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Sociale medier og spil

100101001010010101010101 0101001010
01010101010010100101011101001010010
00101010010100101010101001010101010
Sociale medier og spil
0100001011101010010100101001010100
Sociale medier og spil kan være vildt sjove – synes du
0101001010010100001011
ikke? Her kan du snakke, spille og dele din hverdag 010101010101
med
101001010111010010100101001010101010
andre.
00101010101001010101010010100101011
Et socialt medie er noget, hvor man på en eller anden
10100101001010010101001010010101010
måde kan snakke sammen eller lave noget sammen
0101001010010100001011101010010100
med andre. Sociale medier og spil kan godt blive blandet
100101001010010101010101 0101001010
sammen. Der findes for eksempel nogle spil, som man01010101010010100101011101001010010
kan
spille på sin mobil eller tablet, hvor man også kan skrive
00101010010100101010101001010101010
med hinanden, sende noget til hinanden eller lave noget
0100001011101010010100101001010100
sjovt sammen.
0101001010010100001011
Fælles for mange af de sociale medier og spil er, at 010101010101
man
skal være 13 år for at bruge dem. Det kan godt virke101001010111010010100101001010101010
lidt
00101010101001010101010010100101011
mærkeligt med den aldersgrænse; men den er lavet for
at
beskytte dig, dine data og holde dig sikker.
10100101001010010101001010010101010
0101001010010100001011101010010100
Der findes mange sociale medier og spil. Her kan du læse
100101001010010101010101 0101001010
om nogle af dem, som mange børn bruger. Måske kender
01010101010010100101011101001010010
du allerede nogle af dem?
00101010010100101010101001010101010
0100001011101010010100101001010100
010101010101 0101001010010100001011
Snapchat
101001010111010010100101001010101010
På Snapchat kan du sende beskeder, billeder og korte
videoer med sjove ansigtsfiltre og du kan holde kontakt
00101010101001010101010010100101011
med andre gennem snapstreaks. Snapchat adskiller10100101001010010101001010010101010
sig
fra andre sociale medier ved, at du kan sende video
og
0101001010010100001011101010010100
billeder, som ofte kun kan ses i kort tid hos modtageren,
100101001010010101010101 0101001010
inden det forsvinder igen. Du kan også tilføje billeder og
01010101010010100101011101001010010
videoer til din “historie”.
00101010010100101010101001010101010
Tænk over: Selvom billeder forsvinder igen, kan der 0100001011101010010100101001010100
altid
010101010101 0101001010010100001011
tages et screenshot. Er det altid en god ide at vise andre,
101001010111010010100101001010101010
hvor man er på Snapkortet? Hvem er de personer, du
til00101010101001010101010010100101011
føjer på Snapchat?
10100101001010010101001010010101010
0101001010010100001011101010010100
TikTok
100101001010010101010101 0101001010
TikTok er et af de største medier lige nu. Her er alle mulige
01010101010010100101011101001010010
slags videoer, men der er især videoer af folk, der d
 anser,
00101010010100101010101001010101010
synger eller “mimer” en sang. Det bliver også kaldt for
“lipsyncing”. Du kan både se og lave videoerne 0100001011101010010100101001010100
selv
010101010101 0101001010010100001011
– måske sammen med dine venner eller din familie. TikTok
101001010111010010100101001010101010
handler meget om at bruge og vise sin kreativitet. Det
er
bygget op på en måde, der gør, at de videoer, som00101010101001010101010010100101011
folk
lægger op, kan blive set af rigtig mange på meget 10100101001010010101001010010101010
kort
tid. Ud fra det, man deler, liker og kommenterer, beregner
0101001010010100001011101010010100
TikTok, hvilke videoer man får at se.
100101001010010101010101 0101001010
01010101010010100101011101001010010
Tænk over: TikTok vælger ofte, hvad du skal se, fordi du har
00101010010100101010101001010101010
set lignende TikToks – er det altid godt? Snak med en vok0100001011101010010100101001010100
sen, du er tryg ved, hvis du får vist ubehagelige videoer.
010101010101 0101001010010100001011
101001010111010010100101001010101010

Privat eller åben?

