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INDLEDNING
DERFOR ER DIGITAL
SIKKERHED VIGTIG
I dag foregår en stor del af dit liv på
nettet. Når du deler dine billeder på
Instagram, overfører penge via MobilePay eller shopper på nettet, så foregår
det alt sammen digitalt. At verden er
blevet digital, åbner mange muligheder,
men det kræver samtidig, at du har
viden om de muligheder og problemer,
som opstår sammen med digitaliseringen. Det kan være alt fra at håndtere
Digital Post til at blive god til at lave et
password, som er svært at bryde. Derfor
har Pengeuge et tema om digital sikkerhed: Du skal vide, hvordan du sikrer
dig selv bedst, når du er på digitale
platforme.
Den grundlæggende regel er, at du skal
bruge din sunde fornuft. Hvis du ser et
mærkeligt link, så tryk ikke på det. Hvis
du synes, at et tilbud ser for godt ud
til at være sandt, så er det nok ikke en
pålidelig webshop, og hvis du bruger det
samme password til alle dine logins, så er
du meget sårbar, hvis nogen får adgang
til dit password.

Brug nettet, apps og sociale medier alt
det du vil. Digitalisering er kommet for
at blive, og det gør vores tilværelse
nemmere, sjovere og mere effektiv,
men hvis du vil styrke din sikkerhed,
så starter det med dig selv, nemlig ved
at du bruger din sunde fornuft, når du
færdes digitalt.
Pengeuge vil hjælpe dig på vej, og derfor
har vi samlet en række gode
og vigtige råd til dig om digital sikkerhed. Hæftet her indeholder en del af den
viden, som kan gøre dig sikker på nettet.
God fornøjelse!
Venlig hilsen
Pengeuge
Samarbejdspartnere bag Pengeuges
tema om Unge og digital sikkerhed:
Finans Danmark, Politiet, E-mærket,
Digitaliseringsstyrelsen og Medierådet
for Børn og Unge.
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PASSWORD

Sådan laver du et godt password
Når du laver dine passwords, skal du ikke tage udgangspunkt
i informationer, som er let tilgængelige på de sociale medier.
Du skal altså ikke bruge titlen på din favoritfilm, navnet på din
fodboldklub, mor, kæreste eller kæledyr, din fødselsdato osv.
To af de mest anvendte passwords er ”123456” og ”password”,
som du selvfølgelig også skal undgå. Generelt skal du forsøge
at skabe en så stor variation som muligt i dine passwords.
BRUG FORSKELLIGE PASSWORDS
Du anvender sikkert mange forskellige nettjenester, som alle
har egen login. Nogle synes, det kan være svært at huske
mange passwords, men det handler om at øve sig, så kan man
godt lære at huske mange forskellige passwords. Du løber
en stor risiko, hvis du anvender det samme password til både
Facebook, Instagram og din Netbank. Så er der nemlig kun ét
password, der skal gættes, før andre har adgang til alle dine
profiler.
LÆR AT KONSTRUERE GODE PASSWORDS
Hvis du vil lave et stærkt password, så er længden på dit password vigtig. Dit password bør være mindst 12 tegn. Så bliver
det sværere at gætte dit password.
Slår du ikke to-trins-login til, er det ekstra vigtigt, at dit
primære kodeord er stærkt. Og det skal være unikt – du må
ikke bruge det andre steder. Det kan være svært at huske en

Password
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masse forskellige symboler, tal og store/
små bogstaver.

være nemt at huske for dig og svært at
gætte for andre.

Her kan du se nogle eksempler på lange
kodeord, som samtidigt er nemme at
huske, fordi de er bygget ud fra almindelige fornavne:

GØR DIN MØNSTER-ADGANGSKODE
SIKKER
At tegne en sikker mønster-adgangskode på en Androidenhed (mønstre
bruges især til login) er lige så vigtigt
som et godt password med tal og
bogstaver, men mange kan ikke lave
gode mønstre: En analyse af 4000
forskellige mønstre viste, at hele 77
procent af mønstrene startede i et af
de fire hjørner på skærmen. Af dem
begyndte hele 44 procent fra det øvre
venstre hjørne.

