
Information om appen Periscope 
 

Periscope heter en ny livesändningsapp som har blivit väldigt populär bland unga. Med appen kan 

man livesända från en mobiltelefon, ljud och video, öppet på internet. De som följer sändningen kan 

kommentera och ”like’a” sändningen. Det öppnar upp många intressanta möjligheter, till exempel att 

livesända en föreläsning eller en konsert. Tyvärr används den ibland även på ett negativt sätt. Unga 

killar och tjejer uppmuntras via appen att göra olämpliga saker. Det kan t ex vara av sexuell natur, 

skadegörelse eller att provocera andra och filma det.  

Det är viktigt att tänka på att när man använder appen så har man ingen kontroll över vilka som ser 

sändningarna eller hur de används och sprids.  

Att använda appen på skolan är inte tillåtet. Vi använder inte mobiler på Sätunaskolan om inte annat 

är överenskommet med lärare. Det kan vara för att ringa ett viktigt samtal eller att mobilen används i 

ett pedagogiskt syfte som läraren godkänt. 

Ett problem som kan uppstå om man använder appen på en skola är att elever, vårdnadshavare, 

lärare eller andra som befinner sig på skolans område, som inte godkänt medverkan eller inte ens är 

medvetna om att de är med, hamnar i videosändningar på internet. Det har även förekommit på 

skolor att elever via appen uppmuntrar/uppmuntras att förstöra lektioner eller utföra skadegörelse.  

Vi uppmärksammade i fredags att appen använts av elever på skolan, detta efter att deras skoldag 

var slut men fortfarande på skolans område. Givetvis får eleverna använda sina mobiltelefoner på 

fritiden men att filma, fota eller livesända från skolans område under verksamhetstid är inte tillåtet. 

I skolan har vi haft samtal med eleverna i årskurs fyra, fem och sex om appen och om sociala medier. 

Det ingår även i kursen datakunskap alla elever i årskurs fem och sex har.   

Hur barnen använder internet och sociala medier är något som vi gärna ser att man pratar om 

hemma. Som förälder är det bra att hålla sig uppdaterad med det som sker på internet. Skapa ett 

konto på Perscope och/eller andra sociala medier barnen använder t ex Instagram och utforska själv. 

Ha samtal med era barn om internet och sociala medier. Vilka regler har ni för internetanvändning? 

Vilka risker finns med internet? Vad är ok på internet? Vem är vem på internet? Vad händer med 

saker man delar på internet? 

Vidare läsning om Periscope i länken: 

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/destruktiva-trender-bland-unga-pa-periscope 
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