
 

 

Lærervejledning til undervisningsmateriale 
i it-sikkerhed for 60+  

   

  

Obs: Husk evalueringen når du har undervist i materialet 

Vores mål med dette materiale er bedst muligt at støtte jeres undervisning og der-

med klæde borgerne godt på til at imødekomme de digitale trusler. For at sikre det 

sker er det vigtigt for os at du og dine deltagere udfylder vores korte evaluering på 

linkene herunder. 

For deltagere: https://www.surveygizmo.com/s3/5191126/DIGST-Undervisningsmateriale-i-IT-

sikkerhed 

For undervisere: https://www.surveygizmo.com/s3/5191160/DIGST-Undervisningsmateriale-

i-IT-sikkerhed-Undervisere 

Formål og praktisk information 

Formålet med materialet 

Dette undervisningsmateriale har til formål at hjælpe borgere på 60+ år med at 

undgå de digitale trusler, som eksisterer i dag. Materialet er udviklet af Digitalise-

ringsstyrelsen, KL og Danske Regioner i samarbejde med Finans Danmark, bibli-

oteker og senior-organisationer.  

Materialet er en videreudvikling af det forrige undervisningsmateriale fra kampag-

nen ”Vi holder hackerne ude”. Denne undervisningspakke er en ny udgave af det 

forrige materiale og er opdateret, så det fremstår mere tidssvarende. 

Undervisningsmodulerne peger ned i eller henviser til sikkerdigital.dk, hvor man 

løbende kan holde sig opdateret på trusler og gode råd. 

Undervisningsmaterialet består af fire moduler, der skal bruges som klasseunder-

visning med skærmpræsentation. De fire moduler er:  

 Phishing og fuphenvendelser 

 Kodeord og login 

 Sikker nethandel  

 Opdatering af mobil og computer.  

  

Den nye udgave af materialet afspejler en højere grad af en ”show it, don’t tell it”-

tilgang end den oprindelige version. Desuden understøtter lærervejledningen, at 

modulerne kan tilpasses efter særlige behov og ambitionsniveauer. 

https://www.surveygizmo.com/s3/5191126/DIGST-Undervisningsmateriale-i-IT-sikkerhed
https://www.surveygizmo.com/s3/5191126/DIGST-Undervisningsmateriale-i-IT-sikkerhed
https://www.surveygizmo.com/s3/5191160/DIGST-Undervisningsmateriale-i-IT-sikkerhed-Undervisere
https://www.surveygizmo.com/s3/5191160/DIGST-Undervisningsmateriale-i-IT-sikkerhed-Undervisere
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Med dette materiale bliver du klædt på til at arrangere it-caféer med og uden faste 

temaer, 1:1 undervisning og support, senior datastue samt arrangementer og op-

læg om it-sikkerhed. I denne lærervejledning guides du gennem modulernes ind-

hold, så du bliver i stand til at videreformidle ny viden om digitale trusler og gode 

råd til målgruppen. 

Hvordan bruger du materialet? 

Materialet er inddelt i fire tema-moduler. Det betyder, at du frit kan sammensætte 

det oplæg, der passer til dine deltageres behov. Hvis du f.eks. allerede har under-

vist i at lave stærke kodeord, kan du sammensætte nogle af de andre temaer som 

du ønsker. 

Der er tidsangivelser på hvert enkelt modul, så du har en idé om, hvor lang tid, 

det vil tage at komme igennem. Sæt evt. ekstra tid af til de moduler, der har mange 

øvelser, eller skær ned i antallet af øvelser. 

Du kan frit vælge, hvordan du som underviser vil anvende og fortolke materialet. 

Overvej f.eks. at lave en Kahoot-quiz til nogle af øvelsesspørgsmålene, der giver 

ekstra engagement i øvelsesspørgsmål. 

I nogle af øvelserne er der screenshots, som kan være forældede, når du skal i 

gang med at bruge dem. Det kan f.eks. være af, hvordan man ændrer af kodeord 

på Facebook. Disse screenshots kan nemt udskiftes. Alternativt kan du vælge at 

vise det ”live” på din egen computer, mens du underviser. Det kan være nemmere 

for deltagerne at følge med i.  

Indhold i undervisningspakken 

Undervisningen indeholder fire moduler, som kan bruges hver for sig eller som en 

samlet undervisningspakke. Til dig som underviser (bibliotekarer, it-undervisere 

mv.) består undervisningspakken af: 

4x PowerPoint-præsentationer med casehistorier i form af tekst/bil-

lede/video. Der indgår information og grafik/videomateriale om truslen, 

gode råd og forslag til øvelser samt bemærkninger til underviseren i note-

felterne. 

1x lærervejledning og formidlingsguide, som indeholder gode pointer og 

baggrundsviden, der ikke passer direkte ind i materiale. Dertil praktisk 

hjælp til formidling og promovering af undervisningsmaterialet, herunder 

forslag til kreative titler, tips til Facebook-opslag og til rekruttering af del-

tagere, f.eks. at lokke med kaffe og kage. 

1x handout i form af en folder til alle deltagere med råd, der både kan 

bruges på computer, telefon og tablet på de mest udbredte styresystemer 

og softwarepakker.  
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Modulerne er inddelt i følgende fire temaer: 

Phishing og andre fuphenvendelser 

Temaet er det vigtigste. Det favner om en bred vifte af svindeltyper, og det er des-

uden hovedfokus for den nationale sikkerhedskampagne i efteråret 2019. Truslen 

fra phishing og andre fuphenvendelser er relevant for samtlige temaer. Hvis der er 

tid nok til at undervise i to temaer, men ikke nok til at gennemgå alle fire temaer, 

er det oplagt at bruge dette tema som kobling til et af de tre andre temaer. 

Kodeord og login 

Der er bagest i materialet en øvelse omkring installation af NemID nøgleapp. Den 

kan potentielt tage noget tid. Hvis man som underviser ønsker at gennemgå Ne-

mID alene, kan al indholdet om NemID tages ud af temaet her og gennemgås 

som et separat tema. Det afhænger alene af underviserens præferencer og tids-

ramme. 

Fup når du handler på nettet 

I temaet klædes deltagerne på til at spotte fup tilbud og henvendelser. Både når vi 

tror vi handler med en privatperson eller en rigtig butik.  

