
STOPP! MIN KROPP! – PÅ NÄTET 
QUIZ

Är du redo för lite frågor och tips om att surfa tryggt på nätet?

NU KÖR VI!

Namn:

Om jag lägger upp en bild på nätet och 
sen tar bort den, är den borta då?

Ja

Nej

Ja

Nej

Är det okej att fisa när man pratar 
med någon på en chatt?

Får man dela nakenbilder på barn på nätet?

Ja

Nej

Är det okej att hota någon i ett 
spel eller chatt på nätet om man 
till exempel blir arg?

Ja

Nej
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Fortsätt på nästa sida...

Att vara ute på nätet är ofta kul, spännande och man kan lära 
sig massor. Men en del barn är också med om jobbiga saker på 
nätet som att till exempel få bilder skickade till sig, att någon är 
taskig eller hotas. Det kan därför vara bra att prata med andra 
om nätet och vad som är okej och vad som inte är okej.
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Fortsättning...
5

Kan man bli kär i eller bli kompis med någon 
som man bara har pratat med på nätet utan 
att träffa den personen i verkligheten?

Ja

Nej

Får man retas eller säga taskiga 
saker till andra på nätet?

Ja

Nej
7

Är det ok att en vuxen 
skickar en bild på sin snopp 
eller snippa till ett barn?

Ja

Nej
8

Om något händer på nätet och personen 
du har kontakt med säger att du inte får 
berätta det för någon - får du berätta 
det då?

Ja

Nej
9

Vad kan man göra om det händer 
något obehagligt på nätet?

Stäng av chatten eller spelet och gör något annat

Stäng av chatten eller spelet och prata med en vuxen som jag litar på

Ringa till BRIS eller kontakta Ecpat

Alla svar är rätt!



STOPP! MIN KROPP! – PÅ NÄTET 
SVAR

BRA JOBBAT! Nu är du klar med testet. Hoppas du lärde dig 
något och att du känner dig redo för att surfa tryggt i sommar. :)

1
Svar: Nej, det är inte okej. Att hota eller skrämmas är förbjudet. 
Stäng av eller lämna spelet eller chatten om någon hotar dig. Prata 
gärna med en vuxen om det händer.

Svar: Det är okej att fisa! Det kan ju bli lite jobbigt för dig själv 
att sitta kvar i lukten så ett tips är att gå ut och fisa i ett annat 
rum. :)

Svar: Nej, det får man inte. Det är brottsligt. Detta ska anmälas 
till polisen, prata därför med en vuxen om du ser detta och sprid 
inte vidare bilder på barn som är nakna.

Svar: Nej det är inte säkert att den är borta. Den kan spa-
ras på nätet. Andra kan fota din bild och sprida den vidare den till 
andra fast du inte vill.

Svar: Ja, känslor och vänskap kan uppstå på olika sätt.  
Det viktiga är att veta att den personen som du chattat med 
verkligen är den som hen säger sig vara. Be därför exempelvis att 
personen tar en bild på sig när hen pekar på sitt ögonbryn och 
räcker ut tungan. Ibland kan nämligen vuxna lägga upp bilder så att 
man tror att det är ett barn som vill ha kontakt men egentligen är 
det en vuxen.

Svar: Nej, det är inte okej. Man blir ofta lika ledsen om man får 
en taskig kommentar på nätet som i verkliga livet. Tänk därför all-
tid på att vara snäll mot andra och skriv inga taskiga kommentarer. 
Om någon är dum mot dig, säg till en vuxen.

Svar: Nej, detta är inte okej. Detta är brottsligt och ska anmälas 
till polisen. Säg till en vuxen som kan hjälpa dig. Barn ska heller inte 
skicka bilder på sina privata områden till andra barn.

Svar: Ja, du får alltid berätta om det är något som inte 
känns bra. Exempelvis en dålig hemlighet. En dålig hemlighet är 
något som inte känns bra i kroppen och som man ofta inte kan 
sluta tänka på. Då behöver man få hjälp och det är MODIGT att 
berätta om dåliga hemligheter.

Svar: Alla svar är rätt! Det är alltid viktigt att du som barn 
känner dig trygg på nätet. Om något händer som gör att det inte 
känns bra i magen, försök att prata med en vuxen som kan hjälpa 
dig. Vuxna vet ofta hur man kan lösa problemet och det är aldrig 
ett barns fel om någon vuxen gör något mot ett barn som inte 
känns bra.
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