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Träff 1 Digital grund
Scrolla, Svajpa & Surfa
En fantastisk början på ditt digitala liv!
Du lär dig att hitta på din surfplatta och
smartphone samt att söka på internet.
Träff 2 Digital vardag
Bank-id, Swish & säkerhet
Du lär dig att bli tryggare på nätet och vilka
digitala möjligheter som finns för att förenkla
vardagen.
Träff 3 Digital kommunikation
Sociala medier
Du lär dig att skapa konto och använda
sociala medier.
Träff 4 Digital guldkant
Festlig kursavslutning där du lär dig streama
musik och film
Du lär dig att streama film, hitta musik på
internet och att lyssna på radio i din telefon.

Kursupplägg
Kursledaren berättar och visar. Du som
kursdeltagare får mycket tid för diskussion
och frågor. Vid behov kan enskild
handledning bokas till ett senare tillfälle.
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Digitalt lexikon
Android
Android är ett operativsystem. Operativsystemet fungerar som din
smartphones dirigent och ser till att din enhet fungerar.
Android används till exempel på följande enheter: Samsung, Asus,
Sony och HTC. Ett annat operativsystem är iOS som Apple-produkter
(iPhone, iPad) använder sig av. Se Operativsystem.
App Store
App Store är en app på din telefon eller surfplatta där du kan
ladda ner och/eller köpa appar. På Android är motsvarigheten Play
Store. En app kan vara gratis och sedan innehålla valbart köp i
själva appen för att få tillgång till fler funktioner. Se också Apple-id.
Apple-id
För dig som har en iPhone eller en iPad så är ett Apple-ID det konto
du använder för att komma åt tjänster som iCloud och App Store.
Det innehåller e-postadressen och lösenordet som du använder när
du loggar in och betalningsinformation som du använder för Apples
tjänster. Du kan återställa ditt apple-id om du har glömt ditt
lösenord.
Cookies
Cookies är en liten datafil som en webbsida kan be om att få spara
på din dator för anpassa upplevelsen av hemsidan eller för att få
information om hur du använder sidan.
Filterbubbla
En filterbubbla är ett begrepp som beskriver fenomenet att vi lätt
hamnar i en bubbla på våra sociala medier, vi ser bara sånt vi
tycker om och glömmer bort att andra ser helt andra saker på sina
sociala medier. Detta kan vara bra att vara medveten om.
Gilla
Uttrycket ”att gilla något” på internet kommer från Facebooks
funktion att gilla ett inlägg eller en kommentar med en digital
tumme upp. Numera går det även att reagera på inlägg på
Facebook och välja olika sinnesstämningar.
Googla
Att ”googla” har blivit som ett verb synonymt med att söka
information. www.google.se är en sökmotor som samlar in
information från stora mängder data på internet. Det finns också
andra söktjänster: till exempel Bing och Yahoo.
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Det som kan vara bra att känna till om Google är att sökresultaten
anpassas efter det du brukar söka på och de hemsidor du brukar
besöka. Det kan öka chansen att du hittar det du söker, men det
kan också göra att relevanta sökresultat missas. Det du hittar på
Google behöver inte vara samma som din kompis hittar. Allt på
Google är heller inte sant. Se Källkritik.
Google Drive
Google Drive är som en hårddisk i molnet där du kan spara bilder,
texter och andra filer för att kunna nå dem från vilken enhet som
helst där du kan logga in med ditt Google-konto. Se Molnet.
Google-konto
För dig som har en telefon eller surfplattan med Android som
operativsystem, till exempel en Samsung, så är ditt Google-konto
den inloggning du använder för att komma åt tjänster som Play
Store där du kan köpa/ladda ner appar. Ditt Google-konto kan
även kopplas med betalningsinformation. Om du glömmer bort din
inloggning så kan du återställa lösenordet.
GPS
GPS (Global Positioning System) tar emot signaler från GPS-satelliter.
Om du har GPS aktiverat på din surfplatta eller smartphone kan
olika appar lokalisera var du befinner dig. Du kan välja att stänga
av detta. Se Platstjänster.
Insta eller Instagram
Instagram som även kallas Insta är en app som liknar Facebook. Du
publicerar bilder eller videos som visas i kvadratiskt format men kan
inte publicera inlägg med endast text. Du har vänner som följer ditt
konto och kan själv följa andra. Du kan välja att ha ditt konto öppet
(för hela världen) eller låst (endast för dina vänner som du själv
godkänt).
Källkritik
Allt på internet är inte sant. Information kan vara felaktig, vinklad
eller partisk. När du möter nyheter och länkar på internet kan det
vara nyttigt att stanna upp och ställa frågor. Det kallas källkritik.
Vem står som avsändare till informationen? Vad är syftet med
informationen? Hur gammal är artikeln? Finns det andra källor som
bekräftar det som står i artikeln?
Hashtag #
En hashtag (#) är en symbol som används för att tagga information
på internet. Till exempel på Instagram kan du sätta en hashtag
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framför ett ord för att på så vis göra ditt inlägg synligt för andra som
söker på samma ord. Till exempel #hundliv, #boktips eller
#treephotography. En hashtag skrivs som ett enda ord utan
mellanslag. Det finns redan etablerade hashtags som många har
använt men du kan hitta på egna också. Hashtags kan också
användas på Facebook. Kom ihåg att om du har ett stängt konto
så syns inte dina inlägg för andra än dina vänner även om du
använder hashtags.
Maila
E-mail eller e-post är textmeddelanden som också kan innehålla
bilder och länkar. Du kan maila till en person eller flera. För att maila
behöver du en egen e-postadress som du får genom att skapa ett
konto via en mailklient. Exempel på mailklienter: Gmail, Outlook
och Yahoo.
Messa
Att messa är samma sak som att skicka ett sms via mobilnätet men
kan också betyda att skicka ett textmeddelande i appen
Messenger som hör ihop med Facebook.
Molnet
Molnet är en ”plats” på internet. Rent konkret är molnet ett
samlingsnamn för olika datatjänster som använder sig av lagring på
internet istället för att lagra filer på den egna datorn. Se Googledrive för ett exempel. När någon säger ”jag spar mina bilder i
molnet” så innebär det att bilderna inte ligger på
datorn/telefonen/surfplattan utan på en webbsida som en har
tillgång till med lösenord. Att spara i molnet kan vara bra som backup ifall att din telefon går sönder så har du ändå kvar dina bilder.