Vigtige opdateringer af dine programmer 

Fokus i modulet ligger på hjælp til at hente og installere daglige opdateringer og 

større sikkerhedsopdateringer. Dvs. at automatiske opdateringer blot berøres kort 

i materialet. Det skyldes, at automatiske opdateringer efterhånden er en standard-

indstilling blandt de fleste softwareudbydere. 

Opbygning af materialet 

Materialet er bygget op af en række elementer der tilsammen ruster deltagerne til 

mødet med de digitale trusler. Undervisningsmaterialet veksler mellem: 

 Praksisnære eksempler, som skaber relevans og nærhed i forhold til pro-

blemstillingen 

 Baggrundsforklaring, som uddyber truslen bag eksemplet 

 Gode råd, som hjælper med at imødegå truslen og udnytte digitale mulig-

heder på en sikker måde 

 Øvelser der giver borgerne mulighed for at afprøve de gode råd i en kon-

kret, realistisk sammenhæng 

 En vigtig afrunding på modulet er punktet ”Når skaden er sket”. Borgerne 

får her at vide, hvordan de skal forholde sig, hvis de bliver udsat for svin-

del 

Ved løbende at veksle mellem eksempler, forklaringer og gode råd sikre vi, at del-

tagerne hurtigt bliver opmærksomme på at der er noget de kan gøre, for at be-

skytte sig mod truslen. 
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Inden du går i gang 

Vi har samlet nogle tips til hvordan I sikrer det bedst mulige arrangement. 

Sådan lokker du deltagere til 

Når I skal rekruttere deltagere til undervisningen, kan I med fordel lave en fæn-

gende overskrift til jeres indbydelse. Det kunne fx være: 

 Kom godt i gang med NemID nøgleapp 

o Lær hvordan du kan få gavn af de mange digitale løsninger, som 

det offentlige tilbyder. 

 Bliv opmærksom på nettets faldgruber og klædt på til at undgå dem. 

o Vi inviterer dig indenfor i nettets brogede verden og viser dig, 

hvad du især skal være opmærksom på, så du kan færdes mere 

trygt på nettet fremover. 

 Digital tryghed – Bliv opmærksom på nettets faldgruber og klædt på til at 

undgå dem 

o Vi inviterer dig indenfor i nettets brogede verden og viser dig, 

hvad du især skal være opmærksom på, så du kan færdes mere 

trygt på nettet fremover. 

 Sikker på nettet – Lær, hvordan du kan færdes trygt på nettet 

o Kan jeg stole på denne hjemmeside? Hvad menes der med digitale 

fodspor? Har jeg mon en sikker adgangskode? – og hvad er egent-

lig spammails eller cookies. 

 Er dit kodeord sikkert nok? 

o 9 ud af 10 danskere har ikke styr på IT-sikkerheden, og det skal vi 

gøre noget ved! 

Praktiske råd til at gøre arrangementet attraktivt 

 Sørg for god forplejning – kaffe og kage er altid godt 

 Forbered materiale til deltagerne – husk at print pjecerne på forhånd 

 Kommuniker praktisk information – gør det klart hvilket lokale, hvad tid 

og hvilken dag arrangementet afholdes 

Tjekliste: 

✓ Har du selv gennemgå øvelserne? (Hvis ikke, er det en rigtig god idé, da 
det er meget nemmere at hjælpe deltagere, der går i stå, hvis man selv har 
prøvet det for nyligt). 

✓ Er der lettilgængelige strømkilder til alle deltagere? 

✓ Er der internetadgang til alle deltagere? 

✓ Har du åbnet faner med links til de videoer i det materiale, du skal gen-
nemgå? Det er en god idé at have alle links klar i hver sin fane på forhånd 

✓ Tjek IT og AV-udstyr – Kan du nemt koble din computer på projektoren, 

kan alle se, står lyset ind i skærmen, er der lyd på hvis du vil vise en video? 
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Forudsætninger for deltagere: 

 Alle deltagere skal medbringe egen digitale enhed (computer/telefon/tab-

let) og tilhørende strømkabel. 

 Alle deltagere ved, hvordan de grundlæggende navigerer på deres med-

bragte digitale enhed, og de har som minimum basal erfaring med at gå på 

nettet. 

Sådan gør du, hvis uheldet er ude: 

 Internetforbindelsen er nede: Deltagerne kan i stedet oprette forbin-

delse via deres telefonnet (internetdeling). Ellers er det kun i begrænset 

omfang, at materialet kræver at deltagere har internet. I det tilfælde kan du 

som underviser oprette en forbindelse via telefonen og herefter vise ek-

semplerne og gennemgå øvelserne på storskærm. 

 En deltager har glemt sin enhed eller har medbragt en, der ikke vir-

ker: Så må deltageren finde en makker, dvs. kigge med over skulderen på 

en af de øvrige deltagere, som har medbragt en fungerende enhed. 

Kursets temaer  

Herunder finder du svar på temaernes centrale budskaber og typiske spørgsmål så 

du er godt klædt på til din undervisning. 

Phishing og fuphenvendelser (Tid 1:30) 
 

Temaet er det vigtigste, da det er hovedfokus i Den Fællesoffentlige Digitalise-

ringsstrategi (FODS) for så vidt angår den nationale informationsindsats i efter-

året 2019. Indholdet er derfor fyldigere end for de øvrige temaer. 

Temaet bør anvendes som tilføjelse til de øvrige moduler, idet truslen fra cyber-

scams og phishing har en naturlig kobling til de andre temaer. Som underviser kan 

du bringe denne kobling i spil, hvis der er tid og ambitionsniveau nok til to modu-

ler, men ikke tid til at gennemgå hele pakken. 

Centrale budskaber 

 Svindelnumrene på nettet, sms og telefonopkald hedder mange forskellige 

ting: Phishing, smishing, vishing, ransomware, social engineering osv. Det 

vigtigste er dog, at deltagerne ved, at alle kan blive ramt af denne slags 

svindel, og hvad man selv kan gøre for at undgå det. Det er kun farligt, 

hvis man gør det, de kriminelle beder om. 

