Hur
var det
på nätet
idag?

Surfa Lugnt

För barn och unga är det ingen större
skillnad att träffas digitalt eller på riktigt,
allting hänger ihop. Som vuxen behöver du finnas där barnen finns, även i
deras nätvardag.

Surfa Lugnt har därför tagit fram tips
och råd ökat engagemang i ungas
nätvardag. Anpassa gärna tipsen
utifrån vad som fungerar bäst för
dig och dina barn.

Tips och råd om ungas nätvardag

Var närvarande
• Prata om nätet - gärna varje dag! Diskutera på
samma sätt som ni pratar om vad som har hänt i
skolan, på träningen eller hos kompisarna.

Sätt gemensamma regler
• Diskutera regler kring tid och innehåll tillsammans – dina barn kanske har egna tankar som
kan ligga till grund för era regler.
• Prata om vilken information om sig själv och
andra som är okej att publicera i sociala medier,
till exempel bilder och personuppgifter.

Anmäl om något
skulle hända.
• Anmäl alltid kränkningar på nätet! Oftast finns
det en text längst ner på sidan som ditt barn
besöker som heter ”Abuse” eller ”Anmäl”.
• Vid kränkningar på nätet finns förövarna
ofta i barnets närhet, till exempel i skolan eller
träningsgruppen. Där kan du som vuxen hjälpa
till att berätta om händelsen.

Var nyfiken!
• Låt barnen visa dig vilka sidor de gillar att
besöka och vilka deras favoritklipp är.
• Surfa tillsammans ibland om ni inte redan
gör det.

www.surfalugnt.se

Så är du en smart förebild
Idag är det vanligt att som förälder berätta om

2. Tänk på vem du publicerar för, och se till att

sin vardag i sociala medier som Facebook och

bara de personer du vill kan se det som du lägger ut.

Instagram. Vi vuxna bör diskutera och förankra
med våra barn vad vi publicerar om dem på internet. Här är fem tips om hur du som förälder kan
använda Facebook, Instagram och andra sociala
medier på ett smart sätt.
1. Var medveten om att bilder och information
som du delar med dig av på internet kan finnas
kvar länge.

3. Diskutera sociala medier med dina barn så att
de förstår och accepterar vad du gör där. Känn av
hur just ditt barn upplever dina nätvanor.
4. Var lyhörd och visa barnen. Fråga om det är
okej om du lägger ut bilden när ni var på utflykt.
Det handlar om ert liv tillsammans.
5. Prata med andra föräldrar om hur de gör och
vad deras barn tycker

Lär dig mer om barns mobilanvändning!

1. Fråga vilka tjänster och appar som ditt barn använder, vad de används till och vad som är roligt
med apparna. Du kan också lära dig mer genom
andra föräldrar och söka information på nätet.

3. Du behöver inte vara medlem på alla sidor och
ladda ner all mobilappar för att hänga med. Lär
dig vad apparna går ut på, vilka som ligger bakom, hur man kan anmäla om något skulle hända.

2. Barn använder appar och tjänster i mobilen för
att det är kul, spännande och lärorikt. Om du visar
intresse så ökar chansen att ditt barn pratar med
dig om något dåligt skulle hända.

4. Tipsa ditt barn om rätt ergonomi vid användandet av läsplattor och smarta mobiler. Tänk på stöd
för armarna,
att inte dra upp axlarna och att inte sitta i samma
position för länge.
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Surfa Lugnt – för fler engagerade
vuxna i ungas nätvardag
Surfa Lugnt arbetar för att unga och vuxna ska
mötas även i nätvardagen.
Bakom Surfa Lugnt står flera myndigheter, företag
och ideella organisationer i samverkan.
Surfa Lugnt vill bejaka det positiva som finns i ungas
liv på nätet, som engagemang, kommunikation och
kunskapsutbyte, och samtidigt ge vuxna mer kunskap
att hantera fallgroparna i sociala medier, som till
exempel mobbning och integritetsfrågor.
Mer information och massor av intressant läsning
kring ungas liv på nätet finns på www.surfalugnt.se
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