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Att bete sig sakligt och att ta hänsyn till andra är minst lika viktigt på 
nätet som i diskussioner ansikte mot ansikte. Anonymiteten på nätet 
kan ändå få en att glömma reglerna för gott uppförande, och därför är 

det viktigt att diskutera saken med eleverna nu som då.

Uppdaterad netikett, samt samhörande serier och övningsuppgifter är 
utgivna som en del av Mediekunskapsveckan 2013. Varje övning be-

handlar ett skiljt tema. Använd dig av samtliga övningar, eller välj dem 
som passar din grupp bäst!



Netikett del 1: Tar du hänsyn till andra?
Mobbning, diskriminering och otrevliga kommentarer är obehagliga också på nätet. Bete dig 
alltså mot andra så som du själv vill bli bemött. 

Alla har rätten att bestämma över hur man framställs i offentligheten. Man får inte dela 
bilder eller information som berör någon annan utan tillstånd, och man får inte i någon an-
nans namn t.ex. skapa en profil på nätet. 

Kom ihåg att alla inte har ett likadant sinne för humor som du. En bild eller video menat 
som ett skämt kanske inte uppskattas av alla.

Serietecknaren Joonas Rinta-Kantos kommentar:  “Då jag själv var ung hade inte alla tillgång till 
internet, och nätet hade inte en lika stor roll som idag. Därför förekom inte nätmobbning ännu. 
Diskriminering och tråkiga kommentarer på nätet är numera ett allvarligt ämne. Man tänker inte 
alltid på vad man gör på nätet och hur någon annan reagerar på det. I bilden ville jag på något sätt 
lyfta fram datorns bägge sidor. På ena sidan tycker gänget att de är roliga då de t.ex. lägger upp en 
“rolig” bild av någon annan på nätet. Men på andra sidan ser man hur dåligt det känns för någon 
annan.”



Målgrupp: klasserna 7-9
Mål: Komma på sätt att motverka 

mobbning på nätet
Tid: 45 min

Material: Skrivredskap

I den första serien om netikett lyfts en mobbningssituation fram. Mobbning skall aldrig 
accepteras. Man bör alltid ingripa. Syftet med övningen är att utarbeta råd för hur man 
skall agera ifall nätmobbning förekommer. Råden utvecklas för en person som använder 
nätet i största allmänhet, för en som upptäcker nätmobbning, och för den som blir mob-
bad.

1. Diskussion om serien. Diskutera seriens innehåll tillsammans.
 Vad händer?
 Vilka karaktärer finns med?
 Vad syns på datorskärmen?
 Vad kunde den mobbade pojken göra?

Diskutera också netikett och mobbning på nätet. Vad är internetmobbning? Hurudana former 
kan mobbningen ta? Vad beror mobbningen på?

2. Indelning i temagrupper. 
Dela klassen i tre grupper. Elevgrupperna får i uppgift att utarbeta råd för hur man tacklar 
mobbning på nätet. Den första gruppens uppgift är att sammanställa allmänna råd för en in-
ternetanvändare. Den andra gruppen har som mål att utarbeta råd för någon som upptäcker 
mobbning på nätet. Den tredje gruppen fokuserar på råd för någon som blivit mobbad.

I gruppen: Råd för en internetanvändare. På nätet har alla möjligheten att delta i diskus-
sion, skapa innehåll, samt att dela bilder och information. Hur kan man göra internet till en 
bättre plats? Hur kan var och en bidra till att göra internet en bättre plats? Utarbeta åtmin-
stone fem olika råd.

II gruppen: Råd för någon som upptäcker mobbning. Har du lagt märke till mobbning på 
nätet? Kan du ingripa i mobbningen, även om du inte själv är delaktig. Hur lönar det sig att 
ingripa? Kom på åtminstone fem sätt.

III gruppen: Råd för någon som blivit mobbad. Det finns många former av mobbning. Be 
gruppen utarbeta råd för någon som blivit mobbad. Hur lönar det sig att agera i olika situ-
ationer? Vilka medel kan den mobbade använda sig av? Till exempel, vem lönar det sig att 
kontakta? Skriv ner minst fem råd.

3. Utarbeta gemensamma råd. 
Discuss the ideas presented by the groups. What kind of thoughts do they evoke? What else 
could we do to tackle bullying? Compile the guidelines on a class-blog or a wall-poster. You 

can update the guidelines at a later stage.



Netikett del 2: Hur skyddar du din integritet?

