
 förälder! 

Hur du använder nätet: 
Vad är det bästa du vet med nätet? Finns det något du blir stressad över? 
 

Säker på nätet:  
Hur skyddar du din information och din integritet? 
 

Utveckla dina kunskaper om nätet:  
Har du koll på upphovsrätt? Kanske vill du lära dig något nytt om nätet? 

Hur ditt barn använder nätet: 
Har du koll på vad ditt barn gör på nätet? Vad är roligt? Vad är svårt? 
 
Trygg på nätet:  
Hur pratar du om nätet med ditt barn?  
 
Låt ditt barn lära dig om nätet:  
Var intresserad av det ditt barn gör på nätet.  
Utforska, spela och streama tillsammans! 
 

Din egen närvaro på nätet 

Ditt barns närvaro på nätet 

Hur har du det på nätet? 



Lösenord 

 

Var nätsmart!  
Använd olika lösenord för olika tjänster och konton.  
Svårt att komma ihåg? Skaffa en lösenordshanterare som sparar 
dina lösenord i ett krypterat valv på din telefon eller dator.  
 

Var kreativ!  
Hitta på egna ord som inte finns i ordlistor. Det är svårare att 
hacka. Om det är möjligt - använd mellanslag. Det är ofta lättare att 
komma ihåg en mening än enskilda ord.   
 

Var säker!  
Ditt lösenord till din mail är ditt viktigaste lösenord.  
Med åtkomst till din mail kan många andra lösenord återställas.  
Ett tips är att använda tvåstegsverifiering när det är möjligt.  
Det betyder att du använder två steg för att logga in,  
till exempel sms + lösenord.  
 
 

Ett bra lösenord ska helst vara 15 tecken men minst 
åtta tecken. Blanda små och STORA BOKSTÄVER 

med siffror 123 och skiljetecken )=?!#” 

Så blir du lösenordsexpert! 
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Gaming 

 

Vem är en gamer? 
Vissa blir nostalgiska över Nintendo 8-bit från 1986. Andra gillar 
mobilspel. Onlinespel med kompisarna kan vara helgens höjdpunkt. 
Vad spelar du? Vad spelar människorna du känner? Om du inte  
spelar, finns det något annat kul som du behöver i din vardag? 
 

Hur är det för dig?  
Vi fyller vår fritid med olika saker, det viktiga är balans. Människor 
behöver aktiviteter som känns meningsfulla och stunder som är 
återhämtande. Om du spelar, hur är det för dig? Är det en passion, 
din vila eller något annat? 
 

Vad gör dig glad/stressad?  
Olika saker gör oss glada. Samma sak gäller med stress.   
Ibland blir vi uppslukade av något roligt, vi kan inte sluta!  
Det kan vara härligt, som ett flow! Det kan också vara svårt 
att pausa. Hur gör du för att lugna dig? 
 

Berättelser finns i många former. Det kan vara bok, 
film eller spel. När du spelar får du vara inuti  

berättelsen och agera. Gaming kan vara ett sätt att  
umgås. Avkopplande och spännande!   

Tre frågor att prata om! 
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Prata på nätet! 

 

Emojis!  
Med emojis kan du berätta hur du mår utan att skriva ord. Du kan 
skämta, du kan förstärka eller tona ner ett budskap. Vissa använder 
emojis hela tiden, andra använder hellre text. Visste du att det finns 
ett uppslagsverk för emojis? Spana in emojipedia.org 
 

Film, bild eller text?  
Vi kan kommunicera på olika sätt. Ett meme (bild med text 
ovanpå), en gif  (kort sekvens rörlig bild), en tutorial på Youtube kan 
säga olika saker. När vi pratar på nätet så vill vi ibland vara roliga 
och ibland seriösa. Vi kan tolka det vi kommunicerar på olika sätt.  
 

Falsk identitet? 
En människa kan utge sig för att vara någon annan än den personen 
är. Kanske genom att skriva på ett sätt som verkar trovärdigt 
eller använda sig av någon annan persons bild. Lita på din 
magkänsla om någonting känns konstigt eller om en person 
är påträngande/otrevlig. Var inte ensam, prata med någon.  

 

Finns det någon skillnad på hur du pratar på nätet och  
utanför nätet? Gillar du emojis? Utmana någon du  

känner på det stora språktestet på kidish.se ! 

Tre viktiga grejer med digital kommunikation 
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Sociala medier 

 

Samma lagar!  
På internet gäller samma lagar som utanför nätet.  
Om någon beter sig oschysst mot dig kan det vara ett brott.  
Checka in statensmedierad.se/nohate  
 

Alla bestämmer själv 
Du får välja att inte ha sociala medier. Om du har sociala medier så 
bestämmer du själv hur ofta du ska använda dem.  
Sätt tidsbegränsning på telefonen om du använder sociala medier 
oftare än du vill. Fråga alltid innan du lägger upp bilder på andra 
människor.  
 

Sprid nätkärlek! 
Du kan skriva något snällt till en person som gör något bra.  
Du kan engagera dig i det du brinner för. Följ konton som 
ger dig energi. Alla är olika, försök att inte jämföra, men  
inspireras gärna! Nätet kan vara en fantastisk plats.  
Låt oss hjälpas åt att sprida positiva vibbar!  

 

Sociala medier är som ett fönster från ditt liv ut på nätet. I det 
fönstret inreder du och skapar en bild av dig själv som du vill 
dela med dig av till andra. Om du är förälder: Spana in sociala 

medier på föräldraiska på statensmedierad.se  

Tre tips för att ha det bra på sociala medier 
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Upphovsrätt 

 

Fråga alltid  
Upphovsrätt innebär att den som har skapat ett verk (en film, en låt, 
en bok eller en bild) har rättigheterna till sitt verk. Det är alltså inte 
okej att sprida en bild bara för att den är fin, det är den som skapat 
bilden som själv bestämmer.  
 

