
1. Lag retningsLinjer 

Bli enige med barna om hvor mye og når de skal se på TV. Hva skal de 

se alene, sammen med andre barn og sammen med voksne?

Foreldre kjenner sine egne barn best og har størst forutsetning for 

å vurdere hva de bør se i forhold til modenhet og alder.

Husk å være konsekvent og forklar avgjørelsene.  Hvis barnet ser 

TV alene, bruk Foreldrekontrollen. Den gjør at du kan sperre tilgangen 

til uønskede kanaler.

2. snakk med andre foreLdre

Barn er opptatt av hva andre barn får lov til og henviser til hva vennene 

får se. Diskuter med andre foreldre hva og hvor mye deres barn får se på 

TV og hvilke program de anbefaler. Med felles rammer er tv-vett-reglene 

lettere å overholde. 

3. føLg med på barnet ditt

Plasser TV’n i et fellesrom. Slik kan du lettere følge med på hva barnet ditt 

ser. Snakk sammen om hvilke programmer de liker og ikke liker å se. La 

dem fortelle hvorfor. Les programoversikten sammen og velg ut det de får se.

Følg med på hvilke reaksjoner programmene fremkaller hos barnet og 

husk at en del programmer og nyhetssendinger kan ha scener som ikke 

egner seg for barn. Lyd kan også forsterke innholdet og gjøre det mer 

skremmende. Snakk om innholdet og følelser underveis og etterpå. 

Forklar nyheten og avslør filmtriks. 

4. Vær et godt forbiLde 

Lær barna å bruke avknappen. Skru av TV’n når dere er ferdige med å se 

og ikke la den suse og gå som bakgrunnsstøy. 

5. kos dere foran tV’n! 

Tv inspirerer barn til lek og er, med litt kvalitetskontroll, både spennende 

og lærerikt. Bli kjent med kanaltilbudet. Det finnes også kanaler utover de 

rene barnekanalene som sender gode og lærerike programmer for barn. 

Del de gode opplevelsene!
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