•
•
•
•

SåTrORManden (STORM) – 12 tegn
LangtOppeLåAnden (LOLA) – 16 tegn
EnMorMåAftale (EMMA)- 13 tegn
OgderLeverElge (OLE) – 14”

TÆNK I SÆTNINGER
Prøv at tænke på en adgangssætning
i stedet for et password. En adgangssætning er et kort ordsprog eller en
sang, som du anvender til at opbygge et
stærkt password.
Du kan fx anvende et vers fra en sang
og herfra tage det første bogstav fra
hvert ord. Så sætter du det ind i en rækkefølge, som er let at huske (syng gerne
mens du taster).
For eksempel ville ”TakeTheWorldByStorm” (Take The World By Storm)
være et stærkt password, der også er til
at huske, men du skal selvfølgelig finde
på dit eget password. Et password skal

10 procent af låsemønstrene havde
desuden form som et bogstav oftest det
første bogstav i et familiemedlems navn.
Det er alt for let at gætte.
En sikker mønsterkode består af et
mønster med linjer, der krydser hinanden. Det er vigtigt at deaktivere funktionen ”Gør mønster synligt”, for at der ikke
er nogen, der kan se mønsteret, mens du
tegner det.

FAKTA
Her er en oversigt med de mest anvendte
password i verden i 2018, som er baseret på mere
end 5 million lækkede passwords:
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Password

1. 123456

6. 111111

2. password

7. 1234567

3. 123456789

8. sunshine

4. 12345678

9. qwerty

5. 12345

10. iloveyou

Hvorfor bliver folk snydt af IT-kriminelle?
De IT-kriminelle er blevet mere organiserede og målrettede.
Deres foretrukne strategi er nu at udnytte, når folk ikke
tænker sig om. De IT-kriminelle finder hele tiden på nye veje i
forsøget på at narre folk, så deres metoder er kreative og kan
være svære at gennemskue.
FOR MANGE UNGE SKIFTER IKKE PASSWORD
Et godt råd er derfor, at du bør indstille din hjerne og din
adfærd på, at svindelforsøg desværre er blevet en del af vores
hverdag. IT-kriminelle udnytter viden om, at folk genbruger
deres passwords. Så skal de kriminelle kun hacke et enkelt
password, og så har de adgang til alle konti. Et af tidens
største problemer omkring password er, at 37 procent (2018)
af danskerne genbruger deres adgangskoder.

FAKTA
Brug ikke din fødselsdag eller navnet på
familiemedlemmer eller kæledyr i dine
passwords. Det er alt for nemt at gætte!

DISKUTER I KLASSEN
Hvordan sikrer man, at andre har svært
ved at gætte ens passwords?
Hvorfor skal man holde sit password for sig selv?

FAKTA
Har du mistanke om, at nogen har gættet
dit password?
Så skift det med det samme!

Password
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SOFTWARE

Software på din mobil,
tablet og computer
Du bruger din mobil, tablet og computer
hele tiden og mulighederne for, hvordan
du kan bruge dine devices, udvikler
sig konstant. Du kan fx kommunikere
online med venner og familie, men også
med skolen, lægen og banken. Du kan
shoppe i netbutikker direkte via apps
på din tablet, du betaler med mobilen
i supermarkeder, og du kan bruge din
netbank via en enkelt kode. Alt sammen
er supersmarte løsninger, der gør din
hverdag lettere – så længe du husker at
holde dine devices sikre. På den måde
kan du gøre det langt sværere for kriminelle hackere at få fat i dine personlige
oplysninger eller dine penge.
TIPS OG TRICKS TIL HVORDAN DU
KAN HOLDE DINE DEVICES SUNDE
Husk at opdatere
Dine devices gør dig som regel helt
automatisk opmærksom på, at du skal
opdatere dem. Dog tager det gerne lidt tid
at gennemføre opdateringen, og det kan
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derfor være fristende at udskyde det til et
senere tidspunkt. Sørg for at få det gjort
samme dag, som du opdager, at opdateringen ligger klar.
OBS: Hvis dine devices ikke bliver
opdateret med den seneste software,
kan de være sårbare over for hacking,
malware og virusangreb. Det vil sige, at
fremmede fx kan suge oplysninger ud
eller helt overtage din mobil.
BRUG ANTIVIRUS
Et antivirusprogram hjælper dig med
at holde skadelige filer ude af din
computer, mobil og tablet. Der findes en
række gratis programmer, du frit kan
downloade og installere. Hvis du vil øge
beskyttelsen yderligere, kan det imidlertid være godt givet ud at investere i en
betalingsudgave – og det behøver ikke
være dyrt. En abonnementsløsning kan
fås for ca. 100-200 kr. om året. Tal med
dine forældre om at købe en pakke med
flere licenser, så kan I beskytte alle jeres
devices på én gang.
OBS: Det er meget vigtigt at have et