Alla har rätt till ett privatliv, och det bör man hålla fast vid. Har du tänkt på: Hurudana bilder 
och vilken information som berör dig delar du?  Med vem delar du vad? Vad vet olika nättjän-
ster om dig, och vad kan de tänkas använda informationen för? Behöver kompisar och nät-
bekanta veta var du befinner dig och när? Lönar det sig att acceptera alla vänförfrågningar?

Se till att dina lösenord och användarnamn är svåra att gissa sig fram till. Förvara dem säkert 
så att ingen t.ex. kan få tillgång till din profil. På en allmän plats skall man försäkra sig om att 
ingen utomstående kommer åt att se vad du gör på nätet. 

Serietecknaren Tuuli Hypen kommentar: “Sociala nätverken på internet har varit till 
stor nytta för mig, men å andra sidan är jag ibland oroad över att det blivit så vanligt 
att personlig information sparas och att det snokas efter sådan information. I dagens 
läge avslöjar många lite väl mycket om sitt privatliv på nätet. På bilden jag tecknat 
snokar en till synes harmlös identitetstjuv efter information och lösen. Idén till bilden 
fick jag direkt, men som tur inte på grund av egna erfarenheter.”



Målgrupp: klasserna 7-9
Mål: att bättre förstå spelreglerna på nätet

Tid: 45 min
Förberedelser: skapa ett tomt utrymme som sträcker sig från ena ändan

 av rummet till den andra. Häng upp lapparna 
“HELT AV SAMMA ÅSIKT” och “HELT AV ANNAN ÅSIKT” i vardera ändan.

I den andra serien om netikett skildras riskerna med internetanvändning. Internetanvändaren 
ser bara en liten del av nätet: man kan aldrig veta hur information och bilder sprids. Därför bör 
man fundera på vilken information man ger ut på nätet. Man kan få hjälp av föräldrar med att 
skydda sin personliga information - men i vilken utsträckning kan föräldrar blanda sig i sina 
barns internetanvändning?

1. Diskussion om serien. Diskutera serien tillsammans.
Vad händer?
 Vad ser man på bilden?
 Kommer ni på någonting annat man kan göra på nätet?
 Vad finns det för risker med att använda internet?

2. Övning. Hur mycket skall föräldrar känna till om sina barns internetbruk? 
Ge eleverna instruktioner angående övningen (påståenden). Förklara att du kommer att läsa upp 
kort berättelser, och att de skall uttrycka sin åsikt genom att ställa sig på den plats som mots-
varar åsikten. I ena ändan finns åsikten “helt av samma åsikt”, och i den andra ändan åsikten 
“helt av annan åsikt”. Man kan ställa sig var som helst mellan dessa två.



Berättelse 1: 14-åriga Lasse pratar varje dag med sina kompisar via Messenger. Hans mamma 
tycker att det tar upp för mycket tid. ”Du borde läsa dina läxor! Dessutom babblar ni bara om 
något helt onödigt datorspel.” Lasse blir arg. ”Hur vet du vad vi pratar om? Du har ingen rätt att 
läsa mina privata diskussioner”, skriker han. ”Vet du inte att barn enligt FN:s konvention om bar-
nets rättigheter har rätt till ett privatliv?” 

Håller du med om påståendet: Föräldrar skall följa med vad deras barn gör på nätet?

Berättelse 2: “15-åriga Jesse har lärt känna en fotograf via en chat-tjänst. Jussi är 32 år gammal 
och berättar att han tagit bilder av många kändisar. Han skryter med Jesses profilbild och up-
pmanar honom att överväga bli modell. Han ber Jesse att ta några provbilder tillsammans med 
en kompis. Om bilderna är lyckade, vill Jussi träffa Jesse vid hans fotostudio. Jesses pappa läser 
meddelandena i smyg, inser vad som försiggår, och uppmanar Jesse att bryta kontakten med foto-
grafen.”

Håller du med om påståendet: Föräldrar skall följa med vad deras barn gör på nätet?

Berättelse 3: “Jennika är vän med sin pappa på Facebook. Pappan lägger märke till att Jennika och 
hennes kompisar ofta skriver elaka svar på några klasskompisars statusuppdateringar och bilder. 
Pappan tar upp saken hemma, kontaktar läraren, och sedan börjar de reda upp saken.”

Håller du med om påståendet: Det är bra om föräldrar är vänner med sina barn på Facebook?

