
 

 

på föräldriska

DET HÄR ÄR  FACEBOOK

  SNABBGUIDE FÖR FÖRÄLDRAR FRÅN STATENS MEDIERÅD

VAD GÖR MAN HÄR EGENTLIGEN?

Bygger relationer med nya och gamla vänner.

Skickar meddelanden privat eller i grupp  
i messengerappen. 

Kollar flödet av andras uppdateringar.

Läser nyheter från olika publicister.  
Följer kändisar och populära företag. 

Delar andras inlägg och länkar.

Lägger upp egna bilder/filmer.

Sänder live från sin sida eller sitt konto. 

Lägger upp bilder eller filmer i “Stories”  
som försvinner efter 24 timmar. 

Reagerar på andras inlägg med olika emojis.

PRATA GÄRNA MED DITT BARN OM DETTA:

HUR MYCKET ANVÄNDS FACEBOOK?

6 % 
i åldern  
9-12 år

23 % 
i åldern  
13-16 år

51 % 
i åldern  
17-18 år

7 % 
i åldern 12-15 
år är dagliga  
användare

61 % 
i åldern 16-25 
år är dagliga  
användare

Källor:  
Ungar och medier 2019.
Svenskarna och internet 2019.

• Ett socialt nätverk. 
• Grundades 2004. 
• Globalt 1,47 miljarder aktiva användare. 
• Används både på datorn, paddan och i mobilen.
• Enligt användarvillkoren måste den som  

skapar en egen profil vara minst 13 år.
• Nätverkets hantering av användardata  

har uppmärksammats i och med påverkans-
kampanjer inför bland annat presidentval i USA.

Källor: 
https://www.facebook.com/help/feedback.
https://www.facebook.com/pg/facebook/about.

Har du 

... uppgett din riktiga ålder i din profil?

... ditt eget eller ett påhittat namn? 

... olika sätt att bemöta hat och hot på nätet?

... råkat ut för mobbning, taskiga kommentarer?

... varit med om att dina bilder delats utan  
att du velat det?

... stött på ryktesspridning? 

... stött på konspirationsteorier? 

... koll på vad en trovärdig nyhetskälla är?

... råkat dela nyheter som sedan visat  
sig vara falska? 

... koll på sekretessinställningarna? Bland annat på vem som kan se 
vad på din profil? 

... koll på de lagar och användarvillkor som gäller för bilder, filmer  
och kommentarer?

... koll på vem som är avsändaren när du läser nyheter?

?