På mange sociale medier og spil kan du vælge enten at have en åben
eller en privat konto. Med en privat konto bestemmer du, hvem der kan
se, hvad du deler. Med en åben profil kan du ikke styre, hvem der ser med
og/eller kontakter dig. Det kan være en god idé at have en privat konto.
Du kan slå det til inde i indstillingerne – spørg gerne en voksen om hjælp
til at slå det til.

Roblox

På Roblox kan du spille en masse forskellige spil. Du kan også designe dine
egne spil, skrive med andre og en masse andet. På Roblox kan du lave det, der
hedder en “avatar”, som er en lille figur, som du selv bestemmer hvordan skal
se ud. Man skal være 7 år for at spille Roblox. Selvom du må bruge platformen,
når du er fyldt 7 år, så er der stor forskel på, hvilke spil der findes derinde. Der
kan være nogle spil, som ikke passer til din alder.
Tænk over: På Roblox kan man godt spille og skrive med nogle, man ikke
kender, og derfor kan det være en god idé at spørge en voksen om hjælp til at
kigge på indstillingerne på ens profil – man kan nemlig lave om i indstillingerne,
så man selv bestemmer, hvem der kan skrive til en.

Instagram

På Instagram kan du dele billeder og videoer på en masse forskellige måder.
Du kan både lægge billeder og videoer
op i dit “feed”, og du kan også dele
videoer som “story” eller som “reels”.
Hvis du lægger et billede eller en
video op i din “story”, så forsvinder
%
10 0
billedet eller videoen igen efter 24
AM
9:41
timer. På dit “feed” forsvinder det
ikke igen, medmindre du selv sletter det. Hvis du gerne vil bruge
“reels”, så er det kun videoer
du kan lægge op, og de kan
højst være 60 sekunder lange.
Mange bruger Instagram til at
følge “influencere” eller andre personer, som man er
fan af.
Tænk over: Nogle personer redigerer meget i
deres billeder, så husk
på, at det ikke altid er
sandheden, man ser
på Instagram.

4

Discord

Da Discord kom til, blev det lavet for at “gamere” (folk, der spiller computerspil)
kunne skrive og snakke med hinanden, imens de spillede. I dag bliver Discord
også brugt til alt muligt andet. Det kan være alt fra ens interesse for guldfisk til
flødeskumskager.
Rigtig mange børn og unge bruger Discord, fordi det er en god måde at holde
kontakten med venner på. På dén måde kan man være social med andre, mens
man fx spiller, og man kan fortælle det til andre, når der sker noget sjovt eller
ubehageligt.
Tænk over: Der kan komme voldsomt sprog og delinger af eksempelvis
memes, som kan gå over din grænse. Der vil også være nogle mennesker, der
prøver at snyde og svindle, så du bør kun klikke på links fra folk, du kender.
Brug indstillingerne til at beskytte dig selv.

YouTube

På YouTube findes der et hav af videoer om alt mellem himmel og jord – lige
fra kagebagning, sjove pranks og dyrebabyer. Faktisk bliver der uploadet mere
end 8 timers video hvert eneste sekund! Det er ikke alle videoer, der er lige
underholdende og lærerige – der kan også nogle gange være nogle videoer,
som ikke er for børn. Husk at tale med en voksen, hvis du ser noget ubehageligt.
Det kan også være en god idé at gå på opdagelse på YouTube sammen med en
voksen det første stykke tid, man bruger app’en.
Tænk over: På YouTube kan du rapportere en video, hvis indholdet er
ubehageligt eller grænseoverskridende. Du kan indstille YouTube til, at den
ikke automatisk afspiller næste video. Du kan styre kommentarerne, hvis du
selv har en kanal.

Spørg før du deler!

Husk at spørge hinanden om lov, inden I deler billeder og videoer af
hinanden – også selvom billedet eller videoen er sjov eller god. Det er
nemlig ikke alle, der ønsker at blive delt på sociale medier. Det gælder
også dine forældre.
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Åh! Det her
er virkelig
drømmejobbet!

En besked fra Andersine
på Fjæsbog!

Så er det
sengetid!
Sov godt,
kære
Anders :-)

D 2013-007

Nat nat, Pus! Jeg kan
ikke selv lukke et øje, for
jeg må arbejde!

Onkel Joakim er ude at
rejse, så jeg passer på
pengetanken!

