
Kategori Beskrivelse
1.-4. trinn 5.-7. trinn 8.-10. trinn

Kommentar

Blokkering av 

reklame

Fjerner annonser, uønskede rammer og bilder.
X

Annonsestøtte Fjerner uønskede annonser som genererer inntekter for adware-

forfatterne. Det er sikkerhetsproblemer med  sidene ettersom 

de kan spore personlig informasjon og  som selges videre til en 

tredjepart.

X

Erotikk for barn Nettsider med ikke-pornografisk materiale av barn som brukes 

til seksuelle formål. Denne kategorien er bredere enn materiale 

om seksuelt misbruk av barn (CSAM), og inneholder materiale 

som kan forårsake seksuell opphisselse, for eksempel ikke-

seksuelle, men suggestive bilder eller skildringer av barn. 

Inkluderer posering, erotisk posering og eksplisitt erotisk 

posering.

X X X

Overgrep mot barn Nettsider med materiale om seksuelt misbruk av barn (CSAM) 

eller innhold relatert til seksuell overgrep mot barn. Dette 

inkluderer former for barnemishandling der en voksen eller 

eldre ungdom bruker et barn til seksuell stimulering. Former for 

seksuelle overgrep mot barn inkluderer å delta i seksuelle 

aktiviteter med et barn, pleie av barn, seksuell utnyttelse av 

barn eller bruke et barn til å produsere barnepornografi.

X X X

Kriminelle 

ferdigheter

Nettsteder med instruksjoner eller metoder som fremmer, 

oppmuntrer til eller gir ferdigheter som anses å være ulovlige, 

kriminelle, voldelige eller skadelige for allmennheten, og er 

forbudt ved lov. Dette kan inkludere tvilsomt materiale og 

nettsteder som fremmer ikke-voldelig, uetisk eller uærlig 

oppførsel, for eksempel akademisk juks eller hacking av 

programvare/nøkler. Dette gjenspeiler ikke nødvendigvis lovene 

i noen bestemt region eller land.

X X X



Ekstremt innhold, 

annet

Nettsteder som anses som langt fra normale og er kategorisert 

etter deres intensitetsgrad. Innholdet inneholder eller fremmer 

forsettlig, direkte og bevisst vold og ødeleggelse av 

menneskekroppen og andre levende skapninger. Disse sidene 

kan skildre eller fremme tortur, selvpåført skade, lemlestelse 

eller andre farlige aktiviteter. Bilder og informasjon som 

forfekter og glorifiserer spiseforstyrrelser, selvmord, død eller 

skader. Nettsteder som inneholder groteske eller skremmende 

beskrivelser, er også inkludert.

X X X

Gambling Dette inkluderer nettsteder som oppmuntrer til eller gir 

informasjon om satsing eller risiko for penger eller verdisaker i 

et spill, konkurranse eller annen begivenhet der utfallet er delvis 

eller helt avhengig av tilfeldigheter eller av ens evner. 

Nettsteder som fremmer eller legger til rette for 

gamblinginformasjon, samt de som er rent faktiske og 

strategiske nettsteder som fremmer juks er også inkludert. 

Dette ekskluderer nettsteder som tydelig er støttesider for 

gambling, samt nettsteder for reisemål som ikke tillater 

gambling.

X X X

Spill Dette inneholder nettsteder som gir informasjon eller 

promoterer elektroniske spill, dataspill, kortspill, brettspill, 

Internett-spill osv. Nettsteder som selger brettspill, tidsskrifter 

og magasiner dedikert til spilling, samt strategier, juksekoder og 

alle nettsteder som markedsføre spillprodusenter, eller selgere 

er inkludert. Noen av spillene kan inneholde intenst, blod og 

gørr, seksuelt innhold eller sterkt språk.

X

Hacking Denne kategorien inneholder nettsteder som distribuerer, 

promoterer eller tilbyr verktøy eller annen informasjon som er 

ment å hjelpe til med å få uautorisert, ulovlig eller tvilsom 

tilgang til datamaskiner, datanettverk eller datastyrt 

kommunikasjon, kontrollsystemer, programvarer eller 

databaser. Denne kategorien inkluderer nettsteder med 

instruksjoner for å lage eller distribuere informasjon om 

utførelse av nettangrep.

X X X



Hatefulle ytringer Nettsteder som skildrer skriftlige, verbale eller illustrerte 

synspunkter som er bevisst støtende for allmennheten. 

Hensikten med disse sidene er å forringe, skremme eller 

oppfordre til voldelige eller fordomsfulle handlinger mot 

individer basert på rase, etnisk tilhørighet, nasjonalitet, kjønn, 

seksuell legning, religion, funksjonshemming eller yrke. Advokat- 

eller instruksjonsnettsteder som fremmer skade på 

enkeltpersoner eller grupper og oppmuntrer til eller fremmer 

misbruk av jevnaldrende, videoer av fysiske overgrep, skriftlig 

trakassering og trusler er også inkludert.

