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Datorn 

Brukar man göra På gränsen Ska man inte göra 

Sitta vid en kompis dator och 
spela spel 

Man ska inte låna kompisen 
dator ofta och spela spel 

Man ska aldrig spela spel på 
kompisens dator utan att fråga 
om lov 

Spela dator med kompisar på 
fritiden 

Man ska inte spela många 
timmar 

Man ska aldrig spela datorspel 
på nätterna så man inte får 
sova och inte orkar jobba 

Få kontakt med och skriva till 
nya kompisar på nätet 

 Man ska aldrig lämna ut adress 
och telefonnummer till någon 
man aldrig har träffat 

Få kontakt med och skriva till 
nya kompisar på nätet 

 Man ska aldrig träffa en ny 
nätkompis ensam 

Beställa saker på nätet till 
exempel kläder eller prylar 

Man ska inte beställa saker på 
nätet man inte behöver eller 
inte vill ha  

Man ska aldrig beställa så 
många saker eller så dyra saker 
att man inte kan betala 

Läsa och svara på mail  Man ska aldrig lämna ut sitt 
kontonummer till någon som 
säger att man vunnit mycket 
pengar  

Läsa och svara på mail  Man ska aldrig klicka på länkar i 
mail från någon man inte 
känner för då kan du bli lurad 
och få virus eller beställa något 

Prata med personer du känner 
på Skype eller liknande med 
webbkameran 

Man ska inte prata med en ny 
person på Skype eller liknande 
med webbkameran 

Man ska aldrig klä av sig kläder 
inför webbkameran - även om 
någon ber att man gör det 

 Man ska inte krama samma 
person flera gånger när man är 
på skolan eller på jobbet 

Man ska aldrig krama någon 
som inte vill bli kramad 

Vara det som kallas ”vän” med 
kompisar och släkt på Facebook 

 Man ska aldrig tjata om att bli 
en Facebook vän med någon 
som inte svarar 

Lägga ut bilder på nätet (t.ex.  
Facebook eller Instagram). Det 
kan vara bilder på sig själv som 
man vill att andra ska få se. 
Eller det kan vara bilder på 
familjen eller kompisar. Men 
tänk på att man måste alltid 
kolla om det är OK innan man 
lägger ut bilderna! 

 Man ska aldrig lägga ut bilder 
på sig själv utan kläder. 
Man ska aldrig lägga ut bilder 
på någon som inte vill eller som 
man inte har frågat om lov 

Berätta om olika saker på 
Facebook 

Man ska inte skriva väldigt 
mycket om samma sak 

Man ska aldrig ljuga om någon 
annan 
Man ska aldrig skriva illa om 
någon annan 

  



Titta på film på Youtube och 
andra sajter på nätet 

 Man ska aldrig ladda ner film 
och musik olagligt 

Man kan fråga vad något kostar 
och man kan berätta vad man 
betalt för en vara 

 Man ska aldrig berätta om sina 
kontonummer, lösenord eller 
Inloggningsuppgifter  

Använda vissa funktioner som 
till exempel räknare, Wikipedia 
på datorn på lektioner eller på 
jobbet 

Ibland vara på Facebook på 
raster 

Man ska aldrig spela spel på 
datorn eller vara på facebook 
på arbetstid 

 

MOBILEN 

Brukar man göra På gränsen Ska man inte göra 

Skicka SMS till sina vänner Man ska inte skicka fler än 5 
SMS till någon som inte svarar 

Man ska aldrig skicka 
jättemånga SMS till någon som 
inte svarar 

Låna telefonen av sin kompis 
för att ringa ett samtal – till 
exempel om man glömt sin 
telefon 

Man ska inte telefonen av sin 
kompis för att ringa flera 
samtal 

Ta telefonen från kompisen 
utan att fråga och ringa 

 

Ett exempel med bildstöd 

Brukar man göra På 
gränsen 

Ska man inte göra 

Skicka bilder med mail. 
Det kan vara bilder på sig själv som man vill 
att andra ska få se. Eller det kan vara bilder 
på familjen eller kompisar. Men tänk på att 
man måste alltid kolla om det är OK innan 
man lägger ut bilderna! 

 Man ska aldrig lägga ut bilder på någon 
som inte vill eller som man inte har frågat 
om lov. 
Man ska aldrig lägga ut bilder på sig själv 
utan kläder. 
 

    

 

    
Sitta vid en kompis dator och spela spel Man ska 

inte låna 
kompisen 
dator ofta 
och spela 
spel 

Man ska aldrig spela spel på kompisens 
dator utan att fråga om lov 

 

Det är fritt att använda och utveckla detta material om källan 

anges. Vi är tacksamma om ni återkopplar till projektet. 