 Det er ikke computernørder, men dygtige menneskekendere, der står bag 

svindelnumrene. De er bedre til at manipulere dig til at tro, at de er nogen, 

du har tillid til - banken, SKAT, Nets el.lign. - end de er til at hacke sig ind 

i dine enheder. 
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 Svindlerne bruger de oplysninger, der ligger tilgængeligt om dig på nettet 

(facebook, mails osv.) og på dine enheder (telefon, smartwatch osv.) til at 

gøre deres angreb mere målrettede.  De er desuden interesserede i at få dig 

til at dele flere oplysninger med dem. 

 For at få fat i dine oplysninger eller penge er svindlerne lokkende, truende 

eller ”hjælpende” i deres retorik.  

 De benytter sig af både mail, sms, opkald og andre beskedtjenester som 

WhatsApp og Messenger. 

 For at undgå at falde for svindelnumrene kan man med fordel: 

o Tjekke afsendermail og søge efter det indkomne telefonnummer 

på nettet. 

o Gemme bogmærker på sin computer med de vigtigste internetsi-

der, fx netbank, e-boks, SKAT mv, og altid tilgå siderne via bog-

mærkerne. 

o Bruge HVIS SÅ-regler – HVIS din bank, en offentlig myndighed 

eller et socialt medie beder dig om at udlevere vigtige oplysninger 

direkte i telefonen eller via et link i en besked, SÅ spørg altid først 

hvorfor eller brug bogmærkerne. Det virker uanset, om svindlerne 

virker troværdige. 

Forklaring 

Phishing følger altid samme grundlæggende mønster: Besked/mail/opkald fra en 

(tilsyneladende) troværdig afsender med lokkemad, enten kombineret med en an-

modning om pengeoverførsel, deling af personlige oplysninger/kodeord eller et 

link til en (tilsyneladende) troværdig hjemmeside. Formålet er altid at få modtage-

ren til at reagere – enten ved at klikke på et link og indtaste kortoplysninger eller 

kodeord på en (tilsyneladende) troværdig hjemmeside, udlevere tilsvarende oplys-

ninger direkte til afsenderen, hente et ondsindet program eller overføre penge til 

modtageren. 

Phishing spiller meget på psykologi. Den forsøger at gøre modtageren bange for, 

at der skal ske noget træls (f.eks. miste adgangen til ens facebookprofil/NemID 

eller  

Phishing kan også kombineres med ondsindede programmer (malware). Det er 

skjult i vedhæftede filer, eller som lægges på din computer, når du besøger en infi-

ceret hjemmeside. Programmerne installeres, uden du lægger mærke til det, og op-

snapper personlige oplysninger og adgangskoder, som findes på computeren eller 

din mobile enhed (smartphone eller tablet). 

Læs mere om fuphenvendelser her: https://sikkerdigital.dk/borger/sikker-forbruger-

paa-nettet/spot-et-fuptilbud-paamail-eller-sms/ 

Godt råd – Hent app’en ”Mit digitale selvforsvar” 

https://sikkerdigital.dk/borger/sikker-forbruger-paa-nettet/spot-et-fuptilbud-paamail-eller-sms/
https://sikkerdigital.dk/borger/sikker-forbruger-paa-nettet/spot-et-fuptilbud-paamail-eller-sms/
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Man kan holde sig opdateret på de nyeste phishing-eksempler samt andre nye 

former for fuphenvendelser på app’en ”Mit digitale selvforsvar”: 

https://sikkerdigital.dk/borger/gode-raad/mit-digitale-selvforsvar/. 

App’en er udviklet af hhv. Forbrugerrådet Tænk, Det Kriminalpræventive Råd og 

Trygfonden. Formålet er at klæde forbrugere på til kunne at gennemskue fup og 

svindel på nettet og undgå at blive ofre for it-kriminalitet. Den byder på guides og 

tips til, hvordan man beskytter sig selv på nettet, og hvad man skal gøre, hvis ska-

den allerede ér sket. 

Via app’en kan man modtage advarsler om aktuelle trusler, som er indrapporteret 

af bl.a. banker, politik, Forbrugerombudsmanden og lign. Truslerne kan være fal-

ske sms’er, falske mails og forskellige former for phishing-angreb, fuptelefonop-

kald osv.  

Man har også selv mulighed for at sende tips ind via appen. Såfremt tippet kan va-

lideres, træffes der beslutning om, hvorvidt der skal advares om den pågældende 

trussel. 

Appen byder også på guides og tips til, hvordan man beskytter sig selv på nettet, 

og hvad man skal gøre, hvis skaden allerede ér sket. 

Mit digitale selvforsvar kan hentes i App Store og på Google Play. 

Link til videoer i tema 1: 

 Slide 4 – Bent mistede 5.500 kr: https://www.you-

tube.com/watch?time_continue=3&v=MK2PBMe6RhA 

 Slide 5 – De ringer fra ”Microsoft”: https://www.tv2ostjylland.dk/arti-

kel/video-falsk-microsoft-medarbejder-forsoeger-fuppe-henriette 

 Slide 6 – De lægger hurtigt på: https://www.tv2ostjylland.dk/arti-

kel/leif-fik-21-fup-opkald-paa-en-dag-her-er-hans-raad-til-andre 

 Slide 89(ekstra) – Phishing eksempel: https://www.you-

tube.com/watch?v=JzZSFVMb5VU 

 Slide 90(ekstra) – Phishing eksempel: https://www.you-

tube.com/watch?v=n18j0ge-K_c 

Typiske spørgsmål og svar (Q&A) 

Q Hvornår bliver jeg hacket? Er det, så snart jeg modtager phishingbeskeden- el-

ler opkaldet? 

 A Du risikerer først at blive hacket, hvis du imødekommer svindlernes an-

modning om at indtaste oplysninger, downloade filer eller besøge diverse 

hjemmesider. Hvis du ignorerer eller afviser anmodningen, udsættes du 

ikke for risikoen. 

https://sikkerdigital.dk/borger/gode-raad/mit-digitale-selvforsvar/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=MK2PBMe6RhA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=MK2PBMe6RhA
https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/video-falsk-microsoft-medarbejder-forsoeger-fuppe-henriette
https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/video-falsk-microsoft-medarbejder-forsoeger-fuppe-henriette
https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/leif-fik-21-fup-opkald-paa-en-dag-her-er-hans-raad-til-andre
https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/leif-fik-21-fup-opkald-paa-en-dag-her-er-hans-raad-til-andre
https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/leif-fik-21-fup-opkald-paa-en-dag-her-er-hans-raad-til-andre
https://www.youtube.com/watch?v=JzZSFVMb5VU
https://www.youtube.com/watch?v=JzZSFVMb5VU
https://www.youtube.com/watch?v=n18j0ge-K_c
https://www.youtube.com/watch?v=n18j0ge-K_c
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Q Hvordan ved jeg, om jeg er blevet hacket? 

