.

Läsning utvecklar barnens känsloliv.
När	barnen	identifierar	sig	med	
karaktärerna i berättelserna 
lär de sig att förstå 
olika slags människor och känslor. 
Genom att läsa lär sig barnen nya saker 
om världen, och deras fantasi utvecklas.

Tala med diTT barn

•	 Vad tycker du om att läsa?
•	 Varför är det roligt att läsa?
•	 Har du läst någonting som du inte 

riktigt förstod?
•	 Hur känner du igen en reklam?
•	 Hurdana tidningsartiklar tycker du  

att är lämpliga för ett barn?
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Alla kan vara medieproducenter
Barn kan också producera media,
och uttrycka sig med hjälp av medierna. 
De	flesta	mobiltelefoner	har	en	kamera
som	man	också	kan	filma	med.
Man kan också spela in ljud med 
mobilen. Nästan alla skolbarn har 
redan den utrustning de behöver för att 
producera media!

Också små barn kan använda kamera.
Genom att se på de bilder ett litet barn tar
får vi en uppfattning om hur barnet
ser på världen.
Barn gillar att ta bilder på sin vardag,
till exempel sina husdjur, sin närmiljö, 
sina lekar eller hobbyer.

Vägen till skolan, en semester med 
familjen eller det egna hemmet kan se 
annorlunda ut sedda med ett barns ögon.
När barn själv producerar media 
lär de sig att också annat innehåll i 
medierna är gjort och planerat av någon.
De som producerar media får bestämma
vilken bild av världen de visar.
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När man producerar media måste man 
alltid ta ansvar för det man gör.
Barn behöver handledning, 
vi vuxna måste tala om för dem 
vad man får ta bilder på, 
och var och när det är lämpligt att fota.
Barn behöver också lära sig
vad man får publicera på internet,
och vilka regler som gäller då.

Idéer för vad man kan producera 
tillsammans: 
•	 Dokumentera det ni gör.  

Fota, spela in videor och ljud 
när ni gör roliga saker.  
Titta och lyssna sedan tillsammans!

•	 Gör en egen annons.  
Klipp ut intressanta bilder ur 
tidningar och gör en egen reklambild. 
Tala samtidigt om varför man gör 
reklam och vad det är som lockar i 
annonserna. 

•	 Gör tillsammans en gåva,  
kanske till barnets far- eller 
morföräldrar. 
Ni	kan	till	exempel	filma	när	ni	
sjunger	eller	göra	en	kortfilm	eller	en	
videohälsning.



Den här handboken är baserad på den tidigare 
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