Software

antivirusprogram på devices – også din
mobil. Dette gælder uanset, om du har
en iPhone, Android-telefon eller noget
helt tredje, da din mobil både er din
”mini-pc” og dit betalingsmiddel. Hvis
du ikke har et antivirusprogram, så er
din telefon mere åben over for virus/
malware og hacker-angreb, når du
surfer rundt på nettet eller modtager
sms’er og mails.
VÆR KRITISK OVER FOR ÅBNE
WIFI-NETVÆRK
Du har måske sat din mobil op til
automatisk at logge på wifi-netværket
hjemme hos dig selv og måske også på
skolen og hos dine venner. Det er nemt
og hurtigt, og du kan samtidig spare på
dataforbruget på din mobil. Derfor er
det også fristende at logge på et gratis
åbent wifi-netværk, når du er ude i byen.
Men det er vigtigt, at du er opmærksom
på kun at anvende wifi-netværk, hvor du
kender udbyderen, da du ellers risikerer,
at uvedkommende kan overvåge dine
online aktiviteter og opsnappe dine personlige oplysninger.
OBS: Mange butikker, caféer m.m.
tilbyder åbne netværk til deres kunder.
Hvis en hacker er med på netværket, kan
vedkommende stjæle dine brugeroplysninger, som bliver afsendt fra din mobil.
Så tænk over hvilket wifi-netværk, du
logger på.
VED DU, HVAD DU DOWNLOADER?
Du downloader ofte nye spændende
apps og programmer til din mobil, tablet
og computer – og når du bruger de
autoriserede tjenester som fx Appstore
og Google Play, kan du vide dig nogenlunde sikker på, at dine downloads ikke
er fyldt med skidt (du skal dog være
opmærksom på, at ikke alle apps og programmer via de autoriserede tjenester
er gennemtestede! Der sendes løbende

FAKTA
Hvad er et device?
Et device er en fællesbetegnelse for din computer,
din smartphone og din tablet. Altså er et device
en fællesbetegnelse for alle enheder, du kan gå på
nettet med, eller du kan installere apps på.

FAKTA
Hvad betyder ”malware” og ”hacking”?
Malware er en sammentrækning af de to engelske
ord ”malicious” og ”software” og kan oversættes
som ”ondsindet software”. Det er en fællesbetegnelse for programmer, som gør skadelige eller
uønskede ting.
Hackere er en betegnelse for personer, som leder
efter og udnytter sikkerhedshuller i computere,
mobile enheder eller computernetværk til at bryde
ind i andres personlige informationer, data og billeder. Hackere anvender fx ondsindede programmer
som spyware og malware til at passere selv avancerede computer sikringssystemer. Betegnelsen
anvendes i dag næsten kun om IT-kriminelle.

opdateringer ud i takt med, at sårbarheder opdages af brugerne.).
Du skal ikke downloade apps og programmer direkte via links i mails og
beskeder, da de kan indeholde virus og
malware.
Man skal altid være opmærksom på,
hvilke programmer man henter fra
internettet. Hvis noget er gratis, men
burde koste penge, kan det være fyldt
med virus eller malware. Der er mange
eksempler på falske mails og sms’er,