 A Det er ikke sikkert, at man opdager at man er blevet hacket. Hackerne 

kan ”gemme” sig i dine konti eller enheder. Hvis du opdager ukendte 

transaktioner på dine konti eller dine kontakter har modtaget beskeder på 

f.eks. Facebook eller via mail med mistænkeligt indhold, som du ikke selv 

erindrer at have sendt, er du sandsynligvis blevet hacket. 

Q Hvad gør man, hvis man har klikket på et link i en snydemail eller sms? 

 A At klikke på linket i en fupbesked er IKKE farligt i sig selv. Faren op-

står, hvis du selv indtaster personlige oplysninger, password, NemID-login 

eller kort/betalingsoplysninger på den hjemmeside, som linket dirigerer 

dig over til. Indtil da vil oftest ikke være sket nogen skade.  

Q Hvad gør man, hvis man har udleveret personlige oplysninger, kontonum-

mer m.m. til en svindler?  

 A NemID-login eller nøglekort: Ring til banken og stop evt. transaktioner 

og ring derefter til Nets og spær dit NemID. 

 A NemID nøgleapp: Hvis du har mistet din telefon, kan din adgang til 

NemID blive misbrugt via din nøgleapp. Derfor skal din NemID nøgle-

app spærres: https://service.nemid.nu/dk-da/nemid/nemid_noegle-

app/spaer_nemid_noegleapp/ 

 A Kortoplysninger: Ring til banken og få stoppet evt. transaktion og der-

efter til Nets for at få spærret dit kort. 

Q Hvor har svindlerne mit navn, e-mail, telefonnummer o.l. fra? 

 A De kan have det fra hjemmesider, hvor du selv har tastet det ind i en 

helt anden sammenhæng. Hvis hjemmesiden er blevet hacket, kan alle bru-

geroplysninger være blevet gjort tilgængelige for svindlerne på det mørke 

internet, ofte mod betaling (https://videnskab.dk/teknologi-innova-

tion/hvad-er-det-moerke-internetog-hvordan-fungerer-det). 

 A En anden mulighed er, at de finder numrene via offentligt tilgængelige 

kilder som f.eks. Krak, åbne Facebook-/ LinkedIn-profiler eller din ar-

bejdsplads’ hjemmeside. 

Q Hvilke slags fupopkald findes der? 

 A Der findes overordnet to slags fupopkald:  

1. Et, hvor man bliver ringet op af svindlere, som vil forsøge at fra-

narre ens personlige oplysninger.  Her gemmer udenlandske svind-

lere sig bag et dansk nummer. Når du bliver ringet op, ser det ud 

som om opkaldet kommer fra et dansk nummer, og når du besva-

https://service.nemid.nu/dk-da/nemid/nemid_noegleapp/spaer_nemid_noegleapp/
https://service.nemid.nu/dk-da/nemid/nemid_noegleapp/spaer_nemid_noegleapp/
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rer opkaldet, får du oftest en udenlandsk svindler i røret, som for-

søger at franarre dig personlige oplysninger. Denne type opkald 

kan være svære at beskytte sig imod, og ejeren af det danske num-

mer, som bliver brugt til svindlen, kan opleve det som en stor 

gene, fordi mange andre inden for kort tid vil ringe tilbage til num-

meret. Du undgår at blive svindlet ved blot ikke at udlevere infor-

mationer, der vedrører dit NemID, CPR-nummer, kort- eller 

bankoplysninger. 

2. Et andet klassisk fupopkald består i, at svindlerne ringer til dig fra 

et udenlandsk nummer. De lægger på med det samme, inden du 

kan nå at svare. Ringer du tilbage, bliver du typisk forbundet til en 

telefonsvarer i udlandet, som trækker en meget høj minutpris. Du 

kan undgå sidstnævnte type svindel ved blot at lade være med at 

ringe tilbage til det udenlandske numre, hvis du ikke kender det. 

Q Hvad gør jeg, hvis jeg bliver udsat for et fupopkald? 

 A Tjek om du kender nummeret eller kan finde ejeren af nummeret, hvis 

du søger på nettet efter det, f.eks. på krak.dk.  

 A Tjek også antallet af cifre i telefonnummeret. Starter det med ”+45” 

(0045) skal der efterfølgende være 8 cifre, for det er et dansk nummer. Der 

må desuden ikke indgå parenteser eller andre underlige tegn i nummeret.  

 A Er du det mindste i tvivl om nummeret, så lad være med at ringe til-

bage.  

 A Brug din kritiske sans. Microsoft eller andre store virksomheder ville 

ikke hyre en engelsktalende inder til at ringe til dig for at fortælle om noget 

vigtigt omkring din computer.  

 A Anmeld nummeret til dit teleselskab, så teleselskabet kan spærre for 

fremtidige fupopkald (se mere her: https://meremobil.dk/2018/04/hvad-

skal-du-goere-ved-fup-opkald/ ). 

 A Læg på, så snart det bliver klart for dig, at opkaldet er fup. 

Bliv klogere på dette tema 

Der er masser af gode råd og eksempler vedrørende netsvindel (inkl. phishing 

osv.) på: 

 https://sikkerdigital.dk/etklik 

 Kampagnesiden for den britiske kampagne “Take Five - Stop Fraud”: 

https://takefive-stopfraud.org.uk/ 

 NemID’s hjemmeside: https://www.nemid.nu/dk-

da/pas_paa_dit_nemid/phishing/eksempel_phishing/ 

https://sikkerdigital.dk/etklik
https://takefive-stopfraud.org.uk/
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Kodeord og login (Tid 1:00) 
Teamet har fokus på vigtigheden af et sikkert kodeord og hvordan man kan sikre 

sig bedre med fx totrinslogin.  

Centrale budskaber 

 Mange af os har helt op til 200 forskellige brugerprofiler og dertilhørende 

loginoplysninger rundt omkring på internettet.  

