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Bilag 3: 
Quiz og byt om fotos

Tænker du på, hvilke 
billeder du lægger ud 

på nettet?

Skal man sige, hvis man 
ikke kan lide et billede af 

én selv, som andre har 
taget?

Har du oplevet, at en 
fremmed har prøvet at 

skrive med dig på nettet?

Tænker du over, hvem 
der ser dine billeder 

på nettet?

Har du nogensinde 
bedt om, at et billede af 
dig blev fjernet - fx fordi 

du så fjollet ud?

Hvilke oplysninger skal 
man ikke give til andre?

Tænker du over, hvad 
andre kan tænke på, 

når de ser dine billeder 
og profilbilleder?

Kan fotos på nettet 
let fjernes igen?

Skal man give sit telefon-
nummer og adresse til ens 
nye ven på nettet, hvis de 

spørger om det?

Tænker I over, hvad andre 
kan tænke på, når de 

ser jeres billeder/
profilbilleder?

Tænker I over, hvem der 
ser jeres billeder på nettet?

Kan man selv bestemme, 
hvem der skal kunne se 
ens billeder, og det man 

skriver på nettet?
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Hvad skal man tænke over, 
hvis man tager billeder af 

nogen og sender dem 
videre til andre?

Tænker du over, hvem 
der ser dine billeder på 

nettet?

Må man altid tage billeder, 
uanset hvor man er? (Nej)

Hvilken slags profilbilleder 
kan du godt lide?

Tænker I over, hvad andre 
kan tænke på, når de ser 

jeres billeder/profilbilleder?

Kan et profilbillede give 
et dårligt indtryk?

Kan billeder provokere 
eller være for meget i 

deres seksuelle signaler?

Skal man bare uploade 
alle sine billeder og 

tagge dem?

Hvor meget betyder 
billedet, når I første gang 

ser en ny profil?

Er I selv opmærksomme 
på noget, når I uploader 

eller tagger billeder?

Viser billeder 
virkeligheden?

Må man godt kopiere 
billeder fra hjemmesider?