Wow!
Er du
blevet
vagt?

Har du
fået nyt
arbejde?

Men får lidt hjælp
fra en robot, som
onkel Joakim
har fået af Georg
Gearløs!

Ja, og jeg er
helt alene!

SKRUB
AF!
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Historie og tegninger: Arild Midthun / Oversættelse: Svend Skytte
Tekstning: Rasmus Brink Kronholm

OG HOLD
DIG VÆK!

Jeg styrer
robotten fra
den her pc!

Jeg bruger
bare passwordet
”storebror”, så
følger den alle
mine ordrer!

Hvordan
det?

Du gør mig
så stolt,
kære Anders :-*

Hvis du klikker på billedet,
får du en overraskelse ;-)

Overraskelse?
Hvad kan
det være?

Eller vent ...
hvad er nu
det?

Hm... Jeg
klikkede på
det, men der
skete ikke
noget!

OVERRASKELSE

GISP!

Det er ...

7

... HEXIA!

Helt rigtigt, kære, og nu
vil jeg råde dig til, at du
fjerner dig fra vinduet!

Hexia! Hvordan kan
du styre robotten?
Takket være den virus, du
klikkede på, og passwordet,
du gav ”Andersine”!

Så det
var hele
tiden dig?

Hvad har jeg dog gjort?

Selvfølgelig, ”kære Anders”,
og nu er den gamle gniers
lykkemønt endelig min!

ÅH NEJ!

Onkel
Anders!
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Vågn op!

Øh?

... midt i Grønspætternes vigtige
kursus ...

Utroligt, at
han kan
sove ...

Giv aldrig
dine
passwords til
andre!

... i sikkerhed
på nettet!

Så, hvad har I
lært i dag?

Virkelig
imponerende!
Du har forstået
det vigtigste!

Lad være med at klikke
på ukendte vedhæftede
filer eller links!
Det er umuligt at
vide, hvem der er
hvem på nettet!

Tillykke! Du får herved
tildelt ærestitlen
N.E.T.S.M.A.R.T!

Det her historiske øjeblik må vi
tage et billede af ...

... og lægge på
Grønspætternes
hjemmeside!

Tænk sig, at onkel
Anders er blevet
Nobel Ekspert,
Toptrendy i Sikker og
Moden Adfærd OG
ReaktionsToptrænet!

SLUT
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Sikker, sej og kritisk ...
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Mig narrer du ikke!
Der er mange forskellige slags information og
viden på de digitale medier. Noget af det er sandt,
mens andet er helt forkert! Vær opmærksom på, at
du ikke kan tro på alt, du læser og hører om i det
digitale. Hvis du vil være helt sikker, så prøv selv at
være detektiv og undersøge emnet flere steder. Du
kan også spørge en voksen.

?

?

Med digitale og sociale medier kan vi så mange ting!
Vi kan dykke ned i spændende universer, chatte med
vennerne, spille sjove spil, se skægge videoer og finde ny
viden. Men det er ikke kun gode og sjove ting, vi kan møde
i det digitale. Derfor er der nogle ting, som du skal være
opmærksom på, så du passer på dig selv og dine kammerater.
Når du deler noget på de sociale medier, kan du ikke altid
vide, hvem der kigger med. Du kan heller ikke vide, om der
fx sidder nogen og gemmer de billeder, du lægger op. Det
er altid en god idé at være opmærksom på, hvad du deler.
Du skal aldrig videregive personlig information såsom dit
cpr-nummer eller din adresse. Det er også
en god idé ikke at dele billeder,
som er private. Du kan
eventuelt gøre dine
billeder og opslag
“lukkede”,
så
det kun er dine
venner, der kan
se det. Hvis du
ikke ved hvordan, kan du sikkert
få en voksen til at
hjælpe dig.

Hvem er du?
På sociale medier kan man nemt lade, som om man er
en anden, da ingen kan se, hvem man i virkeligheden er.
Derfor kan du heller ikke altid vide om dem, du skriver
med, er dem, de siger, de er – de kan måske være ældre
eller lade, som om de er din ven uden at være det. Vær
opmærksom på ikke at sende noget privat til nogen, som
du ikke kender eller har mødt i den fysiske verden. Også
selvom du føler, I er rigtig gode venner.