Padda/platta
Padda är smeknamnet på produkten iPad. Surfplatta är den
allmänna benämningen för den typ av enhet som är större än en
telefon men mindre än en dator.
Pin-kod och PUK-kod
När du skaffar ett abonnemang eller kontantkort så får du ett
plastkort där det finns en PIN och PUK-kod till din telefon. Dessa ska
du spara på ett säkert ställe. Om du glömmer din PIN-kod så
använder du PUK-koden för att kunna öppna telefonen.
Platstjänster
Många appar använder sig av platstjänster, se GPS, det innebär att
apparna samlar in information om var du befinner dig. Du kan
reglera i inställningarna vilka appar som ska ha åtkomst till din
platsinformation.
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Play store / Google Play
Play store är en app på din telefon eller surfplatta där du kan ladda
ner och/eller köpa appar. På iPhone är motsvarigheten App Store.
En app kan vara gratis och sedan innehålla valbart köp i själva
appen för att få tillgång till fler funktioner. Se också Google-konto
Skicka PM
Att skicka PM är en förkortning för Personligt Meddelande. Ett
exempel på detta är om du kommenterar någons inlägg på
Facebook och den skriver: Jag skickar PM. Då menar personen att
hen skickar ett personligt meddelande till dig som bara du ser. På
Instagram är motsvarigheten DM (Direktmeddelande).
Svajpa
Att svajpa är den fingerrörelse som är typisk för smartphones och
surfplattor. Med en eller flera fingrar sveper du vågrätt över
skärmen, en rörelse som påminner om att vända blad. Svajpar gör
du till exempel när du bläddrar bland dina bilder på telefonen. Att
”svajpa höger” betyder att vara intresserad av någon på
dejtingappen Tinder.
Scrolla
Att scrolla är också en rörelse som du använder för att orientera dig
på din smartphone eller surfplatta. Med en eller fler fingrar sveper
du lodrätt från skärmens övre kant till nedre. Rörelsen behöver inte
gå hela vägen. Prova så får du se! Du kan också göra rörelsen
omvänt för att till exempel komma till början i en text du läst. På
datorn är motsvarigheten när du använder det lilla hjulet mitt på
musen för att förflytta dig upp och ned på en hemsida.
Twittra
Twitter är precis som Facebook och Instagram en typ av sociala
medier. Twitter är ett textbaserat forum där du kan uttrycka dig
kortfattat eftersom inläggen får vara ett visst antal tecken.
Du behöver inte ha konto på Twitter för att se vad andra twittrat.
Många politiker använder sig av Twitter. Twittra är verbet för att
använda Twitter.
Trådlöst nätverk och mobilnät
Du kanske har sett att det står 3G eller 4G i den övre raden på din
telefon? Det står för tredje respektive fjärde generationens mobilnät
och visar på utvecklingen som skett för snabbare surf och bättre
täckning. Mobilnätet innebär att du kan använda internet direkt i
telefonen istället för att som med en dator ansluta till en router.
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Har du sett att ibland är det solfjädersliknande symbol istället för 3G
eller 4G? Det betyder Wifi, uttalas vajfaj, det vill säga trådlöst
nätverk och nu ska vi reda ut vad det är.
Trådlöst nätverk innebär att du kan ansluta en dator, smartphone
eller surfplatta till en router eller ett publikt nätverk för att kunna
använda internet och webbaserade tjänster utan att det dras av
telefonens egna internet som ofta är begränsat beroende på vad
du har för abonnemang.
Var försiktig med publika nätverk på platser du inte är bekant med,
till exempel på flygplatser och hotell. Det kan vara en bra idé att
inte gå in på sin bank eller sidor med känsliga uppgifter om du är
ansluten till ett Wifi på offentlig plats. Använd mobilnätet istället vid
sådana tillfällen.
URL
URL (Uniform Resource Locator) är en adress som du skriver in fältet
högst upp i en webbläsare för att komma till en hemsida. En URL
börjar med http:// (som du inte behöver skriva in själv) och sedan
www (world wide web) och fortsätter med hemsidans egna adress.
Till exempel sater.se
Uppdatera
Operativsystem är ständigt under utveckling och förbättring. Det
gör att din telefon ibland behöver uppdateras. Det är som
storstädning, inte jätteroligt men nödvändigt. Även appar som du
har laddat hem behöver uppdateras när nya versioner har släppts.
Du kan uppdatera appar manuellt eller välja att telefonen eller
surfplattan uppdateras automatiskt vid anslutning till Wifi, se Trådlöst
nätverk.
En uppdatering kan innebära att fel i appen har fixats eller att
säkerhetslösningar för telefonen har förbättrats. En app som inte
uppdateras kan på sikt fungera sämre eller inte fungera alls samt bli
mer sårbar. Det är dock ingen fara, du kan alltid hitta den senaste
versionen av appen i Play butiken eller App Store. Det är en bra grej
att då och då radera appar som du inte använder och som inte
längre uppdateras.
Webbläsare
En webbläsare är den plats där du besöker en hemsida. Det kan till
exempel vara Safari, Google Chrome eller Microsoft Edge. På en
smartphone kan det ibland bara stå Internet på appen.
Wifi
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Wifi är en teknik för trådlösa nätverk. Bibliotek brukar till exempel ha
gratis Wifi som du kan koppla upp dig på och använda internet.
Wikipedia
Wikipedia är ett digitalt uppslagsverk där människor från världen
hjälps åt att samla in fakta om personer, fenomen och historiska
händelser. Personer redigerar och granskar artiklar på Wikipedia för
att innehållet ska vara så kvalitativ som möjligt. Precis som med alla
källor på internet så behöver inte allt som står på Wikipedia vara
sant. Ett tips är att kolla originalkällorna som står längst ner i artikeln.

Med reservation för att Internet är föränderligt och
att informationen kan behöva uppdateras.
Detta material är senast uppdaterat 2019-12-18
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Scrolla,
svajpa &
surfa
9

Så hittar du

När du har startat din smartphone eller surfplatta är det dags
att börja göra saker. Du kanske redan har en tanke om vad du
vill kunna göra: köpa en tågbiljett, betala en räkning eller söka
information på internet. Allt det och mycket mer kommer du
att lära dig! Allra först ska vi lära oss hur du kan orientera dig
i din smartphone eller surfplatta. Det vill säga: hur du kan
hitta det du letar efter.