 Svindlerne er interesserede i at få adgang til dine vigtigste konti: 

 Mail 

 NemID 

 Sociale medier 

 Netbank 

 Den mest udbredte strategi blandt svindlerne er at forsøge at få dig til at 

sende eller udlevere dine vigtige kodeord til dem vha. phishing eller andre 

fuphenvendelser. 

 Der er kun én ting, der 100 pct. kan forhindre sådan nogle angreb: 

 U2F-nøgle (læs evt. mere her: https://www.the-

verge.com/2019/2/22/18235173/the-best-hardware-security-

keys-yubico-titan-key-u2f ) 

 Der er stadig meget få, der bruger U2F-nøgler, og det er volapyk for de 

fleste almindelige mennesker. Så alle os, der ikke har sådan en nøgle 

endnu, skal være ekstra på vagt over for phishing og fuphenvendelser, 

uanset om vi har totrinslogin eller ej. 

 De vigtigste ting, du kan gøre, for at undgå svindlernes tricks: 

 Udlevér aldrig dit NemID eller billeder/kopier af dette til nogen 

(heller ikke til nære relationer).  

 Brug stærke kodeord de vigtigste steder, dvs. til mail, NemID og 

sociale medier (Facebook, Instagram, LinkedIn osv.). Et stærkt ko-

deord er: 

 brugt maks. 1 sted 

 min. 12 tegn langt 

 upersonligt (ingen personlige oplysninger i det, f.eks. dit 

barnebarns eller ægtefælles navn) 

 ukendt for alle andre end dig 

 De vigtigste profiler skal have et ekstra godt lag af sikkerhed. Det kan man 

få ved totrinslogin, som gør din login-sikkerhed en del stærkere. Det fun-

gerer ved, at man først indtaster sin almindelige adgangskode og derefter 

gør noget andet, f.eks. indtaster en éngangskode eller trykker ”godkend” 

på en notifikation på telefonen. 

 Hent NemID nøgleapp som supplement til nøglekortet til computer, tab-

let og smartphone. Det er dog vigtigt at du ikke smider nøglekortet ud – 

du kan stadig få brug for det! 

 Har du brugt koden til dit NemID andre steder, eller har du brugt den 

samme kode i flere år? Så er det på tide at skifte koden. 

 Har du delt dit nøglekort med andre, skal det spærres med det samme. 
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Forklaring 

Hackere er ikke dumme. Hvis de vil hacke dig, kan de nemt finde dig på Google 

og sociale medier. De ved, at mange bruger kodeord opkaldt efter børn, kæledyr 

og fødselsdage. 

Bruger du navnet på din hund som kodeord, kan hackere finde et billede af dig og 

hunden på Facebook, se at hunden hedder Rollo og at du lufter den samme med 

dit barnebarn Louise, så har du gjort livet legende let for hackerne. 

“123456” og “password” er de mest benyttede kodeord i verden. Bruger du et af 

dem, svarer det til at lade din hoveddør stå pivåben. Det samme gælder, hvis du 

bruger dit navn som kodeord. 

Hold øje med, om dine kodeord er sikret tilstrækkeligt: 

 Man kan tilmelde sig Have I Been Pwned (https://haveibeenpwned.com), 

Firefox Monitor (https://monitor.firefox.com/) og lign. tjenester, der hol-

der øje med større datalæk af loginoplysninger. På den måde kan man til-

melde sig et nyhedsbrev, som sender en notifikation, hvis éns e-mail er 

blevet registreret i et større datalæk. I den situation er det en god idé at 

skifte kodeordet på de vigtigste steder, hvor man bruger e-mailen som 

bruger. 

 Password Checkup er en udvidelse til Google Chrome, som fortæller dig, 

om dine senest anvendtes kodeord er registreret i datalæk: 

https://chrome.google.com/webstore/detail/password-checkup/ 

 Password Alert er en udvidelse til Google Chrome, som er designet speci-

fikt til at imødegå phishing-angreb mod Google-konti: 

https://chrome.google.com/webstore/detail/password-alert/noon-

diphcddnnabmjcihcjfbhfklnnep?hl=da 

Passwordmanager er ikke en del af undervisningsmaterialet, da det vurderes at 

være for omfattende og teknisk vanskeligt at undervise i. Men herunder er lidt 

info om passwordmanagere, som du som underviser kan orientere dig i og an-

vende efter behov.  

 En passwordmanager gemmer alle dine kodeord ét sted. 

 Det er mere sikkert, fordi du ikke behøver at huske dem allesammen. Hvis 

du ikke kan huske dem, kan du heller ikke komme til at udlevere dem til 

nogen, og du kommer ikke til at skrive dem ned alle mulige steder eller 

genbruge dem, fordi det er svært at huske så mange forskellige. 

 Du kan desuden få passwordmanageren til at lave nye passwords til dine 

konti, og den kan fortælle dig, hvis du er kommet til at genbruge et kode-

ord flere steder, eller hvis der er mulighed for at slå totrinslogin til på 

nogle af dine login (og du ikke har gjort det endnu). 

https://chrome.google.com/webstore/detail/password-checkup/
https://chrome.google.com/webstore/detail/password-alert/noondiphcddnnabmjcihcjfbhfklnnep?hl=da
https://chrome.google.com/webstore/detail/password-alert/noondiphcddnnabmjcihcjfbhfklnnep?hl=da
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 Der findes mange forskellige passwordmanagere, og det kan være lidt 

uoverskueligt at finde den rigtige. Grundreglen er dog, at den er mere sik-

ker, hvis den koster penge. Nogle af de mest populære løsninger hedder 

“1Password” og “LastPass”, men det er en god idé at se efter anmeldelser 

på nettet, før du køber. 

Link til videoer i tema 2: 

 Slide 26 – Totrinslogin fra So ein Ding: https://www.dr.dk/nyheder/vi-

den/tech/guide-saadan-sikrer-du-dine-internet-konti-paa-2-minutter 

 Slide 54 – Introduktion til NemId: https://sikkerdigital.dk/borger/gode-

raad/pas-paa-dit-nemid/ 

 Slide 71 – Eksempel på phishing: https://www.you-

tube.com/watch?v=JzZSFVMb5VU 

 Slide 73 – Eksempel på phishing med U2F nøgle: https://www.you-

tube.com/watch?v=L1TqclbaN4I 

Typiske spørgsmål og svar (Q&A) 

Q Er totrinslogin altid det sikreste? 

