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Hei alle sammen! 

Her kommer noen nyttige lenker fra Barnevakten, også noen utenom de som ble vist i 
foredraget:  

 

Medieinnhold, gode tips fra Barnevakten: 

Tips til dataspill som passer for hele familien: https://www.barnevakten.no/dataspill-for-hele-familien/   

40 apper barna kan lære av, testet og utvalgt av Barnevaktens spillekspert: 
https://www.barnevakten.no/apper-for-elever/ 

Spill som er fine å spille sammen med familien: https://www.barnevakten.no/de-familievennlige-spillene/ 

De beste familiefilmene på Disney+ : https://www.barnevakten.no/de-beste-familiefilmene-pa-disney/ 

Gode familiefilmer på Netflix: https://www.barnevakten.no/familiefilmer-pa-netflix/ 

Gode familiefilmer på Viaplay: https://www.barnevakten.no/gode-familiefilmer-pa-viaplay/ 

Barnevakten sin søkemotor for anmeldelser av apper, spill og filmer: 
https://www.barnevakten.no/anmeldelser/  

Læringsside på nett: www.moava.org  

Smarte innstillinger som gjør skjermene tryggere og mer barnevennlige : 

Smarte innstillinger for å sikre barnas digitale dingser, - samlesak: https://www.barnevakten.no/smarte-
innstillinger/   

Alt du trenger vite om YouTube inkludert YouTubeKids og div smarte innstillinger: 
https://www.barnevakten.no/youtube/  

De ulike strømmetjenestene: https://www.barnevakten.no/barn-og-strommetjenester/ 

Skjerm og helse: 

Skjermtid WHO: https://apps.who.int/iris/handle/10665/311664 og https://forskning.no/barn-og-ungdom-ntb-
teknologi/who-gir-livsstilsrad-til-smabarn/1329663 og https://www.aftenposten.no/verden/i/rAM7eR/who-
fraraader-all-skjermtid-for-de-minste-moralistisk-mener-hedvig-montgomery  

Skjerm og søvn: https://www.barnevakten.no/far-barna-dine-sovnen-de-trenger/ og 
https://forskning.no/lyset-fra-skjermen-forstyrrer-sovn-og-gjor-deg-trott-om-morgenen/517149 

Om finmotorikk og håndskrift: https://www.nrk.no/kultur/xl/mykje-tydar-pa-at-norske-barn-far-darlegare-
handskrift-1.15376764  

Småbarn nakke og ryggproblemer: http://wtvr.com/2015/02/19/heres-exactly-why-the-weight-of-your-head-
is-causing-problems/ 

Øyemusklene: https://www.usn.no/forskning/forskningsnytt/synsproblemer-kan-gi-nakke-og-skuldervondt-
hos-barn  

Om skjermbruk og følelser: https://www.nrk.no/viten/ny-forskning-fra-ntnu-og-usa-viser-at-skjermbruk-kan-
hemme-barns-kognitive-og-sosiale-evner-1.14768801  

Selvfølelse: https://www.barnevakten.no/grep-som-gir-barn-bedre-selvfoleelse/  
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Dokumentarer: 

Fransk dokumentar, 2018: "Det digitale dopet": https://tv.nrk.no/program/KOID26009018 

Nettflix: "Det sosiale dilemmaet", 2020: https://www.netflix.com/no/title/81254224 

Ressurser: 

Samleside for lærere og foreldre som søker ressurser og undervisningsopplegg om nettvett for barn og unge, 
men også for foreldre feks til foreldremøter: https://www.barnevakten.no/skole/laerings-ressurser/  

Medietilsynet sin side – Snakkomspill.no : https://www.medietilsynet.no/snakkomspill   

Oversikt over Barnevaktens kommende temawebinarer tilgjengelig for alle 
foreldre:  https://www.barnevakten.no/webinar/  

Om barn og bildebruk; Datatilsynets veileder «I beste mening»: https://askergard.no/Filer/ibestemening.pdf  

https://www.datatilsynet.no/globalassets/global/regelverk-skjema/veiledere/i_beste  

Velkommen å følge Barnevakten på Facebook: https://www.facebook.com/barnevakten.no  

Medlemskap med fordeler i Barnevakten: https://www.barnevakten.no/medlemskap/ 

Foreldreutvalget for barnehage: www.fubhg.no  

BufDir sin veiledningsside for småbarnsforeldre: https://www.bufdir.no/Foreldrehverdag/Smabarn/ 

Medietilsynets samlesider om Barn og medier (mange nyttige temaer her) https://www.medietilsynet.no/barn-
og-medier/ 

Barn og Medier-undersøkelsen 2020 (https://www.medietilsynet.no/globalassets/publikasjoner/barn-og-
medier-undersokelser/2020/200211-barn-og-medier-2020-delrapport-1_-februar.pdf) 

Barnevaktens «Skjermet Barndom»-rapport (https://www.barnevakten.no/skjermet-barndom/) 

 

God lesning! 

 

På vegne av foredragsholder og tekniker 

 

Vennlig hilsen 

Kjellaug Tonheim Tønnesen,  

Faglig leder i Barnevakten 

 
 

 

 

 

 