Lösenkoden skyddar
Det kan vara bra att ha någon form av lösenord, en lösenkod,
på din smartphone eller surfplatta. Olika modeller har olika
alternativ till exempel: sifferkod, fingeravtryck, rita ett
mönster eller ansiktsigenkänning. Välj det du känner
passar dig bäst. Om du har en lösenkod blir det svårare för
andra att ta sig in på din smartphone eller surfplatta. Till
exempel om du tappar din smartphone och någon hittar den.
På smartphones och surfplattor förvarar vi ofta privat och
personlig information som vi bör vara rädda om. Om du inte
har en lösenkod så kommer du till din startsida genom att
svepa över skärmen eller trycka på hemknappen. Vad det
betyder förklaras nedan.

Hemknappen är din startsida
På iPhone är hemknappen den runda knappen som finns
längst ner på skärmen i mitten. Tryck på den så hittar du
alltid till din startsida. På Samsung, Huawei och andra smarta
telefoner som är Androider (se ordlista) så kan din hemknapp
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finnas längst ner på din touchskärm i mitten, inte som en
fysisk knapp utan som en knapp du trycker på direkt på
skärmen. Det här kan skilja sig från telefon till telefon så kolla
gärna instruktionsboken eller fråga om hjälp!

Apparna är dina program
På din smartphone eller surfplatta ser du flera fyrkanter i
olika färger eller symboler. Det här är dina appar eller
applikationer som det också heter. En app är ett
datorprogram som är anpassat för en smart telefon eller en
surfplatta. Du laddar ner appar i en digital butik på din smarta
telefon eller surfplatta. Se App Store och Play Store i
ordlistan. Det finns appar för nästan allt! Appar är ofta gratis
men kan ha premiumfunktioner som kostar pengar. I din
app-butik ser du om appen kan laddas hem gratis eller om
den måste köpas.

Scrolla & svajpa för att förflytta dig
Smarta telefoner och surfplattor har så kallade
touchskärmar/pekskärmar. På dessa skärmar använder vi
fingret istället för en datormus för att förflytta oss, bläddra
mellan sidor och klicka på det vi vill öppna. Olika
fingerrörelser hjälper dig att orientera dig på olika sätt.
Scrolla = bläddra.
Dra fingret uppifrån och ned på skärmen för att se den text
som finns längre ned på sidan. Du kan scrolla uppåt också
om du vill läsa texten från början. Dra då fingret nedifrån och
upp på skärmen.
Svajpa = svepa.
Dra fingret från höger till vänster eller vänster till höger för
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att förflytta dig bland appar eller växla mellan sidor. Prova så
får du se vad som händer!
Klicka/dutta
Dutta med fingret på en app för att öppna den. Du behöver
inte dutta särskilt hårt utan tänk att du trycker på en knapp.
Tryck och släpp.

Notiscenter är din brevlåda
När du har fått ett meddelande eller någonting nytt har hänt i
en app som du har på din smartphone eller surfplatta så ser
du en siffra i appens övre högra hörn. Du kan även få en ruta
på skärmen som beskriver vad det är som har hänt. Detta
kallas för notis. En notis är som ett brev, ibland är det något
viktigt, till exempel att du fått ett sms från någon. Ibland är
det något som inte alls är viktigt som du varken behöver
svara eller agera på. Ibland kan en notis vara som
direktreklam i brevlådan, kanske roligt men inte farligt om du
missar vad som är nytt.
Om du sveper från skärmens överkant och ner så får du en
meny som kallas notiscenter, hur du hittar till notiscenter kan
skilja sig på olika modeller av smartphones så prova dig fram
till vad som gäller på just din telefon eller fråga om hjälp.
Funktionen är dock samma: i notiscenter ser du en samlad
bild av vad som finns i din brevlåda just nu.
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Vad betyder symbolerna?
Hemsidor och appar använder sig ofta av symboler, små
bilder, för att hjälpa dig som användare att orientera dig på
sidan. På en telefon kan en liten batterisymbol visa hur
mycket laddning du har kvar.
Här är några andra vanliga symboler.
Wifi = trådlöst nätverk (internet) ser ut som en
solfjäder
Bluetooth = trådlös koppling (t.ex. hörlurar)
symbolen ser ut som ett överkryssat B
Vågräta streck eller lodräta prickar
betyder ofta meny eller inställningar i olika appar.
Av – och påknapp
Finns till exempel under inställningar för Wifi.
Wifi av

Wifi på
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Emojis
Emojis eller smileys används för att uttrycka känslor i
textmeddelanden och skriven text på internet. Kan användas
för att undvika missförstånd eller för att reagera på vad någon
annan skriver. En glad emoji kan göra att ett sms ser trevligt
ut eller att en text inte känns kylig i tonen. Vi är alla olika,
vissa aldrig använder emojis, andra använder alla emojis som
finns i universum. Ingenting är bättre eller sämre, du gör
precis som du känner.
Här är några vanliga emojis och en beskrivning av hur de kan
användas. Vi tolkar och använder emojis på olika sätt
beroende på vem vi är och faktorer som ålder och
sammanhang. Diskutera gärna med dina nära och kära vad
olika emojis betyder för dem.
Slängpuss kan användas till någon du tycker
mycket om! Vissa använder den bland vänner,
andra använder den som en kärleksförklaring till
en partner eller istället för texten puss i ett sms.
Skrattar så att jag grinar! Används till exempel
när något är hysteriskt roligt.
Blinkgubbe kan både betyda flört men också att
meddelandet är ett skämt eller ironiskt,
tolkningen beror på sammanhanget och vem du
skriver med.
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Exempel
Samsung
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Exempel
iPad

