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Sandvika kl. 12.00–18.00:

Skyet. Lett bris, 
5 m/s fra sør.

Været i dag:

2°

Sandvika kl. 12.00–18.00:

Snø, 0,4–1,6 mm nedbør. 
Svak vind, 2 m/s fra 
øst-sørøst.

Været i morgen:

-1°
Solen opp: 08:11    Solen ned: 16:53    Endring: + 2.48
Høyvann: 00:59 og 13:39    Lavvann: 06:29 og 19:56

Solen opp: 08:09    Solen ned: 16:56    Endring: + 2.53
Høyvann: 01:58 og 14:34    Lavvann: 07:42 og 20:42

Nettvett. I to uker skal 
åttendeklassingene ved 
Ringstabekk skole leve i 
«Snaplandia», et 
alternativt univers der 
livene deres styres av 
hvorvidt de klarer å 
skaffe seg likes.

– Det er viktig å delta i timen for å 
få likes, sier Stian Bergsbakk (13). 

Han har akkurat stilt til valg 
som elevrådsrepresentant. For å 
kunne stille må du ha over 50 likes, 
også kjent som «tommel opp». 

Inne i klasserommet sitter de 
fleste elevene ved pultene, men 
åtte av dem sitter på gulvet. De 
har under 50 likes, og dermed mis-
tet retten til å sitte på stoler. De er 
også fratatt stemmeretten og får 
ikke delta i elevrådsvalget.

– Hva som gir likes varierer vel-
dig. Det kan være å hjelpe til med 
rydding, eller ved å ta godt vare 
på medelever, sier Linda Bergwitz, 
avdelingsleder for 8. trinn. 

– Målet er å gjøre elevene bevis-
ste rundt sosiale medier, og belyse 
tema om nettvett på en litt anner-
ledes måte, sier Bergwitz. 

«Snaplandia» skal være et 
fremtidig, men mulig, dystopisk 
samfunn. Med utgangspunkt i 
dagens digitale samfunn settes 
realiteten på spissen. 

– Mennesker er generelt opp-
tatt av å få andres anerkjennelse 
og godkjennelse, og vi ønsker å få 
elevene til å stille spørsmål ved 
egen og andres bruk av sosiale 
medier, forteller avdelingslederen. 

Kreativ læring
Maelie Ottelei (13) synes hverda-
gen i «Snaplandia» er kreativ. 

– Det er veldig gøy, men også 

Ringstabekk-elevene tar i bruk sosiale medier for å lære om nettvett

Lærer gjennom likes

APPELL: Maelie Ottelei (13, foran) var blant flere elever som holdt appell om hvorfor hun skulle bli elevrådsrepresentant, og hvilken betydning dette fikk for «Snaplandia».  ALLE FOTO: KARL BRAANAAS

OI!: Stian Bergsbakk (13) ble over-
rasket over resultatet i elevrådsval-
get, selv om han ikke vant.  

POENGSYSTEM: 
På en egen app 
på iPaden har 
både lærere og 
elever oversikt 
over hvor mange 
likes hver enkelt 
har. 

lærerikt. Vi har lært at man all-
tid legger igjen fotspor på inter-
nett, og at det er viktig å vite hva 
man deler, sier hun, og legger til 
at det også finnes noen negative 
sider ved prosjektet.

– Jeg synes ikke alltid lærerne 
er rettferdige, men det er egent-
lig bra – for da blir vi forberedt 
på den virkelige verden. Den er 

jo ikke rettferdig den heller, for-
klarer hun, og legger til: – Hadde 
dette vært virkeligheten ville nok 
verden vært preget av mye opprør. 

Stian Bergsbakk er enig.
– Det er gøy nå, men det ville 

blitt litt voldsomt å hele tiden 
jakte etter likes, sier han. 

Rebecca Ravik

rebecca.ravik@budstikka.no