Software

9

hvis eneste hensigt er at stjæle oplysninger fra dig ved at
lokke dig til at downloade inficerede filer.
HVAD GIVER DINE APPS
TILLADELSE TIL?
Når du henter apps ned på din mobil og tablet, giver du samtidig de forskellige apps en række tilladelser. Men hvad går
de tilladelser egentlig ud på? Det er en god idé at gå ind i dine
indstillinger på din mobil, hvor du ved hver app kan se, hvilke
tilladelser du har givet app’en – og aktivt slå tilladelserne til
og fra.
Mange apps vil have tilladelser, de i virkeligheden ikke skal
bruge. Skal en lommelygte app fx have lov til at tilgå dine
kontakter, billeder, mikrofon etc.? Hvis uvedkommende hacker
sig ind i din mobil, ville de i værste fald kunne gøre brug af alle
tilladelserne og lytte med på, hvad du taler om, tage billeder af
dig eller få adgang til dine private billeder.

DISKUTER I KLASSEN
Hvorfor er det vigtigt at opdatere
sine devices?
Hvor tit opdaterer I?
Tænker I over, hvilke trådløse netværk
I logger på?
Har I hørt om nogen, som blev hacket?
Hvad skete der?
Hvordan vil du ændre adfærd, når du bruger dine
devices?
Hvad vil du give af råd til andre?
Hvordan vil du sikre din mobil bedre?
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DIGITALE
PENGE
Pas på dine
digitale penge!
Dine penge findes ikke kun i sedler og
mønter. Dine penge er blevet digitale! De
fleste bruger i dag mobilbank, netbank og
MobilePay. I net- eller mobilbanken kan
du overføre penge til andres konti, betale
regninger eller overføre penge mellem
dine egne konti.
Der er forskel på mobilbanker, men
typisk skal man bruge NemID, når man
skal gennemføre betalinger til andre
konti end sine egne. Når det er overførsel mellem dine egne konti (hvis du
har flere), så kan de gennemføres med
en selvvalgt kode. Ved mobilbetalingsløsninger vil man også kunne opleve, at
kunne anvende fingeraftryk til godkendelse af betalinger.
Det er vigtigt, at du sikrer dig, at andre
ikke kan benytte din net- eller mobilbanksløsning ved at sørge for, at ingen
får kendskab til dit password til NemID
eller andre koder.

MOBILBETALINGER
Bankerne tilbyder MobilePay og ApplePay
som mulige løsninger til at kunne overføre penge mellem personer og betale i
butikker via mobiltelefonen.

99,-

Mobilbetalingsløsningerne er personlige
og må kun bruges af dig. Derfor skal andre
ikke have adgang til din telefon, uden at du
kan se, hvad de laver.
PAS PÅ DIN PINKODE
Du skal selv vælge en pinkode til din
mobil-betalingsløsning. Det er vigtigt, at
du sikrer dig, at andre ikke får kendskab
til din kode, ligesom du ikke bør skrive
den ned eller opbevare den på mobiltelefonen. Det er ikke særlig smart at
tage et billede af din pinkode eller af dit
nøglekort til NemID og have det liggende
i din kamerarulle på mobilen. Det er guf
for en hacker – og derfor er det eksempelvis også forbudt at have et billede
af sit Nem-ID. Hvis nogen hacker din
telefon, så kender de nemlig straks alle
de koder, som du har billeder af uden at
skulle gætte dem.