Hemknappen finns direkt på din smarta telefon eller surfplatta som
en fysisk rund knapp i mitten av skärmen längst ner.
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Övningar
1) Testa att svepa uppifrån och ned med ett finger eller
flera fingrar på skärmen, från sida till sida och nedifrån
och upp och se vad som händer.
2) Öppna de appar som redan finns på enheten.
Klicka på en app med ett tryck på skärmen och utforska
vad som finns i appen. Kan du backa tillbaka?
För dig som vill utforska mer!
1) Har du hittat till din sökruta? Där kan du söka efter
en app om du vet vad den heter men inte hittar.
2) Testa att dra och släppa appar och flytta runt dem
efter hur du själv vill ha det. Kanske vill du samla alla
appar som rör mat eller resor i samma mapp. Om du
drar och släpper en app ovanpå en annan app så bildas
en mapp som du kan döpa.
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Surfa på nätet!
Webbläsare
I ordlistan har vi lärt oss att en webbläsare är platsen där du
beger dig ut på internet. Det finns olika webbläsare. Ibland
kan en hemsida fungera bättre i en webbläsare och sämre i en
annan. Om en hemsida krånglar kan du prova besöka samma
hemsida i en annan webbläsare och se om det blir någon
skillnad. När du använder internet kanske du märker att en
webbläsare blir din favorit. Exempel på webbläsare:

Google Chrome

Safari

Samsung

Edge

Adressfält

När du skriver en korrekt adress på ett kuvert så vet posten
precis var ditt brev ska ta vägen. Det är samma sak med
webbläsarens adressfält. Du skriver in en hemsidas adress och
hittar dit. Till exempel www.internetkunskap.se eller
internetkunskap.se
18

Det brukar gå bra att skriva hemsidans namn utan att inleda
med www. Prova så får du se!

Visste du att?
www betyder world wide web
Hur är en hemsideadress uppbyggd?
1. Protokoll Förkortningen HTTP eller HTTPS inleder
hemsidans adress. Det här behöver du inte skriva in.
Men det är bra att veta att hemsidor som har en
webbadress med HTTPS skickar informationen
krypterad och är alltså relativt skyddad. Kolla till
exempel när du loggar in på din banks hemsida.
Läs gärna vidare så vägleder vi i hur du kan tänka kring
säkerhet när du surfar på internet.
2. WWW betyder world wide web
3. Domännamnet i ovanstående exempel är
internetkunskap.se
4. Filspecifikation kan peka mot ett särskilt dokument på
hemsidan eller en undersida, därför kan hemsideadresser
ibland vara väldigt långa.
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Så surfar du tryggare på nätet!
Var inte rädd – var beredd!
Om du är orolig över att bli utsatt för
bedrägerier eller få ditt lösenord kapat
så kommer här några knep som gör dig nätsmart!
När du besöker en hemsida så är det adressfältet som ger
dig koll och kontroll på var du befinner dig.
Ett exempel är om du ska logga in på Facebook, försäkra
dig om att du faktiskt loggar in på Facebook. Om det till
exempel kanske står
https://www.facebook.com.logon.php.logon så visar
ändelsen på den adressen att du är på väg att logga in på en
sida som liknar facebook men som inte är facebook.
OBS! Webbadressen ovan är bara ett påhittat exempel för att tydliggöra ett
potentiellt scenario. Du behöver alltså inte skriva in webbadressen
någonstans eller oroa dig för just den adressen.

Då spelar det ingen roll att det står https://och att
informationen är krypterad – den som har skapat
hemsidan för att luras kan komma åt lösenorden om du
loggar in på den falska hemsidan.
Bedragare skapar nämligen hemsidor som är precis
likadana riktiga hemsidor och kopierar webbadressen men
lägger på en ändelse som gör att du hamnar på en annan
hemsida än vad du tror. Riktigt lurigt och fult gjort! Men vi
ska inte vara rädda för att använda internet, vi ska istället
skaffa oss koll och veta vad vi ska hålla utkik efter för att
överlista bedragaren.

.

Det du ska hålla koll på är: /och
Snedstrecket / markerar att huvuddomänen tar slut och att
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det som kommer sedan är en filbeteckning eller en
undersida.
Om en webbadress har en punkt mitt i . som i exemplet
ovan så är det en egen domän som är lagd på domänen
som bedragaren ämnar att efterlikna och alltså inte riktiga
Facebook och kan således vara en bedragares försök att
lura av dig dina inloggningsuppgifter.
Hjälp! Låter detta krångligt och skrämmande? Det är okej,
du är verkligen inte ensam om att fundera över detta, vi lär
oss tillsammans! 
Är du osäker så stanna upp och fundera, du är bättre än
vad du tror på att se om det är något som inte stämmer.
Ha inte så bråttom utan var uppmärksam, ser det konstigt
ut? Fråga någon du känner eller besök ett DigidelCenter
och få vägledning.
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Sökmotorer
En sökmotor söker igenom internet och samlar in
information från olika hemsidor så att du kan hitta den
hemsida med information som du letar efter.
Sökmotorer samlar in information för att förbättra
sökningen utifrån vad du tidigare sökt på och vilka
hemsidor du tidigare besökt, men också för att rikta
annonser och reklam som de tror du kan vara
intresserad av.
Det finns alternativa sökmotorer som inte spårar dig.
Till exempel www.duckduckgo.com

Yahoo

Bing

DuckDuckGo

Google

Söktips
Sök med en exakt fras genom att skriva sökorden inom
citationstecken, till exempel en låttitel. ”Bohemian
Rhapsody”
Använd * för ord som du saknar. Till exempel Den *
ankungen
Om du inte hittar det du söker efter så kan du formulera
om din sökfråga. Övning ger färdighet så prova dig
fram!
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Hur vet jag om det är sant?
Sanning är ett relativt begrepp. Alla har sin egen sanning
och rätten till sina egna känslor, tankar och erfarenheter.
Det fina med internet är att vi kan dela med oss av vår
egen historia. Wow! Vilka möjligheter!
Problemet med internet är att ibland kan något verka
vara en faktagranskad nyhet eller något allmängiltigt när
det i själva verket kan vara ett rykte, en personlig
upplevelse eller manipulerad fakta.
Det är lätt hänt att vi delar vidare nyheter av bara farten
utan att reflektera. Ibland tänker vi lite för snabbt och
det kan göra att vi delar sånt som vi egentligen inte vet
om det är sant. Till exempel vid samhällskriser är det
extra viktigt att dela information från källor som är
trovärdiga för att inte sprida oro och falska nyheter.
Aktuell information vid samhällskriser hittar du på
www.krisinformation.se

Var alltid nyfiken och ställ frågor!
Källkritik gör skillnad! Du kan förhindra att falska
nyheter sprids på nätet. Stanna upp och tänk efter.

