
 

    

 

Mörg börn og unglingar nú til dags nota ýmiss konar öpp og samskiptaforrit til að spjalla saman 
ýmist við vini eða �ölskyldu. Yfirlei� er þessi þjónusta gjaldfrjáls og þægileg í notkun og því 
vinsæl. Stundum eru bekkir með spjallhópa þar sem allir í bekknum geta lagt orð eða mynd í   
belg. Það getur verið frábær samskiptaleið en einnig eru hlutirnir stundum fljótir að fara úr 
böndunum og ei�hvað sem á�i að vera grín eða kaldhæðni kemst illa til skila auk þess sem       
sumir setja viljandi inn særandi myndir og skilaboð. Því er kjörið að velta fyrir sér hvers konar 
samskipti við viljum eiga í svona spjalli og setja niður nokkur viðmið um snjallspjall og net- 
samskipti í bekknum. Verum snjöll þegar við spjöllum!

KENNSLULEIDBEININGAR

Nemendur byrja að vinna hver og einn að því    
að skrifa niður viðmið um hvernig má eiga       
go� spjall á netinu. Biðjið nemendur að skrifa 
niður fimm viðmið um hvað má og má ekki      
gera þegar spjallað er á netinu. Útskýrið fyrir 
þeim að þe�a snúist ekki um tæknilega eða 
hagnýta hluti heldur um siðferði og samskipti. 
Mikilvægt er að þeir vinni fyrst upp á eigin 
spýtur og ráðfæri sig ekki við hvorn annan.

Næst vinna nemendur í hópum. Skiptið 
bekknum í �ögurra manna hópa. Hver hópur 
fær tvær stórar arkir og tússpenna. Á eina         
örk skrifa þeir hvað má ekki (#máekki) og á 
hina hvað má (#má). Næst eiga allir hóparnir      
að reyna að sammælast um þrjú viðmið sem 
nemendur vinna upp úr þeim sem þeir skrifuðu 
niður áður, hver og einn. Sem sagt þrjú við-              
mið um hvað má og þrjú viðmið um hvað má              
ekki. Auðvitað má skrifa niður �ögur eða       
fimm viðmið, ef nemendur vilja, en go� er ef 
hægt er að sammælast um alla vega þrjú.         
Fáið nemendur til að ræða fyrst viðmiðin og 
skrifa þau svo niður. Gætið þess að þeir           
skrifi nógu stórt og læsilega þannig að það 
sjáist vel þegar þeir sýna öðrum nemendum     
sín viðmið í skólastofunni.

Viðfangsefni: Samskipti.

Markmið: Gera sá�mála um viðmið og hegðun 
í netspjalli.

Markhópur: Miðstig og efsta stig grunnskóla.

Stu� lýsing: Flest börn og unglingar notast 
við einhvers konar spjallforrit í tölvum og 
símum til að spjalla við �ölskyldu, vini og 
kunningja. Þe�a kemur að miklu leyti í stað 
símaskilaboða, sms, sem kosta o�ast peninga. 
Nemendur vinna sá�mála um hvað er go� 
og ásæ�anlegt og hvað ekki í svona spjalli 
þannig að öllum líði vel.

Tími: 1-2 kennslustundir.

Aðferð: Fyrst skrifa nemendur niður viðmið 
um snjallspjall upp á eigin spýtur, s.s. hver 
og einn og vinna síðan í hópum.

Efniviður: Pennar, litir og blöð.

Miðlalæsi: Finna má frekara efni um miðlalæsi 
o.fl. í handbókinni Börn og miðlanotkun sem 
gefin var út af Heimili og skóla og SAFT og 
unnin í samstarfi við Fjölmiðlanefnd.

HAND = HAVE A NICE DAY

YSIC = WHY SHOULD I CARE

FYEO = FOR YOUR EYES ONLY  



Hengið viðmið allra hópanna upp í 
skólastofunni. Nemendur ræða viðmiðin 
og velja þrjú viðmið sem þeim finnst 
mikilvægust. Einnig má biðja nemendur 
um að velja þrjú viðmið með því að haka 
við þau sem þeim finnst mikilvægust                  
á hverju veggspjaldi. Hægt er að leiða 
umræðuna með því að spyrja spurninga 
sem geta hjálpað nemendum að gera         
viðmiðin hnitmiðaðri. Þegar þeir segja        
t.d. „Eiga go� spjall“, hvað eiga þeir           
við? Þýðir það að þú á� að segja fullt                
af bröndurum? Einnig er mikilvægt að       
láta nemendur koma fram með eigin             
hugmyndir að eins miklu leyti og hægt          
er. Viðmiðin eru þeirra, þeim er ekki 
þröngvað upp á þá.

