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Nettvett, nettikette og gode digitale spor. 
Vi har sett holdningskampanjer og saker i media om farlig, kriminell eller pinlig nettbruk. 
Dette handler kanskje mest om oppførsel – og det å oppføre seg skikkelig er ikke bare 
noe som vi skal snakke om i forbindelse med internett, vi skal ha den samme oppførselen 
uansett hvor vi befinner oss; online, på gata, hjemme og i klasserommet.  
 
Skremselspropagandaen skremmer kanskje oss foreldre mer enn den skremmer ungene. 
Samtidig må vi lære dem at ikke alt er like greit å legge ut åpent, og her ligger det et 
paradoks; vi har et helt annet syn på andre medier enn på nettmedier - vi gjerne legger 
ut bilder og navn andre steder f.eks som bursdagshilsen i lokalavisa samtidig som vi 
beskytter oss gjennom å være anonyme på nett. Skremselsfokuset retter seg helst mot 
f.eks sosiale nettsteder – og mange foreldre går til det skritt at de regelrett overvåker 
ungenes nettvaner. Men det er en forskjell på det å følge med og bry seg – og det å 
overvåke. Jeg mener at det faktisk er vi voksne som skal sette grenser...kommunikasjon 
og dialog er gode nøkkelord. 
 
Vi (foreldre og lærere i fellesskap) har et ansvar for å lære barna noen gode spilleregler 
og vi må også vise tillit til at de faktisk kan håndtere mediet. Det er litt på samme måte 
som vi oppdrar dem ellers; når de er små passer vi på når de skal krysse veien og lærer 
dem farene som ligger i dette, men på et eller annet tidspunkt må vi også der slippe 
hånden og la dem prøve seg selv, dette er en del av vår jobb som oppdragere av den 
kommende generasjon (i forhold til anonymitet kan man fortsette analogien; det er 
lettere å se en synlig trafikant enn en som prøver å gjemme seg). 
 
Det finnes en mengde gode nettsteder som tar for seg nettvett og nettikette – men jeg 
savner litt fokus på det å legge ut gode digitale spor, å ha et aktivt og bevisst forhold til 
hva man publiserer om seg selv (eller hva andre publiserer om deg). Elevene må tenke 
gjennom hva de ønsker å bli assosiert med – at bilder de legger på Facebook, MySpace 
o.l kanskje aldri blir borte. De må tenke gjennom at det man finner på nettet av 
personlige opplysninger er som å gi et førsteinntrykk av seg selv, på godt og vondt. (Se 
også avsnitt om Anonym på nett og Digital mobbing). 
 
Selv må jeg innrømme at jeg tenker gjennom hva jeg publiserer, og jeg synes ikke det er 
nødvendig å publisere alt jeg holder på med i mitt dagligliv og ikke minst privatliv. Det er 
mulig å ha en balansegang mellom det å være personlig uten å være privat. Selvfølgelig 
vil en tenåring ha et litt annet syn på dette – nettet er en arena hvor de utveksler 
informasjon på samme måte som vi gjerne ringte våre venner på telefon tidligere. Det er 
ikke til å komme fra at teknologien utvikler seg (så får man like eller mislike det). 
 
Det viktigste (mener jeg) er å lære barn/unge at man tenker gjennom hva man gjør, 
eller sunt bondevett om du vil -  lær dem digital dannelse, lær dem å legge ut gode 
digitale spor, nettikette og nettvett generelt. Å være proaktiv må være bedre enn 
reaktiv! 
 
Det er mange nettsteder som omhandler dette, noen aktuelle nettsteder kan være: 
Du bestemmer1

Barnevakten2

Trygg Bruk (MedieTilsynet)3

Personvernskolen4

                                                 
1 http://www.dubestemmer.no/ 
2 http://www.barnevakten.no 
3 http://www.medietilsynet.no/no/Trygg-bruk/ 
4 http://personvernskolen.no/ 
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