Är det
sant?

Är det en
gammal
nyhet?

Vad är
avsikten?
Vem är
avsändare?
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Jämför gärna
med andra
källor!

Fyra-ögons-principen
Fyra-ögons-principen innebär att om du är osäker på
om något är sant på internet så frågar du en vän, granne
eller kollega. Det gör att du stannar upp och inte drar
någon förhastad slutsats eller klickar på en länk som
verkar osäker.
Viralgranskare
Tidningen Metro har något som heter Viralgranskaren.
Har du sett nyhet på sociala medier eller på en webbsida
som du är osäker på om det verkligen är sant? Då kan
du tipsa Viralgranskaren som reder ut vad som är sant
och inte. www.metro.se/viralgranskaren

Visste du att?

Hos sökmotorerna finns inställningar.
Du kan påverka hur du vill att din sökning ska
gå till, vilket språk och hur länge dina
sökningar ska sparas. Utforska gärna så att det
blir som du vill ha det!
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Övningar
1) Öppna en webbläsare. Till exempel ikonen som
heter Internet, Safari eller Chrome. Skriv in
www.google.se i adressfältet och sök efter ett
recept på en maträtt eller en kaka du tycker om.
2) Leta på texten till din favoritlåt genom att
använda sökknepet i texten ovan.
För dig som vill utforska mer!
1) Lär dig mer om falska nyheter och källkritik! Läs
artiklarna som handlar om deepfakes,
desinformation och fake news på Internetstiftelsens
hemsida www.internetkunskap.se
2) Om du använder google som sökmotor, gå in på
inställningar  sökinställningar och välj att redigera
sökaktiviteten. Här kan du reglera om dina
sökningar ska raderas manuellt av dig eller
automatiskt inom ett visst tidsintervall.
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Bank-id,
Swish &
säkerhet
26

Ekonomi på nätet
Din bank på fickan
Internetbanken ger dig möjlighet att alltid ha med dig banken.
Du kan föra över pengar från ditt sparkonto till ditt
kontokort om du är på resande fot. Du kan betala räkningar.
Du kan använda bank-id för att deklarera.
Hur just din bank ser ut i din telefon kan skilja sig men
funktionerna är i stort sett samma: du kan göra överföringar,
betalningar, öppna sparkonto, sätta sparmål, använda Swish
och bank-id.

Bank-id är din digitala legitimation
Att ha bank-id förenklar ditt vardagsliv. Ett bank-id är
en digital legitimation som gör att du kan bekräfta din
identitet i olika digitala situationer där det är viktigt att
säkerställa att det är du som signerar dokument eller hanterar
pengar.
Ditt bank-id är bara ditt och du ska aldrig dela med dig av
lösenordet till någon annan eller logga in om någon ringer
och ber dig göra det. Om det händer, lämna inte ut några
uppgifter, lägg bara på luren.
Det finns bank-id på fil (dator) och mobilt bank-id (i
smartphone eller surfplatta)
Ett mobilt bank-id är en app på din telefon eller surfplatta
som du även kan använda när du gör bankärenden eller
handlar på datorn genom att välja bank-id på annan enhet
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Även om du kan hämta appen bank-id i din app-butik så är
det banken som utfärdar ditt bank-id. Har du frågor kan du
vända dig direkt till din bank. Dessa banker utfärdar bank-id
(källa: bankid.com)

Så här fungerar mobilt bank-id
 Det är bankerna som utfärdar bank-id. Du kan

logga in på din internetbank och beställa bank-id
på fil eller mobilt bank-id. Du kan behöva ha din
bankdosa tillhands.
 Bank-id kostar ingenting.
 Om du ska ha mobilt bank-id behöver du ladda ner
appen Bank-id från din app-butik.
 Till ditt bank-id har du en säkerhetskod (ett
lösenord som består av siffror) som du använder
när du loggar in med ditt bank-id.
Detta lösenord är det bra om du lär dig komma
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ihåg utantill, förvara det annars nedskrivet på en
säker plats.
 Din säkerhetskod är likvärdig en namnunderskrift.
 När du till exempel vill logga in på 1177 Mina
vårdkontakter så väljer du att logga i med mobilt
bank-id. Hemsidan ber då dig att öppna appen för
mobilt bank-id på din telefon eller surfplatta. Du
öppnar appen och skriver in din lösenkod och kan
sedan använda 1177 Mina vårdkontakter på din
dator eller surfplatta.
 Observera att du behöver logga in med bank-id på
nytt vid varje tillfälle.

Swisha hit och dit
Har du sett skyltarna om Swish på loppisar och
marknader? Swish är ett smidigt sätt att betala och ett
komplement till kontanthantering. Du beställer Swish
på din internetbank och kopplar då ett konto till ditt
mobilnummer. För att godkänna en betalning
i Swish använder du bank-id. Själva tjänsten
Swish kostar ingenting.
Observera att om du använder Swish så ser
mottagaren ditt mobilnummer. Det kan vara bra att
veta ifall att du har skyddat nummer.
Det finns även Swish för företag och föreningar.
Prata med din bank så förklarar de hur det fungerar.
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Visste du att?

Du kan spärra internetköp i din banks app
eller genom att logga in på din banks
hemsida. När du handlar på internet så
öppnar du spärren och sedan stänger du
igen. På så vis har du full koll på när ditt
kort används för köp på internet.