Berättelse 4: “Jessika har spelat fotboll sedan hon var liten, och hennes mamma är lagets tränare. 
Men sedan en tid tillbaka har Jessika tyckt att det inte är så roligt längre. Hon överväger att sluta 
helt och hållet. Hon funderar på saken tillsammans med sina vänner på Facebook. Hon kommer 
inte ihåg att hennes mamma också är hennes vän på Facebook.  Detta leder till en diskussion vid 
middagsbordet som Jessika inte är redo för. Hon tycker inte om att hennes mamma hållit ett öga 
på henne på nätet.”

Håller du med om påståendet: Det är bra om föräldrar är vänner med sina barn på Facebook?

Berättelse 5: ”Leevi använder internet många gånger om dagen. Mest besöker han Facebook och 
spelsidor. Men ibland besöker han också porrsidor, som han från första början hamnade på då 
han sökte “är jag bög” på Google. En dag säger hans mamma att hon inte vill att Leevi besöker 
sådana sidor, och hotar med att ta bort datorn för en tid. Först känns det pinsamt, men Leevi blir 
senare arg då han inser att hans mamma snokat omkring på hans dator.”

Håller du med om påståendet: Det är bra om föräldrar följer med vilka sidor barnet har besökt?

Avsluta lektionen med en allmän diskussion: 
Var går gränsen mellan att skydda sina barn och att spionera på sina barn?



Netikett del 3: Hur bedömer du pålitligheten?

På nätet kan man bekanta sig med olika människor, och man kan också hitta en ny vän. Men 
hur vet man att personen är sådan som han/hon säger? Då man träffas första gången bör 
man komma ihåg följande: berätta på förhand åt andra om träffen, ta en kompis med, och 
stäm träff på en allmän plats.

Nätet är fullt av innehåll. Det kan vara fråga om text, bild, eller t.ex. en video. Vad betyder inne-
hållet, och vem ligger bakom det? Hur vet man vad som är sant och vad som är falskt? Fundera 
på vad och vem man kan lita på på nätet. Kom ihåg att många former av marknadsföring på 
nätet är mycket diskreta.

Serietecknaren Jarkko Vehniäinens kommentar: “Idén kom från meningen “Men hur vet du 
att din bekant är sådan han/hon påstår?” I denna serie låter beskrivningen helt otrolig, men 
det visar sig vara sant. Men man skall komma ihåg att alla inte är lika ärliga och pålitliga som 
marsianer med stort huvud.”



Målgrupp: klasserna 7-9 
Mål: lära sig sätt att försäkra sig om att man kan lita på en bekant på nätet  

Tid: 45 min

”På nätet kan vem som helst vara vem som helst.” Den varningen hör man ofta i samband 
med diskussioner på nätet. Denna serie om netikett handlar om förtroende i samband med 
diskussioner på nätet. Hur kan man veta vem man pratar med? 

I övningen ges idéer om i vilka situationer på nätet det är viktigt att känna den andra parten. 
Övningen behandlar planeringen av en träff med en nätbekant.

1. Diskussion om serien. 
Behandla serien och samhörande netikett tillsammans med eleverna.

 Vad händer?
 Vilka karaktärer finns med?
 Hurudana tankar väcker serien?
 Hur fortsätter berättelsen?

2. Att träffa nya människor. 
På nätet kan man bekanta sig med nya människor, och man kan också hitta nya vänner. 
Fråga eleverna var och i hurudana situationer man kan bekanta sig med andra på nätet. Om 
man vill träffa en nätbekant, hur borde man förbereda sig och vad bör man ta i beaktande? 
Vilka saker är (enligt eleverna) speciellt viktiga?

3. Förberedande av presentationer. 
Dela in eleverna i passligt stora presentationsgrupper. Inom grupperna får eleverna planera 
en situation som lyfter fram ett budskap eller en lärdom om att träffa en nätbekant. Situ-
ationen man presenterar eller framför behöver alltså inte vara ett varnande exempel, utan 
kan också framhäva en positiv aspekt med att träffa en nätbekant. T.ex. dagens serie och 
fortsättningen på berättelsen kan fungera som inspirationskälla.

4. Presentationerna. Grupperna framför sina skådespel inför klassen. 
Sedan går klassen igenom dem tillsammans.

 Vad hände i skådespelet?
 Vad var budskapet, och vilka tankar väckte det?
 Skulle en liknande situation inträffa i verkliga livet?



Netikett del 4: Hurudant innehåll skapar du?

Internet erbjuder gott om redskap för att lyfta fram dina tankar och saker du skapat. Du äger 
rättigheterna till det du själv skapat, t.ex. texter eller videoklipp du laddat upp. Samma gäller 
andras verk, alltså får man inte kopiera dem utan lov. 