Creative commons 
Creative commons innebär att kreativa personer tillåter användning 
av sina verk. Det finns olika licenser. En licens kan vara att du får 
använda en bild i syfte att tjäna pengar. En annan licens kan vara att 
du får använda en låt om du skriver vem som gjort låten.  
Läs mer på creativecommons.se 
 

Skapa själv! 
Om du behöver en bild eller en låt kanske du kan skapa en 
egen? Det krävs många timmars övning för att bli riktigt bra 
på något. Ingen är bäst från början. Våga prova! Ha kul! 
 

 

På internet kan det verka som att allt är gratis. Bilder, filmer,  
musik och tjänster. Men konstnärer, musiker, filmare och  

författare skyddas av upphovsrätten. Var schysst och fråga 
först om du vill använda någon annans material.  

Att använda bilder, filmer och musik 
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Cookies 

 

 Sessionscookies  
Detta är en tillfällig cookie. Så här fungerar det: Under tiden du  
besöker en hemsida lagras en tillfällig cookie i din dators minne.  
Sessionscookies försvinner när du stänger ner hemsidan.  
Källa: so-rummet.se/om-cookies 
 

Tredjepartscookies 
Det här är en cookie som inte kommer från webbplatsen utan från 
till exempel en annonsfirma.Tredjepartscookies samlar in  
information om surfvanor för att anpassa annonsering. I de flesta 
webbläsare kan du välja att ställa in att du inte accepterar tredje-
partscookies. Källa: pts.se/sv/privat/internet/integritet/kakor-cookies/ 
 

Rensa cookies 
Du kan ta bort cookies eller anpassa inställningarna i din webbläsare 
så att det blir som du vill ha det. Det fungerar lite olika 
beroende på vilken webbläsare du har men prova kolla 
inställningar -> säkerhet -> rensa webbdata.  
 

 
 

Cookies eller kakor på internet är små textfiler som sparas i 
din webbläsare när du besöker hemsidor. För den som äger 
hemsidan kan cookies göra vissa funktioner möjliga, spara  

information och statistik. Det kan också påverka annonsering. 

Tre fakta om kakor! 

DigidelCenter Säter Y bibliotek.sater.se  



Algoritmer  

 

Vad gör en algoritm? 
Har du tänkt på hur Spotify kan plocka fram just den låten, av alla 
låtar som finns! Eller varför ditt Google-sökresultat blir så bra (eller 
dåligt). Eller varför du inte ser alla dina vänner i flödet på sociala 
medier? Algoritmer vet väldigt mycket om oss och anpassar det vi 
ser på internet.  
  

Hur påverkar det mig? 
Utan algoritmer skulle många tjänster inte fungera så bra som de 
gör. Algoritmen ger oss vad den tror vi tycker är viktigast. Allt vi 
gör på internet genererar data. Det är den datan som algoritmer  
använder sig av för att anpassa hur ditt internet ser ut imorgon.  
 

Kan jag påverka något? 
Du kan logga in på de tjänster du använder till exempel  
Facebook och Google, spana in inställningarna! Här kan du 
faktiskt påverka mycket hur du vill att ditt internet ska vara.  
 

 

Det är algoritmer som bestämmer vad du ser i dina flöden. 
En algoritm är en uppsättning av regler som hanterar  

information och programmeras för att visa och leda till  
information.  Läs gärna mer på internetkunskap.se  

Tre frågor om algoritmer 
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Källkritik 

Är det 
sant? 

Är det en 
gammal 
nyhet? 

Vem är  
avsändare? 

Vad är 
avsikten? 

Jämför gärna 
med andra 

källor! 

 

Alla som har åtkomst till internet kan göra sin röst hörd genom att dela 
med sig av film, text och bild. Det ger oss många olika perspektiv och  

berättelser. Men min sanning är inte din sanning och det är lätt att blanda 
ihop åsikter, budskap, känslor och fakta.  

 
Det du delar spelar roll! När vi sprider falska nyheter sprider vi onödig oro. 
Var en källkritisk hjälte! Ställ smarta frågor till den information du hittar på 

nätet.  Prata gärna om det du hittar på nätet och få andra perspektiv.  
Du kan lära dig mer om källkritik och att söka information på  

mikoteket.se och kallkritikbyran.se  
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Ett snällare internet 
Här är en massa tips för att vara snäll mot sina medmänniskor på  
internet och att vara snäll mot sig själv. Ta hand om dig! 
 
YTänk på att när du skriver något digitalt kan det se hårdare ut än när du 
pratar och kan justera med tonfallet.  
 
YDet finns taskiga människor på nätet, låt oss vara en snäll superkraft! 
Skriv peppiga meddelanden till någon person som gjort något bra!  
Dela inte falska nyheter som skapar oro. 
 
YAtt vi kan nå varandra snabbt med meddelanden gör att vi kan finnas 
där för någon även om vi inte är fysiskt nära varandra. Ett hjärta och ett 
snällt ord kan vara ett fint stöd till en vän som går igenom något svårt.  
 
YHa feelgood-stunder på internet! Kolla in sånt som gör dig glad på  
Pinterest. Titta på videos på Youtube som inspirerar dig. Följ personer 
som gör dig motiverad.  
 
YOm du varit med om något som inte känns bra på internet. Prata med 
någon! Samma lagar gäller på internet som utanför internet. Det finns stöd 
att få om du blivit utsatt för brott på nätet eller utanför nätet, läs mer på: 
ungaboj.se (Unga brottsofferjouren) eller boj.se (Brottsofferjouren). 
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