X X

Marijuana Nettsteder som gir informasjon om, diskuterer, oppmuntrer, 

promoterer, tilbyr, selger, leverer eller på annen måte går inn 

for bruk, dyrking, tilberedning, produksjon eller distribusjon av 

marihuana og dets aliaser, enten det er for rekreasjons- eller 

medisinske formål. Denne kategorien inkluderer nettsteder med 

innhold angående marihuana-relatert utstyr.

X X X

Dating-sider Nettsteder som introduserer mennesker med det formål å date, 

pare seg eller danne vennskap. Dette inkluderer 

datingtjenestersider som tilbyr datingråd, forholdstips, 

personlige oppføringer og andre online datingtjenester. Dette 

inkluderer også nettsteder for matching av kjæledyr, men 

inkluderer ikke nettsteder for oppdrett av kjæledyr.

X X X

Pornografi Nettsteder som refererer til, diskuterer eller viser 

pornografiske bilder, videoer eller annet seksuelt orientert 

materiale som er laget med det formål å vekke seksuell 

interesse. Myk og hard-core pornografi, sadomasochisme, 

bestialitet, fetisjer, erotiske historier, voksenmagasiner, 

sexleketøy eller andre seksuelle relaterte produkter er 

inkludert.

X X X

Sikkert søk Sikkert søk er en mekanisme for å tvinge sikker søkemodus på en 

rekke vanlige søkemotorer. Netsweeper Safe Search fungerer 

med følgende nettsteder: Google, Yahoo, MetaCrawler, Live 

Search, Excite, Lycos, AOL Search, Dog Pile, Hot Bot, Bing, Ask, 

YouTube. Merk at hvis søkemotorkategorien er blokkert, er 

ingen søkemotorer tillatt, uansett om Sikkert søk  er slått på 

eller ikke. Generelt bør Sikkert søk  være slått på.

X X X



Selvskading Nettsteder som viser og inneholder forsettlig og direkte 

selvpåført skade. Nettsteder som forfekter og glorifiserer 

spiseforstyrrelser, selvlemlestelse og selvmord er inkludert i 

denne kategorien.

X X X

Søkemotor uten 

sikkert søk

Manuell kategori satt opp for Osloskolen. Nye sider som 

oppdages legges inn i denne kategorien.
X X X

Sosiale nettverk Dette er den overordnede Web Apps-kategorigruppen for 

nettsteder som administrerer og kontrollerer sosiale 

nettverksapplikasjoner.

X X

Youtube er tilgjengelig for 5.-7.trinn. Mange skoler benytter dette for de 

aktuelle trinnene. Udir anbefaler generell skjerming for 1.-4.-trinn.

Stoffmisbruk Nettsteder som gir informasjon om eller fremmer bruken av 

forbudte, ulovlige, kontrollerte eller regulerte stoffer til 

rekreasjonsbruk i stedet for medisinsk bruk. Denne kategorien 

kan inkludere nettsteder som selger, oppmuntrer til eller 

fremmer bruk av ethvert stoff som produserer hallusinasjoner, 

samt dyrking, produksjon og distribusjon av rusmidler og 

relatert utstyr. Informasjonsnettsteder som tydelig er ment å gi 

beskrivelser av rusmidler og stoffer, deres negative effekter og 

avhengighetspotensial er ikke inkludert. Denne kategorien 

inkluderer ikke nettsteder for alkohol, tobakk eller marihuana, 

da disse har en egen kategori.

X X X

Terrorisme Nettsteder som fremmer ulovlig bruk, handling eller prosess for 

vold mot sivile eller et spektrum av samfunnet med det formål å 

skape samfunnsmessige og/eller politiske endringer.

X X X

IWF (Internet Watch 

Foundation)

Nettsteder som har blitt identifisert av Internet Watch 

Foundation og inneholder potensielt ulovlige bilder av overgrep 

mot barn. Nettadresser i denne kategorien er utelatt fra alle 

rapporter. Denne listen administreres ikke av Netsweeper. For 

mer informasjon, se IWFs nettsted på http://www.iwf.org.uk/

X X X

IWF Ikke-fotografiske 

bilder

Nettsteder i denne kategorien har blitt identifisert av Internet 

Watch Foundation som inneholder ikke-fotografiske bilder som 

potensielt viser ulovlig barnemishandling. Nettadresser i denne 

kategorien er utelatt fra alle rapporter. Denne listen 

administreres ikke av Netsweeper. For mer informasjon, se IWFs 

nettsted http://www.iwf.org.uk/

X X X

Oversikten baserer seg på forslag fra Netsweeper. Informasjonen om kategoriene er hentet fra dokumentasjonssidene til Netsweeper.
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