På nätet är det lätt att uttrycka sin åsikt. Yttrandefriheten är en rättighet man bör använda 
sig av. Kom dock ihåg att man inte får såra någon annan. Vet du på vilket sätt lagen begrän-
sar hur man får bete sig på nätet? 

Målgrupp: klasserna 7-9 
Mål: Att bättre förstå reglerna för att publicera material på nätet, t.ex. upphovsrätt 

Tid: 45 min
Material: Papper, ritmateriel, (internettillgång)

Denna del om netikett tar upp frågor angående skapandet av innehåll. Hur kan nätet användas 
som hjälpmedel för kreativt arbete? Att skapa innehåll för internet och att publicera innehållet 
är dock inte helt enkla saker.

Alla äger rättigheterna till det de skapat, t.ex. egna texter och videoklipp. Samma gäller andras 
verk, alltså får man inte kopiera dem utan lov.
Syftet med övningen är att uppmuntra kreativitet bland eleverna.

1. Läs delen om netikett högt i klassen.

2. Uppmana eleverna att parvis skapa en egen serie som anknyter till temat. 

3. Då eleverna är klara, fundera tillsammans på vilka alla saker man bör beakta 
om man vill lägga upp dem på nätet. Av vem måste man fråga lov?

4. Om eleverna så önskar, lägg upp serierna på nätet och 
följ med hur de sprids på sociala medier.



Netikett del 5: Prata om internet!

Vad är det som är viktigt för dig med internet? Genom att diskutera med andra om innehåll 
på nätet, lär du dig mer om möjligheterna med internet. Andra kan ge tips om bra sidor och 
applikationer, och du kan också dela med dina egna erfarenheter.

Ibland kan innehållet på nätet orsaka ångest eller chocka. Låt inte andra uppleva samma 
känsla - rätta sättet att agera är att anmäla administratören om osakligt innehåll. Innehåll 
som väcker starka känslor kan man modigt prata om tillsammans med en pålitlig person. 

Serietecknaren Anni Nykänens kommentar: “Jag är själv väldigt nyfiken, och då jag var yngre 
klickade jag ivrigt på alla möjliga länkar jag stötte på på nätet. Ett par gånger var det frågan 
om otrevliga överraskningar, och numera har jag ganska bra uppfattning om huruvida det lönar 
sig att klicka eller inte. Inspiration fick jag av egna erfarenheter, då någon bestämt sig för att 
sätta upp en snuskig länk på ett diskussionsforum. Den användaren delade inte länge med sig 
av sina länkar, då administratörerna blockerade den pajasen.”



Målgrupp: klasserna 7-9
Mål: Uppmuntra till att prata om innehåll på nätet 

Tid: 45 min
Material: Skrivredskap

I den femte serien om netikett ser vi då poppuppfönster öppnas vid fel tidpunkt, vilket leder 
till ett pinsamt missförstånd. Poppuppfönster är extrafönster som används inom internet-
marknadsföring. Vad är det för speciellt med reklamerna i serien? Varför?

1. Diskussion om serien. Diskutera serien tillsammans.
 Vad händer, och vilka är karaktärerna?
 Vad beror missförståndet på?
 Varför blir mamman upprörd?
 På vilket annat sätt hade mamman kunnat reagera?
 Varför får poppuppfönstren Teddy att skämmas?

Fråga eleverna om deras egna internetregler. Hur ofta pratar de med föräldrarna om internetb-
ruk? Hurudana internetregler har de hemma?

2. Skriv en diskussion.  
Dela upp eleverna parvis. Be eleverna att skriva en fortsättning på serien. Vad händer näst?

3. Diskussionerna läses upp parvis. 
Varje par läser upp en diskussion skriven av ett annat par. Samla ihop pappren och blanda dem, 
så att de inte är i samma ordning. Ge den första diskussionen åt det första paret, som de sedan 
läser upp. Gå igenom samtliga diskussioner.

Känns diskussionerna trovärdiga? Kunde diskussionen framskrida på det sättet i en verklig 
situation? På nätet finns massor av olika sorters innehåll. Ibland kan man stöta på något helt av 
misstag. Om man stöter på något otrevligt på nätet, kan det vara bra att prata om saken med 
någon. Håll dina föräldrar uppdaterade om vad du gör på nätet. Om någonting tråkigt inträffar, 
är det lättare att prata med dem om saken.
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