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Sosiale medier – Facebook, Instagram, Snapchat og så videre er sosiale medier. Her kan man 

snakke sammen, gi «likes» og følge andre brukere. 

Aktiv – At man er med eller at man gjør ting. Man sitter ikke bare stille og er ikke med. 

Å engasjere seg i noe – å synes noe er viktig og snakke mye om det.  

Kjendiser – personer som er veldig kjente, personer som mange vet hvem er. 

En app – noe man har på telefonen og som man bruker til forskjellige ting. Facebook er en app, 

men også Ruter Billett og Google Maps. 

Det spiller ingen rolle – det er ikke viktig, det betyr ingenting, det endrer ingenting. 

Det er populært – det er noe mange bruker og liker. 

De yngste – de mest unge, de minste 

Nett-vett – å bruke vett er å bruke hodet og være smart. Nett-vett betyr å bruke hodet og være 

smart når man er på internett. 

En influenser – en person som er veldig populær på sosiale medier og som mange personer 

følger. 

Noe som er digitalt – noe som er på internett, data eller smart-telefon. 

En tjeneste – noe man kan bruke. Lege-tjenesten. Skole-tjenesten. Facebook er også noe man 

kan bruke, det er en internett-tjeneste. 

Å være sosiale med hverandre – å snakke sammen med andre, det kan man gjøre for eksempel 

ved å sende hverandre ting på mobilen 

En vane – noe man er vandt til, noe man gjør ofte. Å drikke kaffe er en vane mange voksne har. 

Mange ungdommer har dårlige medie-vaner, det betyr at deres dårlige vane er å bruke internett 

på en dårlig måte, kanskje de bruker det for mye eller de mobber noen på sosiale medier, for 

eksempel. 

Å verne – det betyr det samme som å beskytte noen, å passe på noen. 

Person-vern – å beskytte informasjon om en person, sånn som hvor du er, hva du kjøper i 

butikken, hva du søker om på internett. 

Kunst og håndverk – et fag på skolen hvor barna lærer å lage kreative ting 

Vurdering – å si om noe er bra eller dårlig er å gi en vurdering. Å gi karakterer til elever er en 

vurdering av hva de gjør og om det er bra eller dårlig. 