Mikilvægt er að nota stöðugt orðin 
viðmið, sá�máli og siðferði. Þar sem 
nemendur útbúa viðmiðin sjálfir eru þau 
ekki reglur heldur sá�máli. Spyrjið 
nemendur af og til hvort þeir fylgi þeim 
viðmiðum sem þeir se�u sér sjálfir.

Frá árinu 1999 rak Evrópusambandið aðgerðaáætlun um örugga 
netnotkun sem kallaðist Safer Internet Action Plan, þeirri      
áætlun lauk árið 2014. Verkefnin voru færð yfir á nýja samgöngu- 
áætlun ESB (CEF – Connecting Europe Facility) sem gildir                     
frá 2014-2020, undir formerkjunum Be�er Internet. Markmið 
áætlunarinnar er að stuðla að öruggri notkun nets og annarra 
nýmiðla meðal barna og unglinga, m.a. með því að berjast                
gegn ólöglegu og óæskilegu efni og stuðla að vitundar-        
vakningu um örugga netnotkun í samfélaginu. Áætluninni er 
skipt í �órar meginaðgerðir:

• Vernd barna gegn ólöglegu eða meiðandi efni á netinu.
• Aðgerðir gegn óæskilegu og meiðandi efni á netinu.
• Hvatningu til öruggara netumhverfis. 
• Vakningarátak um jákvæða og örugga netnotkun.

Innan áætlunarinnar hafa verið sett af stað verkefni í 31 Evrópu-           
landi. Verkefnin eru hluti af evrópsku samstarfsneti sem kallast 
INSAFE (www.saferinternet.org og www.be�erinternetforkids.eu)          
og er samhæft af evrópska skólanetinu European Schoolnet.

Heimili og skóli – landssamtök foreldra, hafa rekið vakningar- 
átak um örugga netnotkun á Íslandi síðan í október 2004 og eru 
samningsaðili verkefnisins en samstarfsaðilar eru Barnaheill         
og Ríkislögreglustjóri sem sjá um ábendingalínu og Rauði 
krossinn sem starfrækir hjálparsíma. Verkefnið, sem styrkt er        
af aðgerðaáætlun ESB um örugga netnotkun, og þremur 
ráðuneytum hefur frá upphafi gengið undir nafninu Samfélag, 
�ölskylda og tækni, skammstafað SAFT. Markmið SAFT er að 
reka vakningarátak um örugga og jákvæða notkun nets og 
annarra nýmiðla meðal barna og unglinga, foreldra, kennara, 
upplýsingatækniiðnaðar, �ölmiðla og stjórnvalda. Viðfangsefni 
verkefnisins snúa að því að fræða og styðja börn og foreldra í         
að njóta netsins og nýrra miðla á jákvæðan og öruggan hátt. 
Einnig hafa skólastarfsmenn fengið fræðslu frá SAFT. Sérstök 
verkefnisstjórn átaksins er skipuð fulltrúum frá: ráðuneytum 
mennta- og menningarmála, samgöngu- og sveitarstjórna og 
velferðarráðuneyti, Háskóla Íslands, Barnaheillum, Fjölmiðla- 
nefnd, Ríkislögreglustjóra, Rauða krossi Íslands, Persónuvernd 
auk verkefnisstjóra SAFT. Í baklandi verkefnisins sitja full-       
trúar frá ýmsum hagsmunaaðilum, meðal annars frá: stjórn- 
völdum, úr viðskiptalífinu, frá rannsóknaraðilum og menntunar- 
og forvarnaraðilum.

SAFT - SAMFÉLAG, FJÖLSKYLDA OG TÆKNI
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POS = PARENTS ON SHOULDER  

S2PD = STUPID  

BEG = BIG EVIL GRIN  

 PLACE YOUR INFO IN THIS TEXT BOX
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