 A Som udgangspunkt er det mere sikkert, da hackerne både skal kunne 

kende dit kodeord og have adgang til f.eks. din telefon eller dit nemID 

nøglekort. Der er dog stadig risiko for, at hackerne kan opsnappe det ene 

kodeord, men så længe de ikke har det andet, er det en sikker metode. 

Q Findes der noget, der er mere sikkert end totrinslogin?  

 A Ja, der findes nogle alternativer. De er dog helt nye og endnu ikke så ud-

bredte. Men der kommer sandsynligvis flere af den slags i fremtiden. 

o WebAuth-token, en fysisk nøgle, du bruger til at logge ind med i 

stedet for et login på skærmen. Google har f.eks. lavet en ‘Titan 

Security Key’, som man kan købe og tage i brug allerede nu (læs 

mere her: https://cloud.google.com/titan-security-key/). 

o Apple har desuden lanceret en ny login-funktion, hvor du logger 

ind med din Apple-konto på alle dine brugere i stedet for at logge 

ind med et specifikt brugernavn og kodeord hvert sted. Teknolo-

gien kaldes ‘Single Sign On’ (SSO). Det er mere sikkert, i hvert 

fald så længe det kun er dig, der har adgang til din Apple-konto 

(https://www.businessinsider.com/apple-ios-13-enterprise-single-

sign-onsso-2019-6?r=US&IR=T ). 

Q Må man skrive sine kodeord ned? 

 A Det anbefales ikke, men det går an, hvis du skriver det ned i fysisk form 

og opbevarer det et sikkert sted. Det er dog vigtigt, at du ikke har det med 

https://www.dr.dk/nyheder/viden/tech/guide-saadan-sikrer-du-dine-internet-konti-paa-2-minutter
https://www.dr.dk/nyheder/viden/tech/guide-saadan-sikrer-du-dine-internet-konti-paa-2-minutter
https://sikkerdigital.dk/borger/gode-raad/pas-paa-dit-nemid/
https://sikkerdigital.dk/borger/gode-raad/pas-paa-dit-nemid/
https://www.youtube.com/watch?v=JzZSFVMb5VU
https://www.youtube.com/watch?v=JzZSFVMb5VU
https://www.youtube.com/watch?v=L1TqclbaN4I
https://www.youtube.com/watch?v=L1TqclbaN4I
https://cloud.google.com/titan-security-key/
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i lommen overalt, og at du ikke skriver alle dine kodeord i en stor bog 

med titlen “Mine kodeord” eller lignende. Men så længe det er diskret, er 

du ret sikker. Det er trods alt mindre sandsynligt, at netsvindlerne bryder 

ind i dit hjem og gennemroder dine sager, end at de vil forsøge at få fat i 

dine vigtige koder ad digital vej. 

Q Må browseren huske vores kodeord? 

 A Ja, det er umiddelbart ok. Men husk, at du i det tilfælde så deler dine lo-

ginoplysninger med Google eller Apple eller Microsoft. Hvis de bliver ud-

sat for et hackerangreb, har hackerne adgang til alle dine brugernavne og 

kodeord. 

Q Er keyring på iPhone/iPad sikkert? Keyring er en slags indbygget passwordma-

nager i Apples produkter, som hjælper med at huske kodeord på tværs af alle ens 

enheder. 

 A Ja, iCloud-løsningen fungerer rigtig godt og er meget sikker, men den 

kræver Apple-produkter. Hvis du derfor har blandede enheder (dvs. Win-

dows-computer og/eller Android-telefon udover en iPad/iMac/iPhone), 

vil det være en god idé at skifte til en password-manager eller lignende. 

Q Kan man blive hacket på andre måder end ved phishing?  

 A Ja, man kan grundlæggende blive hacket på tre andre måder end 

phishing: 

o Enten gennem et større datalæk, hvor en database med en masse 

login bliver udsat for indbrud og offentliggjort. 

o Ved at nogen gætter ens kodeord ved hjælp af maskinkraft eller 

simpelt gætteri. 

o Ved at nogen får fysisk adgang til din computer/telefon og instal-

lerer noget virus/malware på den (det sker dog kun sjældent). 

o Men det vigtigste er gennem phishing, hvor du uforvarende udle-

verer dine kontooplysninger til en ondsindet hacker, eller henter 

noget virus/malware fra en phishingbesked. 
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Fup når du handler på nettet (Tid 1:00) 
I temaet klædes deltagerne på til at spotte fup tilbud og henvendelser. Både når vi 

tror vi handler med en privatperson eller en rigtig butik.  

Centrale budskaber 

 Der er to typer af svindel: 

o Når du tror, du handler med en rigtig butik (men i virkeligheden er 

det svindlere) – dvs. i netbutikker 

o Når du tror, du handler med privatpersoner (men i virkeligheden 

er det svindlere) – dvs. fra borger til borger (såkaldt ‘samhandel’) 

 Fupbutikkerne ligner … næsten … rigtige netbutikker: 

o De har flot layout, gode tilbud og troværdige adresser. 

o MEN de har også meget lave og skæve priser, de har ofte dårligt 

sprog på især “Om os”-siden, de er svære at komme i kontakt 

med, webadressen hedder noget andet end butikkens navn, de 

bruger falske mærker og certificeringer (som de skilter med, men 

som man ikke kan klikke på) f.eks. e-mærket. 

o Disse fupbutikkers domæner bliver løbende lukket ned af politiet. 

 Du kan undgå at blive snydt, når du handler på nettet: 

o Find ud af, hvem du handler med (få identifikation på netbutikken 

eller privatpersonen, du handler med) 

o Husk, at hvis det er for godt til at være sandt, er det det nok også 

o Tjek altid anmeldelser på Trustpilot 

o Betal altid med kreditkort (så er du dækket af forsikring).   