Internetsäkerhet
Du har säkert läst i tidningar eller hört från bekanta om
bedrägeri på internet. Rädslan för att få sina konton
kapade kan göra oss oroliga för att använda våra
smartphones och surfplattor. Oron tyder på att vi är
uppmärksamma och måna om vår integritet och våra
känsliga uppgifter och det är något bra att vi är måna
om vår integritet. Men om oron hindrar oss eller gör oss
stressade så är det förstås inte bra. Då kan du tänka på
att vara beredd istället för rädd. Det bästa du kan göra är
att vara uppmärksam, fråga någon om du är osäker och
att tänka efter innan du klickar på länkar.
Håll koll på din smartphone eller surfplatta
När vi rör oss ute i samhället är det lätt att vi lägger
surfplattan obevakad på till exempel ett bord på café.
Med tanke på att din smartphone eller surfplatta
innehåller många känsliga uppgifter om dig så är det värt
att hålla ett extra öga på den. Det är bra att ha lösen på
sin surfplatta eller smartphone.
Klicka inte på okända länkar i e-postmeddelanden!
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Om du får e-post så tänk efter innan du klickar på
länkar. Det behöver absolut inte vara någon fara om din
kusin skickar en länk med ett bullrecept som hen sagt att
hen ska skicka. Däremot om du får länkar från någon
som utger sig för att vara en myndighet så kan det vara
någon form av bedrägeri. Är du osäker eller får en dålig
magkänsla, fråga någon du känner.
Använd olika lösenord
Även om det är svårt att komma ihåg så finns det en
poäng med att ha olika lösenord på olika hemsidor och
tjänster. Till exempel om någon får tag på ditt lösenord
till mailen så kan den återställa flera lösenord eftersom
vi oftast använder vår mail till flera tjänster. Se till att
skaffa ett bra lösenord till din mail. Skriv upp det på
papper och förvara säkert om du har svårt att komma
ihåg.
Ett starkt lösenord är långt, unikt och ovanligt och du
håller det för dig själv. Några tips är att:





Påhittade ord eller långa meningar.
Använd både bokstäver och siffror
Blanda gemener och VERSALER
Lösenordet ska helst vara minst 15 tecken men
minst åtta tecken.
 Du använder inte lösenordet på fler ställen
Lösenord ska inte vara ditt namn eller något som är lätt
att lista ut. Ett tips är att använda hittepåord som kanske
är så pass tokiga att du kommer ihåg dem och sånt som
bara du känner till. Ett exempel, vi säger att du att du
besökte Västerås 1982 och fikade på ett café som heter
Kringlan där du satt och funderade på om du skulle hitta
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kärleken. Då kan det lösenord vara
VästeråS1982KringelKÄRLEK? Obs använd inte detta
lösenord som lösenord. Det är bara ett exempel.
Det finns lösenordshanterarappar där du kan spara dina
lösenord. Då behöver du bara komma ihåg lösenordet
till den appen och lösenordet till din mail.
Oönskad reklam som poppar upp
Har du råkat ut för att oönskade annonser och
meddelanden om paket på postnord som du inte har
beställt? Det kan verka skrämmande men du kan fixa
det. Så här fungerar det:
För att hemsidor ska ladda snabbare och fungera bättre
så använder de sig av något som kallas cache. Bilder och
text och annan information på sidan sparas på telefonen
för att sidan snabbare ska ladda nästa gång. Det är inget
dåligt i sig men vissa oseriösa hemsidor använder denna
funktion så att du får oönskad reklam på din telefon. Du
kan rensa cachade filer i din webbläsare under
inställningar för att få bort detta. Fråga ditt lokala
DigidelCenter så hjälper vi dig!
Folkbildning är fantastiskt!
Lär dig mer om hur du kan bli säkrare på internet. Läs
gärna artiklarna som finns på internetkunskap.se,
fortsätt gå på kurser, ställ krav på tillverkarna av olika
digitala produkter om säkerhet. Var frågvis, nyfiken och
uppmärksam så blir det mycket roligare och tryggare att
vara digital.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
har tillsammans med Polisen gjort ett material som heter
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Tänk Säkert. Där hittar du många tips på hur du blir
säkrare med lösenord och kortsäkerhet.
https://www.msb.se/tanksakert
Uppdatera mera!
En uppdatering av en enhet, en app eller en router
innebär att du stärker säkerheten. Appar som inte längre
uppdateras av tillverkaren utvecklas inte och kan därför
vara mindre säkra. Du måste aldrig uppdatera på en
gång, det är inte bråttom, men ta för vana att
regelbundet uppdatera den teknik du har runt omkring
dig. Den fungerar bättre och du kan vara stolt över att
du gjort det! Ungefär som när en drar ut kylskåpet och
dammsuger där bakom, det är inte jätteroligt men
nödvändigt.
Så klappa dig själv på axeln och ta en kopp kaffe!
Öppet wifi – yay! Eller njäe…?
Använd inte öppna wifi som du inte känner till så bra
(hotell, flygplatser) när du utför banktjänster eller annat
som rör din säkerhet och integritet.
Stäng då av wifi och använd mobilnätet istället. Slösurfa
på öppet wifi går bra!
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Din checklista för ett säkrare digitalt liv
Skydda din smartphone
 Aktivera automatiska uppdateringar så uppdateras
appar automatiskt när den är ansluten till wifi.
Alternativt att du tar för vana att regelbundet själv
uppdatera appar.
 Tacka ja till säkerhetsuppdateringar av din
smartphone eller surfplatta
 Uppdatera din router regelbundet. Förslagsvis en
gång i halvåret.
 Säkra lösenord. Använd inte samma lösenord på
flera ställen.
 Ha en lösenkod på din enhet.
 Gör back-up av dina bilder en gång i halvåret eller
skaffa en molntjänst.
Kortsäkerhet & betalningar
 Stäng av internetköp på ditt kort. Sätt igång igen
när du ska handla.
 Stäng av internetköp på ditt kort i länder som du
inte befinner dig i. Sätt igång igen när du ska åka på
semester.
 Spärra för obehörig adressändring på Skatteverket.
 Spärra för obehörig adressändring på
Adressändring
 Spärra för köp utan bank-id på Klarna (även om du
inte handlar med Klarna).
 Klicka på ”Tillåt inte” om en hemsida frågar om att
spara dina kortuppgifter.
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Sociala
medier
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Facebook
Skapa ett konto

Ladda ner appen Facebook i din app-butik.
Välj att skapa ett konto.
Fyll i dina uppgifter och skapa ett starkt lösenord.
Du kan välja att logga in med mobilnummer eller epostadress.
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När du skapar ett konto på Facebook så godkänner du
användarvillkoren. Du kan klicka på den blåmarkerade texten
för att läsa användarvillkoren. Det finns även information om
hur Facebook hanterar dina data (uppgifter) samt cookies (se
ordlistan) Klicka på registrering för att slutföra skapandet av
ett Facebook-konto.
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Gör ett inlägg
När du loggar in på Facebook så ser du ditt flöde (inlägg från
dina vänner och sidor du gillar) och din ruta med alternativ
för att göra inlägg (se nedan). I den här rutan kan du själv
göra ett inlägg som dina vänner kan se.

