
Det ærlige 
foreldremøte.

Joakim Bjørklund 
Twitter: @Joakim_Bjork



Hvem er jeg?
• Joakim Bjørklund 

• APL og ADE sertifisert. 

• Utviklingsrådgiver for kompetansesenteret for barnehage, 
skole og oppvekst i Drammen kommune. 

• Driver med digital didaktikk og digital pedagogikk i 
barnehage og skole. 

• Jobbet ti år som lærer i Drammen kommune. 

• Fra 1. august - kontaktlærer på Brandengen skole



Ta fram mobilen din 
om du har med...



Mine verste år som 
lærer:

5. klasse - 7. klasse. 2009-2011

Jeg var ikke profesjonell







Mål for denne økta:  

At dere setter dere ned og lager en 
intensjonsavtale om  sosiale medier, 
nettbruk og aldersgrenser når jeg er 
ferdig med å prate.



Min viktigste og 
vanskeligste jobb er 

derimot:
Far til Mats på 2 år (snart 3)









Den teknologiske 
utviklingen går i en fart vi 

ikke kan se for oss…

https://youtu.be/NrmMk1Myrxc




Hva er teknologi?



Teknologi er skummelt!



Teknologi er skummelt!
• «Alt som fantes i verden da du ble født er 

naturlig og en naturlig del av livet. 

• Alt som er funnet opp fra du er 15 år til du er 35 
år er nytt, spennende og revolusjonerende. Og 
du kan helt sikkert få en jobb tilknyttet til det. 

• Alt som ble funnet opp etter du er 35 år er 
naturstridig». - Douglas Adams



Delingsøkonomi



En del av vår verden
• Spotify - 2008 

• Netflix - 1997 

• Air BNB - 2008 

• Facebook - 2006 

• Instagram - 2010 

• Uber 2009 

• iPhone - 2007 

• iPad - 2010



Nøkkelen til alt arbeid med 
barn uansett er:

Relasjon



Relasjonen er
De voksnes ansvar og skapes gjennom  

• Å komme i posisjon til barnet. 
• Skape pluss-opplevelser. 
• Den bygges i «fredstid» 
• Være tilstede hvor barna er



Alle voksne har en 
voksenstil ovenfor barnet 

sitt.





Diskuter med de du sitter ved siden av: 
Hvordan bygger jeg relasjon til mitt barn? 

Hva slags voksenstil har jeg?  



«Kjeft virker ikke»



Så lurer du helt sikkert på: 
Hva i alle dager har dette 

med nettvett å gjøre?





Barn har rettigheter!



FNs barnekonvensjon
Artikkel 12: 
Barn har rett til å si sin mening i alt som angår det. Barnets 
meninger skal telle. 
Artikkel 16: 
Barn skal ikke utsettes for tilfeldig eller ulovlig innblanding i 
sitt privatliv. De skal beskyttes mot ulovlig inngrep i ære og 
omdømme.  
Artikkel 18: 
De foresatte har et felles ansvar for barnets oppdragelse og 
utvikling. Foreldre, eller verger, har hovedansvaret for barnets 
oppdragelse og utvikling. Barnets beste skal komme i første 
rekke.



Vi voksne har ikke lært 
hvordan vi skal oppføre 

oss på nett.





Så lurer du helt sikkert på: 
Hva i alle dager har relasjon 

med nettvett å gjøre?



Jo, fordi vi er avhengig av relasjon 
til ungene våre for å trenge inn i 

deres verden. 



Det å følge med og delta i barnas nett- og spillbruk er like 
naturlig som: 

• Å lære dem å svømme. 

• Å følge med på fritidsaktiviteter. 

• Å lære dem bordskikk. 

• Å lære dem gangetabellen. 

• Hadde du sendt barnet ditt til verdensrommet uten å ville 
vite hvordan det gikk med dem?



Du er barnas rollemodell!

• Bruker du telefonen/nettbrett ved 
middagsbordet tror barna det er ok. 

• Skriver du dritt om folk på nettet tror barna det er 
ok. 

• Snakker du nedsettende om eller til andre 
mennesker så barna hører det legitimerer du 
det.



Så hvordan skal vi 
lære barna hva som er 
ok å skrive og hvordan 
man skal oppføre seg 

på nett? 



Kiwi-testen eller VG-testen: 
Ta utgangspunkt i din siste 

facebook-status, tweet, 
instagrampost. Kunne du ha vist 
eller sagt dette i køen på Kiwi?  

Eller kunne dette stått på forsiden av 
VG.no? 

Hvis Ja: Hvorfor? 
Hvis Nei: Hvorfor ikke? 

http://VG.no


Diskuter...
Når mener du det er greit at barna i xx. klasse på 
xxxx skole blir aktive på... 

• Snapchat 

• Facebook 

• Instagram 

• Musically



Aldersgrenser

• Facebook 

• Snapchat 

• Instagram 

• Musically



Har du tenkte over at ved å la ditt 
barn være på sosiale medier før det 

er fylt 13 år går du ikke bare mot 
anbefalingene til produsentene 

selv(som lever av brukerne), men du 
setter også presedens og press 

ovenfor resten av barna og foreldrene 
på xx. trinn på xxxx skole.  

Er det da virkelig verdt det?



Aldersgrenser er ikke noe å 
bagatelisere!

• Alkohol 

• Kjøretøy. 

• Tobakk 

• Seksuell lavalder. 

• Valg 

• Osv



Barn er mestre til å 
manipulere!



Valgene vi tar som foreldre har, 
enten vi liker det eller ikke, 

direkte påvirkning på barna våre. 



I min klasse har jeg...

• 25 elever - 25 individer -  vår jobb å se og like 
alle. 

• 50 foreldre 

• 200 besteforeldre



«It takes a village to 
raise a child»



Mine råd er: 
• La barna bruke internett og gjøre seg kjent med internett 

sammen med deg. 
• Respekter aldersgrenser. 
• Bygg relasjon til barnet ditt! 
• Snakk sammen med andre foreldre når det skjer noe som ikke er 

greit på nett eller ikke(utrolig, men sant: de vil at sitt barn skal 
oppføre seg som folk). 

• Prat med barna dine! 
• Stol på barna dine! 
• Husk at de barna som er ekle mot andre som oftest er redd for å 

bli plaget selv. 
• Delta i barnas bruk av internett og ikke vær redd for å sette 

grenser! 
• Ikke vær redd for å sette grenser for ditt barn! Ovenfor barnet 

ditt, men også ovenfor andre! 
• Gjør andre gode -  både barn, foreldre og skolefolk.



Vær en rollemodell!
• Spør barnet ditt om du kan ta bilde av det. 

• Spør barnet ditt om du kan poste et bilde av det i 
sosiale medier. 

• Bruk mobilen/nettbrett/pc´en kun når du må mens 
barna er der 

• Ha mobilfri tid!  

• Bruk heller tiden på å bygge relasjon og bygge pluss-
opplevelser



Vanskelig?

Fake it till you make it!



Diskutér

Bør vi ha noen felles kjøreregler rundt nettbruk og 
aldersgrenser for XXX. trinn på XXXXXX skole? 

Hva kan i tilfelle det være? 



Punkter som går igjen:



«Ikke vær et ettall på jorda bry deg om 
flokken din»

Per Fugeli