Digitale penge
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Du skal være opmærksom, når du
sender penge, at det er til den rigtige
modtager – og du skal kontrollere, at
beløbet, du sender, er korrekt. Det er
ikke så sjovt at komme til at sende 500
kr., hvis du i virkeligheden bare skulle
overføre 250 kr. Husk altid at tjekke
en ekstra gang, om oplysningerne står
rigtigt.
BETALINGSKORT
Et betalingskort kan bruges til køb i forretninger enten fysiske eller netbutikker
til hævning af kontanter i hæveautomater.
87 pct. af alle Dankort og Visa/Dankort er
nu kontaktløse. De fleste banker udsteder
allerede betalingskort med kontaktløs chip
og kortene kan anvendes i hele verden.
Et kontaktløst betalingsmiddel kan ligge i
både betalingskort, mobiltelefon eller Micro
ID-chip monteret på ur, armbånd eller
lignende. Ved kontaktløse kortbetalinger er
der en beløbsgrænse på 350 kr. Ved højere
beløb kan transaktion fortsat gennemføres
ved at indtaste pinkode. Et betalingskort
er personligt og har tilknyttet en pinkode,
som du taster ind, når du handler i almindelige butikker eller i en hæveautomat.
Det er vigtigt, at du sørger for, at andre
ikke får kendskab til din kode, eksempelvis
ved at sikre dig, at koden ikke kan aflæses
over din skulder, når du taster den ind. Det
er en god idé at holde en hånd op foran
tastaturet, når du taster, hvis der er en kø
bag dig.
Du bør aldrig lade andre holde eller have
adgang til dit kort, uden du kan se deres
handlinger. Et billede af hver side af kortet
svarer til at få det stjålet, uden at du
bemærker det.
Tjek også at beløbet, som du betaler, passer
med det beløb, dine varer koster. Ekspedienten kan også komme til at taste et for stort
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beløb ind. Sørg derfor også altid for at få en
kvittering for dit køb.
Hvis du mister dit betalingskort – eller er
i tvivl om det er blevet misbrugt – skal du
straks kontakte din bank.

FAKTA
Hvilke typer af betalingskort kender du?
Der findes forskellige typer betalingskort, fx debetkort og kreditkort.
Debetkort er et betalingskort, hvor købsbeløbet
trækkes fra din konto med det samme eller senest
næste bankdag. Derfor er det ofte banker, som
udsteder debetkort, da det er nødvendigt at have
direkte adgang til kortbrugerens konto for at kunne
trække købesummen med det samme. Dankort er et
eksempel på et debetkort.
Flere banker tilbyder debetkort med saldokontrol,
så du ikke kan bruge flere penge, end der står på
kontoen. Eksempler på saldokontrolkort er MasterCard Debit, Maestro og Visa Debit.
Kreditkort er et betalingskort, hvor der går et vist
tidsrum, inden beløbet trækkes fra forbrugerens
konto, fx kan det være aftalt, at kortbrugeren ved
udgangen af hver måned betaler for månedens køb
på kortet. Eksempler på kreditkort er MasterCard,
Diners Club og American Express.
Uanset hvilken type kort du har, så skal du være
opmærksom på, hvor meget der er blevet hævet på
kortet, så dit forbrug ikke løber løbsk.

FAKTA
Har du mistet dit betalingskort, eller har
du mistanke om svindel?
Så ring til din bank med det samme.

Digitale penge

HANDEL
PÅ NETTET
Unge handler på nettet som aldrig før.
Det er der god grund til: Nettet er et
spændende sted at finde de nyeste varer
eller at finde gode tilbud. Men nettet er
også et sted, hvor plattenslagere prøver
at snyde kunder, som ikke bruger deres
sunde fornuft. Derfor har vi skrevet
otte gode råd, som du kan bruge, når du
handler på nettet.
TJEK WEBSHOPPENS LAND
Handler du på netbutikker uden for EU,
risikerer du at skulle betale told, og så
bliver dine varer dyrere, end hvad du
havde regnet med. Hav det altid med i
dine overvejelser, før du trykker køb.
KIG EFTER E-MÆRKET
På danske webshops er det en god ide
at kigge efter e-mærket. Mærket viser,
at webshoppen lever op til e-mærkets
forbrugerbeskyttende krav. Opstår der
problemer, hjælper e-mærkets jurister
dig helt gratis. På nogle e-mærkede
webshops kan du desuden se, hvordan
andre kunder har vurderet deres handel,
samt hvor hurtigt shoppen afsender sine
varer.