?

?

Er du også helt vild med at game...?
Skins og scams

Hvis du spiller computerspil og handler med skins, er der
en risiko for, at du kan blive scammed. For at undgå det
skal du blandt andet være opmærksom på ikke at trykke på
links, der virker mistænkelige, eller som kommer fra folk, du
ikke kender. Der kan nemlig gemme sig en virus, som kan
stjæle dine oplysninger. Dette gælder også generelt, når du
bevæger dig rundt online. Du kan læse mere om, hvordan
du spotter mistænkelige sider online på Trygfondens
side www.sikreside.dk. Husk, at det ikke er alle på
internettet, man kan stole på.

Vidste du, at ...
… det er vigtigt at have et godt password? På
den måde passer du bedst på dine profiler og data.
Et godt password skal være svært at gætte for
eksempelvis hackere (folk, der ulovligt bryder en
adgangskode og trænger ind i andres IT-systemer).
Husk aldrig at dele dine passwords med nogen.

... superdetektiv!

Er du også helt vild med at game? Så er du ikke alene
– de fleste børn gamer på den ene eller anden måde. I
mange spil kan man købe noget, der hedder “skins”.
Et skin kan være et sværd, et køretøj eller en figur,
som man kan købe for rigtige penge, og som man så
kan bruge inde i spillet. Fordi at de her skins har en
økonomisk værdi og derfor kan sælges videre, så findes der
desværre nogle mennesker, som kan finde på at stjæle eller
snyde sig til skins fra andre. Når det sker, så kalder man det
for scams.
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Der er så meget …

1010010101110100101001010
0100001011101010010100101
0101010101001010010101110
0101001010010100001011101
0010101010100101010101001
010101010101 0101001010010
0010101001010010101010100
00101001010010101010101 01
1001010010100101010010100
0010101110100101001010010
0001011101010010100101001
10101010010100101011101001
0010100101000010111010100
1010101001010101010010100
1010101 01010010100101000
0100101001010101010010101
001010010101010101 010100
0100101001010100101001010
01011101001010010100101010
10111010100101001010010101
1010010100101011101001010
0100101000010111010100101
0101001010101010010100101
0101 01010010100101000010
0101001010101010010101010
010010101010101 010100101
0101001010100101001010101
11101001010010100101010101
11010100101001010010101001
00101001010111010010100101
01010000101110101001010010
00101010101001010010101110
0101001010010100001011101
0010101010100101010101001
010101010101 0101001010010
0010101001010010101010100
00101001010010101010101 01
1001010010100101010010100
0010101110100101001010010
0001011101010010100101001
10101010010100101011101001
0010100101000010111010100
1010101001010101010010100
1010101 01010010100101000
0100101001010101010010101
001010010101010101 010100
0100101001010100101001010
01011101001010010100101010
10111010100101001010010101
1010010100101011101001010
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Synes du nogle gange, at dine forældre spørger
rigtigt meget om, hvad du laver online?
“Hvad er det nu, Roblox er?”
“Hvad ser du på YouTube?”.
Selvom det måske kan være lidt irriterende, så husk, at
de ikke spørger, fordi de vil blande sig i dit privatliv. De
vil bare gerne være sikker på, at du har det godt. Det
kan også være, at dine forældre ikke rigtigt spørger ind
til det, du laver online. Måske du har oplevet at fortælle
dine forældre om noget ubehageligt, som er sket online,
hvor de reagerede med at skælde ud. Det er selvfølgelig
ikke så sjovt. Forældre kan godt blive lidt bange for de
ubehagelige ting, man kan støde på i det digitale. Det er
en god idé at sige det til dine forældre, hvis du synes,
de har reageret på en voldsom eller ubehagelig måde på
noget, du har fortalt dem.
Det kan også være en rigtig god ide at fortælle dine
forældre om, hvad du laver på de forskellige sociale
medier og spil. Også selv om de ikke husker at spørge
dig. På den måde viser du nemlig dem, at du har styr på
det. Det er med til at give dine forældre mere ro i maven.
Win win.