Vad gör du just nu? Här skriver du text till ditt inlägg.
Live: Spela in en film som visas direkt för dina vänner.
Foto: Publicera en bild
Checka in: Visa att du är på en specifik plats.

Reagera på ett inlägg

Om du klickar på Gilla och håller ner fingret en kort stund så
får du fram alternativ för att reagera på ett inlägg. Du kan till
exempel visa att du är upprörd, att du skrattar eller att du
tycker att något är imponerande.
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Dela ett inlägg

Att dela ett inlägg innebär att du delar ett inlägg som någon
annan har skrivit så att det hamnar på din egen tidslinje (din
egen profil). Om du bara vill dela ett inlägg utan att
kommentera det så klickar du på Dela (se ovan) och sedan
Dela nu (se nedan).
Du kan också dela inlägget i ett privat meddelande till en vän
genom att Skicka i Messenger.
Tänk på vad du delar, var källkritisk och kom ihåg att det är
du som bestämmer vad du delar, även om andra kan
uppmana dig att dela.

39

Hitta på Facebook

Huset Här visas flödet med inlägg från dina vänner och sidor
du gillar/följer.
Människorna Här får du förslag på personer du kanske
känner som du kan bli vän med. Du kan även söka efter
personer.
Människorna i en cirkel Här hittar du grupper. En siffra
betyder att det har publicerats inlägg i de grupper du är med i.
Flaggan Om du hanterar en sida för en förening till exempel
så är det här du gör inlägg till den sidan,.
Ringklockan Här samlas dina aviseringar, det vill säga allt
nytt som har hänt på Facebook sedan sist. Det kan vara
aviseringar om nya inlägg, vänförfrågningar eller gillamarkeringar på dina inlägg.
De tre vågräta strecken hjälper dig att hitta till din meny där
du bland annat kan ställa in sekretessinställningar och få
support.
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Gå med i en grupp
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En fin grej med Facebook är att du kan hitta personer som
har samma intressen som du. Grupper finns om nästan allt
och om inte den grupp du söker efter kan du skapa den!
För att hitta en befintlig grupp så klickar du på
förstoringsglaset för att få fram sökrutan på
Facebook. Se föregående sida för att se vilka
förslag som kan komma upp när du skriver in ett ord. Du
klickar på sök och kan sedan filtrera din sökning så att det
bara visas grupper. Se ovan. För att gå med i en grupp klickar
du på + tecknet.
Det finns öppna grupper där alla på Facebook kan se vad
som skrivs och slutna grupper där bara medlemmar ser
inläggen. Det finns även hemliga grupper som du bara kan
bjudas in till om du är vän med någon som är med i gruppen.
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Instagram
Skapa ett konto

Öppna appen Instagram. Klicka på Gå med. Sedan klickar
du på Registrera dig via telefon eller e-post. Följ
instruktionerna och välj gärna ett eget användarnamn.
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Hitta på Instagram
Längst ner på skärmen finns en meny. Det är också här du
hittar ditt eget konto där du kan välja att göra din instagram
privat. Det innebär att endast dina vänner som du godkänt
kan se dina bilder. Men först ska vi kika på alla symbolerna
och vad de betyder.
Hus Här visas flödet med innehåll från konton som du följer.
Förstoringsglas Här söker du efter personer att följa eller
hashtags (ämnesord för sånt du är intresserad av)
Plus i fyrkant Här publicerar du inlägg med bild eller video
Hjärta Om du hanterar en sida för en förening till exempel
så är det här du gör inlägg till den sidan,.
Människa i grå cirkel Här hittar du ditt eget konto
När du har klickat på ditt konto kan du hitta menyn där du
kan anpassa kontot och göra inställningar.
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Om du klickar på Inställningar  Sekretess 
Kontoskeretess så kan du välja att ändra ditt konto från
Offentligt till privat.
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Gör ett inlägg
Klicka på Plus i fyrkant i menyn längst ner och välj sedan
vilken eller vilka bilder du vill publicera. Klicka sedan på
Nästa. Du kan lägga på ett filter för att ändra bildens färger.
Klicka sedan på Nästa.
Du kan lägga till en text eller använda hashtags som
ämnesord. När du skriver # följt av ett ord eller några
bokstäver så ger Instagram förslag på hashtags som du kan
använda.

46

Snapchat
Snapchat fungerar så här: du kan skicka videos och bilder
som kommer att försvinna efter att mottagaren sett på dem i
tio sekunder (eller den tid du själv har valt). En bild kallas för
en snap. Du kan lägga till text, filter och rita på dina bilder
innan du skickar dem. Du kan spara snaps i din egen story
som sparas i 24 timmar.

Skapa konto

Öppna appen Snapchat. Klicka på registrera dig.
Fyll i dina uppgifter och godkänn användarvillkoren. Du
kan klicka på den blå länken för att läsa användarvillkoren
först. Appen kommer att föreslå ett användarnamn utifrån
ditt namn. Du kan ändra ditt användarnamn. Fortsätt. Välj ett
starkt lösenord.
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Gör en snap och skicka den

I sökrutan kan du söka efter en väns användarnamn på
Snapchat och lägga till den personen för att sedan kunna
skicka snaps. Chatt betyder att du kan skicka privata
meddelanden till en vän. Snapchat kommer fråga dig om att
använda din plats, det innebär att dina vänner kan se var du
befinner dig. Du väljer själv om du vill tillåta detta.
På nästa sida ser du hur du kan dekorera din bild innan du
skickar den till en vän. Om du klickar på den glada gubben
hittar du ännu fler funktioner! Filter och spel. Bläddra vidare
för att se hur du kan bli en hamster.
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Tips! Är du inte nöjd?
Du kan radera något du
lagt till genom att dra
det rakt ner på skärmen
tills du ser en
papperskorg. Släpp!
Nu försvinner det.
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Bläddra tillbaka så ser du att det finns en knapp som ser ut
som en glad gubbe bredvid fotoavtryckaren. Om du klickar
på den så kan du välja att klicka på Skapa eller Utforska eller
Surfa och hitta filter och spel som gör dina snaps snäppet
roligare. Till exempel kan du välja att bli en hamster för tio
sekunder!
När du är nöjd klickar du på Skicka till och väljer en vän som
du lagt till. Vips! Bilden försvinner och din vän kan se den i
tio sekunder, eller så länge du själv valt.

