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NORSK 

Denne uken lærer vi om hatmeldinger. 
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Stina Talling: – Jeg har funnet min måte å takle stygge kommentarer på 

 

I 2018 meldte forskere at syv prosent av norske barn hadde opplevd å motta en 

hatmelding det siste året 

Flere barn i Norge har opplevd stygge 

meldinger på internett, har forskere nå funnet 

ut.  

For Youtuber Stina Talling hjalp det å svare 

tilbake på en morsom måte. 

Stina begynte å blogge da hun var åtte år 

gammel.  

Nå legger hun ut morsomme videoer på 

Youtube.  

Humor-kanalen hennes er blitt veldig 

populær.  

Men hun har også fått mange stygge meldinger, som for eksempel: 

«Du tror du er noe» 

«Du er kjempestygg». 

  

Lekse til tirsdag. 

Ord å lære:  

hatmelding = Når noen 

sender en melding for å 

såre/være slem. 

 Les fem ganger. Les 

minst 2 ganger høyt. 

Gjør oppgavene 1-4 
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1. Svar på spørsmålene. Husk å bruke hele setninger. 

Hva er en hatmelding? 

En hatmelding er…. 

 

Har du, eller noen du kjenner, fått hatmeldinger? Fortell: 

 

 

Har du, eller noen du kjenner, sendt hatmeldinger? Fortell: 

 

 

 

2. Hva mener du om hatmeldinger? Skriv minst 5 setninger. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

3. Sett ordene i boksen inn i riktige silhuetter. 

 

 

 

kjempestygg forskere  

populær opplevd  

 stygge  internett  

morsom  norske  blogge  

åtte  prosent   

eksempel  

hatmelding   

forskere  prosent  norske  opplevd  hatmelding  stygge  internett 

morsom  blogge  åtte  populær eksempel kjempestygg 
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4. Ordliste. 

Les ordet. Legg en bok eller noe over ordet. Skriv ordet. 

Har du skrevet ordet riktig? 

forskere    

prosent    

norske    

opplevd    

hatmelding    

stygge    

internett   

morsom    

blogge    

åtte    

populær   

eksempel   

kjempestygg   

mobbing   

slem   

voksen   

hjelp   
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Blir lei seg 

I 2018 spurte forskere norske barn om hatmeldinger på nett det siste året. 

Syv prosent har opplevd dette.  

I en klasse med 25 elever betyr det to 

elever. 

Barn reagerer veldig ulikt når de får 

sånne meldinger.  

Mange barn blir lei seg.  

Nesten like mange forteller at de blir sinte.  

En del barn får lyst til å holde seg unna andre 

mennesker. 

Mange blir triste 

I begynnelsen viste Stina meldingene til 

foreldrene sine og fortalte dem om det.  

For Stina har det hjulpet å svare dem som 

sender meldinger.  

Det gjør hun med å bruke humor, for det er hun ekspert på. 

– Jeg tenker at jeg har funnet min metode, sier hun. 

Jeg pleier å le av det. Det fungerer for meg.  

  

Lekse til onsdag. 

Ord å lære:  

Forsker = En person som driver 

med forskning. 

Les fem ganger. Les minst 2 

ganger høyt. 

Gjør oppgavene 5-7 

Forsker. En person som driver 

med forskning kalles en forsker. 

Forskning er en aktiv, grundig og 

systematisk gransking for å 

finne ny viten og øke kunnskap. 
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5. Ordleting 

 

6. Hvordan hadde du reagert på hatmeldinger? (Svar med minst 4 

setninger.)  
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7. Skriv inn riktig ord silhuettene. 

 

I begynnelsen viste Stina meldingene 

til foreldrene sine og fortalte dem om det.  

For Stina har det hjulpet å svare dem som sender 

meldinger.  

Det gjør hun med å bruke humor, for det er hun 

ekspert på. 

Jeg tenker at jeg har funnet min metode, sier hun.  
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Moren følger med.  

Moren til Stina går selv inn og leser 

kommentarene på datterens Youtube-kanal.  

Det gjør hun for å følge med. 

Stina tenker at hatmeldinger handler mer om 

dem som sender slike meldinger. Det handler 

ikke om henne. 

– Hvis noen sier «Du ser stygg ut i dag», så kan det hende at de selv føler seg 

uvel med måten de ser ut på den dagen, sier hun. 

Hva er en hatmelding? 

Noe slemt man sier om en gruppe av 

mennesker.  

Man trenger ikke selv å tilhøre denne 

gruppen. 

Kommentarene kan handle om hudfarge, religion eller hvilket kjønn man blir 

forelsket i. 

Det gjør også Stina Talling.  Hun har sin egen Youtube-kanal. 

Mobbing 

Så mange som tre av ti barn og unge er blitt mobbet på nett eller mobil. 

Hatmeldinger kan være et eksempel på dette.  

For noen barn er hatmeldinger og mobbing nesten det samme. 

Lekse til torsdag. 

Ord å lære:  

Mobbing  = Når en (eller 

flere) er slem mot en 

gjentatte ganger. 

Les fem ganger. Les minst 

2 ganger høyt. 

Gjør oppgave. 8-9 
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8. Sett strek mellom ordene 

Såmangesomtreavtibarnogungeerblittmobbetpånettellermobil.Hatmeldingerkanv

æreeteksempelpådette. 

Fornoenbarnerhatmeldingerogmobbingnestendetsamme. 

9. Lag setninger med ordene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mobbing  hatmelding internett straff voksne mobil nettet 
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Snakk med voksne 

Forskere mener det er viktig å snakke med 

noen voksne.  

Forskerne fant ut at få barn velger å snakke 

med en voksen.  

Mange er nok redde for at voksne skal si at 

man ikke lenger får lov til å bruke 

mobiltelefon eller være på internett, tror 

forsker Elisabeth Staksrud. 

– Tanken på å miste mobilen er verre, sier hun. 

Hvorfor bør man snakke med en voksen? 

– Selv om voksne kanskje ikke kan mer om internett, så kan de mer om å løse 

problemer.  

Voksne har øvd mer på å ordne opp i ting.  

Dessuten hjelper det alltid å snakke med noen. 

Dette bør du gjøre hvis du har fått en stygg melding 

1. Snakk med en voksen du stoler på. Det er ikke sladring. 

2. Det er viktig at det ikke blir en hemmelighet du holder for deg 

selv. 

3. Ikke slett meldingen, men få hjelp til å lagre den. 

4. Har du ingen voksne du tør å snakke med, så kan du ringe  

Mental Helses hjelpetelefon: 116 123.4 

Lekse til fredag. 

Ord å lære:  

hemmelighet = Noe du 

ikke sier til noen 

Les fem ganger. Les 

minst 2 ganger høyt. 

. Gjør oppgave. 10-11 
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10. Dette er Tom. Skriv en liten historie om hva Tom har 

opplevd denne uka. 
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11. Hvordan kan du få vite om noen føler seg mobbet/får 

hatmeldinger? Og hva kan du gjøre for å hjelpe? (Skriv minst 5 

setninger.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