Bliv klogere på dette tema 

Fra december 2018 til maj 2019 blev der anmeldt 12.162 sager om økonomisk 

svindel på nettet. Sådan fordeler det sig: 

 Samhandel mellem private (4209) 

 Misbrug af betalingskortoplysninger (2715) 

 Bedrageri mod finansielle institutioner og kreditgivere (1651) 

 Ved kontraktbedrageri mod borgere (865) 

 Ved afpresning (806) 

 Misbrug af adgang til netbank/betalingsservice (796) 

 Kontraktbedrageri mod virksomheder/foreninger (343) 

Kilde: LCIK, Politiets landsdækkende center for it-relateret kriminalitet (https://politi-

ken.dk/indland/art7346258/Se-hvor-mange-danskere-der-bliver-snydt-p%C3%A5-net-

tet-og-hvordan) 

 

https://politiken.dk/indland/art7346258/Se-hvor-mange-danskere-der-bliver-snydt-p%C3%A5-nettet-og-hvordan
https://politiken.dk/indland/art7346258/Se-hvor-mange-danskere-der-bliver-snydt-p%C3%A5-nettet-og-hvordan
https://politiken.dk/indland/art7346258/Se-hvor-mange-danskere-der-bliver-snydt-p%C3%A5-nettet-og-hvordan
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God adfærd og tommelfingerregler, når du handler på nettet:  

 https://www.forbrug.dk/nethandel/  

 https://www.dkr.dk/it/handel-paa-nettet/ 

 https://taenk.dk/raadgivning-og-rettigheder/e-handel-alt-om-koeb-paa-

nettet/anmeld-fupbutikker-paa-nettet-straks 

Hvad gør man i tilfælde af, at man bliver offer for svindel:  

 https://www.forbrug.dk/artikler/forbrug/test-og-raad/penge-og-oeko-

nomi/betalingskort/charge-back/?rn=54369. 

Om at undgå abonnementsfælder:  

 https://www.forbrug.dk/raad-og-rettigheder/snyd-og-bedrag/konkurrencer-

paa-nettet-kan-vaere-abonnementsfaelder/ 

Link til videoer i tema 3: 

 Slide 4 – Torben fik de forkerte sko: https://www.you-

tube.com/watch?v=2-icD0Xk49M 

 Slide 11 – SikkerDigital(Køb med omtanke): https://www.you-

tube.com/watch?v=KCafqUKpwBk 

 
Vigtige opdateringer af dine programmer (Tid 0:30) 
Fokus i modulet ligger på hjælp til at hente og installere daglige opdateringer og 

større sikkerhedsopdateringer. 

OBS. hvis man ikke har haft slukket sin telefon længe, kan man have glemt sin 

simkode – så i tilfælde af, at telefonen skal genstarte pga. en opdatering eller lign. 

som en del af undervisningen, så spørg først, om personen kan huske sin sim-

kode. 

Centrale budskaber 

 Tjek for gamle opdateringer på din telefon, tablet og computer – de kan 

nemt ‘forputte’ sig, hvis du har udskudt dem flere gange. 

 Slå automatiske opdateringer til (hvis ikke de allerede er slået til). 

 Det kan være bøvlet at huske at sætte sin telefon/computer/tablet i opla-

deren og forbinde den til internet/WiFi på det rigtige tidspunkt, hvor man 

har valgt, at den automatiske opdatering skal udføres. Derfor: Find et godt 

tidspunkt at opdatere din computer og mobil på, og gør det til en vane. 

Det kan f.eks. være, når du alligevel sover el.lign. Så skal enheden sættes i 

opladeren og tilsluttes internet/WiFi – så klarer den resten selv, og du 

https://www.dkr.dk/it/handel-paa-nettet/
https://taenk.dk/raadgivning-og-rettigheder/e-handel-alt-om-koeb-paa-nettet/anmeld-fupbutikker-paa-nettet-straks
https://taenk.dk/raadgivning-og-rettigheder/e-handel-alt-om-koeb-paa-nettet/anmeld-fupbutikker-paa-nettet-straks
https://www.forbrug.dk/raad-og-rettigheder/snyd-og-bedrag/konkurrencer-paa-nettet-kan-vaere-abonnementsfaelder/
https://www.forbrug.dk/raad-og-rettigheder/snyd-og-bedrag/konkurrencer-paa-nettet-kan-vaere-abonnementsfaelder/
https://www.youtube.com/watch?v=2-icD0Xk49M
https://www.youtube.com/watch?v=2-icD0Xk49M
https://www.youtube.com/watch?v=KCafqUKpwBk
https://www.youtube.com/watch?v=KCafqUKpwBk


  

Side 16 af 19 

slipper for, at din telefon/tablet/computer er lukket ned under download 

og installation af opdateringen, når du har behov for at bruge din enhed. 

Forklaring 

Software- og sikkerhedsopdateringer er vigtige af flere årsager: 

 De lapper sikkerhedshuller og retter fejl i programmet eller styresystemet. 

Softwareopdateringer dækker bl.a. sikkerhedshullerne for at holde hackere 

ude. 

 Hackere elsker nemlig sårbarheder i koden. En sårbarhed er et sikkerheds-

hul, fejl eller svaghed, der findes i et softwareprogram eller et operativsy-

stem. Hackere kan udnytte svagheden ved målrette sit angreb mod sårbar-

heden ved hjælp af kode. Koden er pakket ind i malware, dvs. ondsindet 

kode. Din computer / tablet / smartphone kan blive inficeret med ond-

sindet kode, hvis du åbner filer med den farlige kode i eller besøger en 

usikker hjemmeside. 

 Malware kan stjæle data gemt på din enhed eller tillade svindleren at få 

kontrol over din computer og kryptere dine filer. På den måde kan du 

også hurtigt miste kontrollen over dine vigtigste og mest personlige ejen-

dele i den digitale verden, hvis du ikke sørger for at holde dine enheder 

opdateret. 

 Det handler ikke kun om dig. Hvis din computer / tablet / smartphone 

bliver inficeret med ondsindet kode eller virus, kan det nemt blive overført 

via internettet til dine venner, bekendte og kolleger. Ligesom vi har et an-

svar for at vaske hænder, så vi ikke overfører sygdomme/bakterieinfektio-

ner til hinanden, så har vi også et ansvar for ikke at sprede smitte i den di-

gitale verden. 

 Sikkerhedsopdateringer er de vigtigste, fordi de vedrører hele din enheds 

styresystem. Apps og programmer er også vigtige at holde opdateret, men 

de kan trods alt kun gøre skade i det omfang, at de har adgang til din en-

heds funktioner og data om dig. 