Handel på nettet

KIG EFTER HÆNGELÅSEN I
ADRESSELINJEN
Er der en lille grøn hængelås ved siden
af webshoppens URL-adresse, betyder
det blandt andet, at du kan kontrollere
Webshoppens autenticitet og samtidig, at
de oplysninger, du indtaster om dig selv,
sendes via en sikker forbindelse således,
at ingen uvedkommende vil kunne se de
overførte informationer.
LYT TIL ANDRES OPLEVELSER
Når du har fundet den rigtige vare
til den rigtige pris, kan det betale sig
at undersøge, hvad tidligere kunder
synes om at handle på shoppen. Derfor
er det en god ide at kigge på en af de
efterhånden mange sider, der indsamler
brugerbedømmelser. Husk blot at den
slags bedømmelser har en række svagheder, så du skal derfor bruge din sunde
fornuft. Derfor må du aldrig alene lade
brugerbedømmelser danne baggrund for
dit køb. Se dem som et godt supplement
til dit valg af netbutik.
LÆS ALTID, HVAD DU SIGER JA TIL
Det er ikke særligt spændende, men
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du bør altid læse handelsbetingelserne. Her kan der nemlig
være forskel fra shop til shop. Især afsnittene om fortrydelse,
reklamation og eventuelle særlige vilkår er vigtige. Her kan du
læse, hvor lang opsigelsesfrist du har på et abonnement, eller
om byttereglerne er anderledes end normalt.
TJEK DIN FORTRYDELSESRET
På nettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret
på varer købt inden for EU. Det betyder, at du kan returnere og
få pengene tilbage for de sko, du lige har købt, hvis de eksempelvis er for store. Du skal som udgangspunkt selv betale for
returfragten, hvis du fortryder dit køb.
BETAL ALTID MED KORT ELLER MOBILEPAY
Uanset hvilken webshop du handler på, er det sikrest at betale
med kreditkort eller MobilePay Online. Dukker varen aldrig op,
kan banken nemlig tilbageføre pengene til dit betalingskort.
GEM KVITTERINGEN
Går varen, du har købt, pludselig i stykker efter 5 måneder,
står du bedst, hvis du har gemt kvitteringen og ordrebekræftelsen fra webshoppen. Så er det nemlig nemt for dem at finde
dit køb i deres system. Derfor bør du altid gemme den slags i
mindst to år.

DISKUTER I KLASSEN
Har I prøvet at handle på nettet?
Hvordan foregik det?

DISKUTER I KLASSEN
Har I hørt om nogen, som blev snydt,
da de handlede på nettet?
Hvad skete der?

14

Handel på nettet
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FAKTA
LÆR AT SPOTTE EN FUPBUTIK
De fleste køb gennemføres uden problemer, men
som med alt andet er der nogle få webshops, der
ikke følger reglerne. Heldigvis er de fleste svindlere nemme at spotte, hvis bare du ved, hvad du
skal kigge efter. Særligt fire ting er tegn på, at du
skal holde dig langt væk fra en webshop:
Meget billige mærkevarer
De fleste fupbutikker reklamerer med kæmpe
besparelser på kendte mærkevarer som Nike,
RayBan og Gucci. Det kan være et par sneakers,
der normalt koster 1200 kr., men på fupbutikken
koster de under 400 kroner. Husk altid på at lyder
noget for godt til at være sandt, så er det det nok
også.
Tjek ”Om os”-siden
Fupsider ligner næsten rigtige webshops, men
bagmændene har sjældent tid til at skrive gode
historier om deres fupbutikker. Rigtige shops vil
oftest gerne fortælle om sig selv og deres historie.
Så hvis ”Om os”-siden ikke findes eller har mange
underlige sprogfejl, er det sandsynligvis en
fupbutik.
Sprogfejl
Størstedelen af fupbutikkerne får oversat al tekst
af en computer. Derfor er fupbutikker fulde af
sprogfejl og sjove formuleringer. Det kan eksempelvis være sludder som ”Køb Børn Sneakers
Nike”. Godt sprog er dog ingen garanti for, at webshoppen er ægte.
Underlige webadresser
Tjek altid, om webadressen passer til det, webshoppen sælger. Mange fupbutikker har overtaget
en gammel webadresse, som slet ikke har noget
med varerne at gøre.

