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Det er viktig å ha
regler for bruk av
Internett og mobil
hjemme og på
skolen.

De samme reglene
bør gjelde hjemme
og på skolen.

Det bør være en
aldersgrense på
nettsamfunn.

Barn bør ikke være
med i nettsamfunn.

De fleste vet
hvordan de skal
verne informasjonen
sin på ulike
nettsamfunn.

De voksne burde
spørre dem det er
tatt bilder av, om de
synes det er greit at
bildene deles på
nettet.

Det er greit at bilder
som tas av elevene
på deres skole,
brukes på skolens
nettside, i katalog,
og på sosiale
medier.

Det kan være lurt å
bruke kallenavn i
mange
sammenhenger på
nett i stedet for
fullt navn.

En del store
nettsamfunn har
13-års aldersgrense.
Det er en riktig
aldersgrense.

Det er mer greit å
skrive noe negativt
om andre dersom
de ikke kjenner dere.

Vennskap online er
mindre verdt enn
andre vennskap.

Ytringsfrihet betyr
at du kan si og
skrive hva du vil om
andre.

Mobilforbud på
skoler er greit.

Når du skriver ting
om deg selv på nett,
må du tåle å få
stygge
tilbakemeldinger.

Man bør tåle mer i
digitale medier enn
ellers i livet.

Man kan oppføre
seg annerledes i
sosiale medier enn
ellers.

Det er greit å stole
på en person du
møter på nettet hvis
du får se bilde av
ham/henne.

Det er ulovlig å
mobbe på nett.

Det er ikke ulovlig å
mobbe på nett hvis
du er anonym.

Aldersgrenser på
spill er unødvendig.

Ingen kan finne ut
hvem du er på
nettsteder der du
kan være anonym.

Hvis du angrer på
noe du har delt på
nett, kan du bare
slette det igjen.

Hvis du sletter noe
fra nettet, er det
borte for alltid.

Foreldre bør ikke ha
lov til å se hva du
gjør på nettet.
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