Eksempler 

De store ransomware-angreb, der lammede kritisk infrastruktur og store virksom-

heder i 2017, skyldtes i høj grad uopdateret software: https://www.theguar-

dian.com/technology/2017/dec/30/wannacry-petya-notpetyaransomware 

Gode råd 

Tjek om din browser er opdateret her og få vejledning til at opdatere den: 

https://www.whatismybrowser.com/ 

https://www.whatismybrowser.com/
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Flere gode råd og mere information om, hvordan du holder dine programmer og 

styresystemer opdateret: https://sikkerdigital.dk/borger/gode-raad/opdater-dine-

programmer/ 

Uden for tema: Sikkerhedskopiering 

Her kan du finde info, som du kan henvise til og/eller tage udgangspunkt i, når en 

borger har brug for råd og vejledning til sikkerhedskopiering på hhv. cloudløsnin-

ger og harddisk: https://sikkerdigital.dk/borger/gode-raad/tag-en-sikkerhedskopi/ 

Bonusinfo - hold dig opdateret på seneste nyt om digital dannelse og sikkerhed 

Apps 

 DigiSafe er en app og hjemmeside, som indeholder læringsværktøjer om 

NemID, handel på internettet, sociale medier og e-Boks til personer med 

særlige behov. Læs mere på http://digisafe.dk 

Maillister og nyhedsbreve: 

 Krebs on Security (engelsk, findes på: https://krebsonsecurity.com/) 

 Martin Bryant “Big Revolution” (engelsk, findes på: https://www.getre-

vue.co/profile/bigrevolution) 

 Marius Karlsens “Helt Digital” (norsk, findes på: https://helt.digital/) 

 Elektronista (dansk, findes på: https://www.elektronista.dk/) 

 Schneier on Security, Bruce Schneier (engelsk, findes på: 

https://www.schneier.com/crypto-gram/) 

Podcasts: 

 Aflyttet, Radio24Syv (dansk, findes på: https://www.24syv.dk/program-

mer/aflyttet) 

 DataSnak, HK (dansk, findes på: http://podcast.samdata.dk/) 

 Elektronista, Radio24Syv (dansk, findes på: https://www.24syv.dk/pro-

grammer/elektronista) 

 If Then, Slate (engelsk, findes på: https://slate.com/technology/if-then) 

Videomateriale: 

 eKurser.nu, her finder du en lang række onlinekurser fra bibliotekerne du 

kan bruge som inspiration i din egen undervisning. Siden opdateres lø-

bende med nye og relevante online kurser. Siden kan findes her: 

https://www.ekurser.nu/ 

 The Internet – Cybersecurity and Crime, Khan Academy (engelsk, findes 

på: https://da.khanacademy.org/computing/computer-science/internet-

intro/internetworks-intro/v/the-internet-cybersecurity-and-crime) 

https://sikkerdigital.dk/borger/gode-raad/opdater-dine-programmer/
https://sikkerdigital.dk/borger/gode-raad/opdater-dine-programmer/
https://sikkerdigital.dk/borger/gode-raad/tag-en-sikkerhedskopi/
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 Danmarks Radios temaside om hacking (dansk, findes på: 

https://www.dr.dk/nyheder/viden/nysgerrig/tema/hacking) 

Til de virkelig nørdede: 

 Database med mange forskningsartikler og spændende cases om cyber- og 

informationsiskkerhed: https://www.zotero.org/groups/1279145/cyber-

forskning/items (engelsk) 

 Artikel om, hvorfor almindelige brugere har svært ved at forstå, hvornår 

de er sikre på internettet: https://brave.com/private-mode-is-not-really-

private/ (engelsk) 

 Hjemmesider med læringsværktøjer til cyber- og informationssikkerhed 

(både social engineering, hacking og fysisk informationssikkerhed): 

o https://andrewnsanford.com/cybersecurity/security.html (en-

gelsk) 

o https://introtosecurity.com/ (engelsk) 

Ekstra cases til din undervisning 

Hvis du har lyst til at veksle mellem de cases og historier du bruger I din undervis-

ning, kan du her finde et uddrag af nyere historier. Husk dog at der hele tiden 

kommer nye historier frem i medierne du kan inkludere i undervisningen. Du kan 

også holde dig opdateret i Digitalt selvforsvar appen, hvor de nyeste eksempler på 

phishing og svindel angreb annonceres. 

”Ældre bliver snydt for millioner af telekriminelle” – 9.juli 2019 - 

https://www.dr.dk/nyheder/indland/aeldre-bliver-snydt-millioner-af-telekrimi-

nelle 

”Kriminelle ringer i stigende omfang til ældre for at franarre dem oplysninger om 

kreditkort og bankkonti” – 7.juli 2019 - https://politiken.dk/forbrugogliv/for-

brug/art7285313/Kriminelle-ringer-i-stigende-omfang-til-%C3%A6ldre-for-at-

franarre-dem-oplysninger-om-kreditkort-og-bankkonti 

”Lokal bank advarer mod svindel: Vær nu skeptisk” – 6.juli 2019 - https://viborg-

folkeblad.dk/rundtomviborg/Lokal-bank-advarer-mod-svindel-Vaer-nu-skep-

tisk/artikel/438496 

”IT-lektor: Nem-ID gør det lettere at blive snydt” – 10. september 2018 - 

https://www.dr.dk/nyheder/viden/teknologi/it-lektor-nem-id-goer-det-lettere-

blive-snydt 

”Danmark offer for net-svindel: ’Vi er ramt af en epidemi’” – 3.juli 2019 - 

https://www.dr.dk/nyheder/indland/danmark-offer-net-svindel-vi-er-ramt-af-en-

epidemi 
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”Afsløring: Telesvindel rammer hele landet” – 9.august 2019 - https://ekstrabla-

det.dk/112/afsloering-telesvindel-rammer-hele-landet/7744917 

”Udvikler demonstrerer elegant og automatiseret NemID-angreb” - 

https://www.version2.dk/artikel/udvikler-demonstrerer-elegant-automatiseret-

nemid-angreb-1086083 

”Svindlere går efter kirker: I Avedøre blev kirken franarret halv million” – 2.sep-

tember 2019 - https://www.tv2lorry.dk/artikel/svindlere-gaar-efter-kirker-i-

avedoere-blev-kirken-franarret-halv-million 

”Kirker udsættes for svindel: - Det bør ikke kunne ske” – 3.september 2019 - 

https://www.tv2lorry.dk/artikel/kirker-udsaettes-svindel-det-boer-ikke-kunne-

ske 
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