Handel på nettet
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DIGITAL
POST
Hvad er så e-Boks?
Borger.dk og e-Boks.dk er begge sikre hjemmesider,
hvor du kan læse din digitale post fra offentlige
myndigheder og post fra private virksomheder.
Du behøver kun at tjekke din digitale post et af
stederne. Ligegyldigt hvilken af hjemmesiderne
du logger ind på, får du vist den samme indbakke,
såfremt du har givet tilladelse til det.
HVORFOR KAN JEG IKKE BARE FÅ EN E-MAIL?
En privat e-mail har ikke samme sikkerhed som
den digitale postkasse, og post fra offentlige
myndigheder indeholder som regel informationer,
som man ikke ønsker, andre skal læse. Med Digital
Post er der derfor ingen uvedkommende der kan

læse med eller udgive sig for at være en anden og
sende Digital Post i en andens navn, og så er der
ingen spam eller uvedkommende mails i din Digitale
Postkasse.
DU KAN FÅ SMS ELLER E-MAIL OM DIGITAL POST
Du kan gøre det nemt for dig selv at få besked om
ny Digital Post ved at oplyse din e-mailadresse og/
eller mobilnummer hos Digital Post. Det er vigtigt, at
du læser din post, da Digital Post fra det offentlige
har samme konsekvenser som papirbreve, så det er
en god idé at logge ind og tjekke løbende. Det kan fx
være vigtig post om alt fra sundhed til uddannelse
eller breve fra Politiet, der kommer som Digital Post,
som du skal reagere på.

FAKTA
Godt råd om sikkerhed
Det offentlige eller din bank vil aldrig bede NemID-brugere om at uploade eller scanne dit nøglekort, oplyse nøglerne på dit NemID nøglekort eller oplyse dit personlige password. Så hvis du
modtager en e-mail, sms eller et telefonopkald hvor du bliver bedt om at give oplysninger om
dit NemID, så kan du være sikker på, at det nogen, der vil snyde dig for at få dig til at afgive dine
private oplysninger. Vil du vide mere om sikkerhed og netsvindel, så tjek sikkerdigital.dk
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FAKTA
NemID nøgleapp
Med NemID nøgleapp kan du bruge dit NemID
direkte fra din smartphone eller tablet – uden at
have dit nøglekort ved hånden.
Fordele ved nøgleapp
- Du godkender login/underskrift med NemID med
et swipe i stedet for indtastning af en nøgle
- Du har altid dit NemID ved hånden
- Appen er et supplement, du kan stadig bruge dit
nøglekort

Hvad er NemID?
NemID er en fælles løsning til danske
virksomheder, privatpersoner og myndigheder, som består af et bruger-id, et
password og en nøgleapp. Hvis du skal
læse Digital Post, logge på din netbank
eller betjene dig selv hos det offentlige,
så skal du logge på med NemID.
HVEM KAN FÅ NEMID?
Du kan få NemID, når du er fyldt 15 år og
opfylder legitimationskrav fx billed-ID.

Kom igang med NemID nøgleapp
Hent NemID nøgleapp til iOS eller Android gratis
via App Store eller Google Play. Du kan finde
vejledning til aktivering og brug af appen på:
nemid.nu/app

FAKTA
Du skal tjekke din digitale post
Ellers går du glip af vigtige informationer fra det
offentlige om alt fra sundhed til uddannelse.
Når du fylder 15 år, vil du modtage et papirbrev
med posten, hvori der står, at du fremover vil få
din post fra det offentlige som Digital Post. Du
modtager Digital Post på borger.dk og i e-Boks.
Digital Post er post fra offentlige myndigheder
(fx din kommune, SU-styrelsen mv.). Det er den
samme slags breve, som du allerede modtager i
din fysiske postkasse, du får dem bare digitalt. Sikkerheden er høj, bl.a. fordi din digitale postkasse
er beskyttet af, at du både skal bruge dit eget
password og dit NemID for at logge ind.
Du kan læse Digital Post på borger.dk eller e-Boks.
dk, der begge er sikre hjemmesider.

Digital post
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God stil på sociale medier
De fleste kender sociale medier, og rigtig mange bruger dem
selv. Sociale medier er fx Facebook, Instagram, Twitter og
Snapchat.
Det går stærkt på de sociale medier. Men overvej altid, hvad
du skriver til andre og hold den gode tone, da der let kan
opstå misforståelser. En god tone betyder fx, at du altid
skriver pænt til andre og ikke hidser dig op. Det kan være
svært at vide, om det, afsender skriver, blot er for sjov, og
misforståelser kan hurtigt opstå, fordi man ikke kan se
ansigtsudtryk eller høre hinandens stemme. Del med omtanke
og spørg om lov, hvis du vil dele eller videredele et billede
eller en film.