50

Om du klickar på kugghulet kan du göra inställningar. Till
exempel välja dem som kan se dina storys. En story är en
snap som du väljer att spara om story. Den visas offentligt
eller för dina vänner i 24 timmar.
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Ett snällare internet
En trevlig ton 

Tänk på att kommentarer som skrivs digitalt ofta låter
hårdare i tonen än i ett fysiskt samtal. På nätet
gäller samma lagar som utanför nätet. Var snäll på nätet så
blir nätet en bättre plats för alla.

Källkritik 
En vän till dig kan uppmana dig att dela ett inlägg men du
måste aldrig dela någonting. Många inlägg som delas är skrivna
av privatpersoner eller ogranskade hemsidor som framstår
som nyheter. Bli nätsmart och var källkritisk!

Din integritet 

Det finns möjlighet att ta reda på vad Facebook och
Instagram vet om dig. Under inställningar kan du ladda ner
den information som är sparad. Du väljer alltid själv vad du
lägger ut för information om ditt liv. En god vana är att fråga
dina nära och kära innan du lägger ut bilder på dem och be
dem att göra samma när de fotograferar dig. Du måste
ingenting på sociala medier! Det är en möjlighet, inte ett krav.

Visste du att?

95% av 12-15 åringarna använder
Snapchat varje dag
(Källa: Svenskarna och internet 2018)
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Digital
guldkant
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Strömma!

Att streama (strömma) innebär att du via din internetkoppling
kan titta på serier och lyssna på musik genom att internet dras
under tiden du tittar eller lyssnar. Det går alltså inte att
strömma utan trådlös uppkoppling eller mobilnät.
Att ladda ned för offlinelyssning eller för att kolla en serie
offline innebär att du laddar ner (via trådlös uppkoppling) för
att sedan kunna kolla eller lyssna när du inte har tillgång till
internet, till exempel när du är i sommarstugan där du inte
har en router. Alla streamingtjänster erbjuder inte
offlinefunktion men det kan vara bra att känna till skillnaden
på att strömma och att ladda ner.
Streaming innebär kort och gott att du tittar och lyssnar på
det du vill – när du vill. Det finns olika tjänster för detta.
Här följer exempel. Mycket nöje!

Film och serier

Betaltjänster
Exempel på några betaltjänster med film och serier är HBO,
Netflix, Viaplay, Dplay och Cmore. Ofta får man en gratis
månad och sedan kostar det en fast summa i månaden som
betalas med kort över internet.
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Gratistjänster
Svt Play Här tittar du på alla program som visas på SVT
gratis utan konto. Du kan lägga till program som favoriter
genom att trycka på ett hjärta. Finns som app och på webben.
ViaFree Här tittar du på program från TV3, TV6, TV8 och
TV11. Det är gratis eftersom det är annonsfinansierat. Du
skapar ett konto med din mailadress. Hemsidan stöds inte av
webbläsaren Internet Explorer, använd alltid Edge istället för
explorer. ViaFree finns som app och på webben.
Tv4Play Här tittar du på program från Tv4. Det är gratis och
du kan skaffa ett konto med din mailadress. Konto är inget
måste för att kunna titta. Finns som app och på webben.
Dplay Här tittar du på program från Kanal 5, Kanal 11, TLC,
Discovery Channel och Eurosport. Allt innehåll är inte gratis,
det finns en premiumfunktion. Konto är inget måste för att
titta. Även Dplay är annonsfinansierat. Finns som app och på
webben.

Visste du att?

På Öppet Arkiv (www.svt.se/oppetarkiv) kan du se
melodifestivalen från 1982 och massa fina
julkalendrar? Gratis och när du vill.
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Radio
Sveriges Radios app är gratis och du kan lyssna
på sommarprat, nyheter och allt som du kan
lyssna på i traditionell radio. Appen stödjer
offlinelyssning. Passa på att ladda ner ett par
trevliga avsnitt när du besöker biblioteket och har
tillgång till gratis wifi.

Poddar
En podd är som ett radioprogram fast av mer avslappnad
karaktär där människor samtalar såsom människor samtalar
när de träffas och umgås. Det finns poddar av olika kvalitet,
med privatpersoner och kändisar och om olika ämnen.
Du hittar poddar i appar som Spotify, Acast eller Podcaster
(om du har iPhone).

Musik
Spotify är ett exempel på en app där du kan lyssna på musik.
Du kan lyssna gratis med Spotify Free och för en
prenumerationskostnad i Spotify Premium. Konto skaffar du i
appen eller på hemsidan www.spotify.se
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Inspireras!
Inspiration på Pinterest
Pinterest (www.pinterest.com) är en app och en hemsida där
du kan spara bilder från internet i olika anslagstavlor som
inspiration. Du kan hitta citat, bilder från filmer, pyssel,
inredning, inspiration till huset, trädgården, bilen, båten,
semestern. Du behöver skapa ett konto.

På Youtube finns (nästan) allt!
www.youtube.com och appen Youtube är en tjänst
för film av alla dess slag. Det finns filmer att hyra
och en premiumfunktion som kostar pengar men en mycket
stor del av innehållet är gratis. Du kan även själv publicera
videos. Du kan logga in med ditt Google-konto för att spara
videos i olika mappar för att kunna återkomma och titta
senare men det går även bra att titta utan konto.
På Youtube finns musik, utbildningar, meditationsövningar,
unboxing-videos, klipp från tv-program, gulliga djur, sporter,
humor och mycket mer.
Prova sök på det just du är intresserad av!
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Hej! 
Vad vill du
lära dig?
Välkommen till DigidelCenter
på Säters bibliotek där vi lär oss
tillsammans om det digitala livet!

Detta verk är licensierat under en Creative Commons
Erkännande-IckeKommersiell 2.5 Sverige Licens.
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