DISKUTER I KLASSEN
Hvilke sociale medier I bruger, hvorfor I
bruger dem og hvad I synes er smart ved de
sociale medier?
Tal også om hvad I har hørt, at andre har haft af
gode og dårlige oplevelser med sociale medier.
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SOCIALE
MEDIER

ER SOCIALE MEDIER GRATIS?
Det er gratis at oprette en profil på et
socialt medie. Men de sociale medier
ejes af private virksomheder, som skal
tjene penge – og pengene tjener de på at
indsamle information om dig. Det gælder
både de informationer du giver, når du
opretter profilen og alle de informationer, som du giver, når du færdes på de
sociale medier. Dine ”digitale fodspor”
(dvs. alle de aftryk du sætter, når du
liker, klikker, kommenterer eller deler
noget) bliver tracket, gemt og brugt. De
sociale medier bruger dine data til at
tegne en profil af dig, så de kan målrette
indhold og annoncer for fx tilbud og
konkurrencer til dig.
TAG KONTROL OVER DIT
DIGITALE LIV
Når du åbner en profil på et socialt
medie, er den som standardindstilling
typisk åben for alle. Det er vigtigt, at du
er bevidst om og forsigtig med, hvad du
deler på de sociale medier og nettet, så
tag kontrol over dine digitale profiler og
beskyt dig selv. Det gør du bl.a. ved at
slå privatindstillingerne til, så kun dine
venner kan se din profil og de ting, du
deler. Overvej om det er vigtigt for dig, at
fx din skole, din fødselsdato eller dit telefonnummer fremgår af din profil ellers
lad være med at oplyse det. Tænk også
over hvad du deler, for nettet glemmer
ikke. Selv hvis du sletter det igen, kan du
aldrig være sikker på, at dine informationer er helt væk.
GODE RÅD
Sørg altid for at slå privatindstillingerne
til på dine profiler, så det kun er dine
venner, der kan se, hvad du poster. Husk,
at du altid kan anmelde eller blokere
en person, som du synes er ubehagelig
over for dig.

FAKTA
Læs folderen ”Nøgen på nettet”, der
handler om deling af intime billeder og få
værktøjer til, hvordan man håndterer en
situation, hvor det er sket.
Du finder den på www.medieraadet.dk.

opstå misforståelser, når man ikke står
over for den anden person. Tænk også
altid over, hvad du liker, kommenterer
og deler, da rygter og løgne spredes
hurtigt.
Del ikke billeder eller film af dig selv
med en ven eller kæreste, som du ikke
har lyst til, at andre skal se. Det er
let at videredele, men kan du stole på
personen, hvis I en dag ikke længere er
venner eller kærester?
Del eller videredel aldrig private billeder
eller film af andre selvom du synes,
billedet er sødt eller sjovt. Personen på
billedet synes måske, at det er pinligt
eller grænseoverskridende, så spørg
altid om lov, inden du optager og deler
og respekter et nej.
HVIS DET GÅR GALT…
Det er let at blive revet med og komme
til at dele et sjovt, spændende eller
frækt billede eller en kommentar, men
tænk dig altid om en ekstra gang. Hvis
du fortryder en kommentar eller et
billede, du har delt af dig selv eller af
andre, så slet det. Hvis du har delt det
med andre, så bed også dem om at slette
det. Du kan altid bede en ven, familie
eller lærer om hjælp. Husk at sige
undskyld hvis du har gjort nogen kede
af det.

Tal pænt online, da der hurtigt kan

Sociale medier
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Digital sikkerhed handler om at bruge sin sunde fornuft.
Pengeuges tema om digital sikkerhed gør dig bedre i
stand til at spotte en fupbutik, til at håndtere mobilbetalinger eller til at tænke over styrker og svagheder ved
sociale medier. Det er grundlæggende viden, som gør dig
i stand til at sikre dig selv, når du færdes digitalt.
PENGEUGE KAN KONTAKTES PÅ
MAIL@PENGEUGE.DK
WWW.PENGEUGE.DK
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