Tæv din far i Rocket League
Det kan godt være lidt svært at forklare mor og far,
hvad TikTok, Roblox og Snapchat er, mens du fx sidder
og spiser. Mange gange er det meget nemmere at vise
det og måske prøve det sammen. Mulighederne er
uendelige. Her er et par ideer:
• Lær din far en trendy dans på TikTok.
• Lav en Snapstreak med dine forældre i en periode.
•	Inviter mor eller far til at passe dine kæledyr i
Adopt Me sammen med dig.
•	Se kreative videoer på YouTube, og snak om dem
undervejs.
• Tæv din mor i et spil, du er blevet god til.
• Byg en verden i Minecraft sammen.
Det giver nemlig mulighed for at fortælle helt naturligt
undervejs. Den store optur er, at det også er supersjovt
at være sammen på den måde i familien.

En opdatering fra
Andersine på Fjæsbog!

Så er det
sengetid!

Lav aftaler
i familien
Både børn og voksne bruger mobiler, tablets og computere
rigtigt meget. Det kan være en god ide at lave nogle aftaler i
familien. Eksempelvis om, hvornår mobilen tages frem, eller
at man skal huske at spørge, inden man deler billeder af
hinanden. Hvis du synes, at dine forældre bruger for meget tid
på deres mobil, så må du gerne sige det til dem. Du kan prøve
at foreslå, at I laver nogle fælles aftaler for brug af mobiler,
som skal gælde alle medlemmer i familien – og så kan I skrive
dem ned og hænge dem op et sted, hvor alle bliver mindet
om, at de er der. Det vigtigste er, at det er nogle regler, I laver
sammen som familie, og som alle er enige om.

Noget du er ked af?
Hvis du har oplevet noget, som gjorde dig ked af det
– enten i det digitale eller i din hverdag generelt – som du
synes er svært at få sagt til voksne omkring dig, så findes
der heldigvis flere forskellige steder, som du kan ringe eller
skrive til og få hjælp.
Du kan:
Sende SMS til Cyberhus’ SMS rådgivning på 25 80 60 60
Skrive til brevkasserådgivningen på Cyberhus.dk.
Ringe til Børnetelefonen på 116 111.
Er du blevet scammed eller snydt i et spil? Hvis det er
noget, du oplever eller har oplevet, så kan du få hjælp på
den rådgivning, der hedder Scammed. Du kan skrive til
dem anonymt, på 22 49 68 25 – og på deres hjemmeside
Scammed.dk kan du læse
mere om, hvad du kan
gøre for at undgå at
blive udsat for scams.

... de voksne ikke forstår

Sov godt,
kære Anders:-)
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For meget Fjæsbog
Jeg har lige pippet, at
pandekager bliver mere luftige
og lækre, når man vender
dem i luften, og det er der
elleve, der synes godt om!

KLI
KLI K
KLI K
K

Synes du ikke, du
bruger for meget
tid på Pipper og
Fjæsbog, onkel
Anders?

Du lever
hele dit
liv som en
slags ...

... mannequindukke i
et butiksvindue!

Skal
han
absolut ...

... lægge alt, hvad
han foretager sig ud ...
... på de sociale
medier?

Ups! Jeg havde nær glemt den kattevideo, jeg ville lægge ud!

KLIK
KLIK
KLIK

Haha! Spis
nu bare jeres
mad, mens
jeg tager et
brusebad!

KL
KL IK
KL IK
IK
Kom nu!
Bare ét
spil ...

... Sure
Ænder til!

Glem det! Ingen spil,
ingen computere, ingen
HejPhones! I skal sove
nu! Godnat!

Jeg vil bare lige se, om
nogen har syntes godt om
mine opdateringer, før
jeg går i seng!

Historie: Knut Nærum / Tegninger: Arild Midthun / Oversættelse: Anne-Maria Sigbrand
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Hundredvis af
opdateringer
senere –

Godmorgen,
onkel Anders!

Hvad?

Han har
siddet
her hele
natten!

Og han skal møde
på margarinefabrikken om
en time!
Jeg laver
kaffe!

G!
R
LA
G
AR
L
G
AR

Kaffe virker
hver gang!
Det er en
skam, at han er
så besat af de sociale
medier, at han ikke
kan gå på arbejde
uden hjælp!

Hm... Anders
har da lige lagt
et link til en sjov
abevideo ud på
Fjæsbog!

Lige, hvad jeg
trængte til!

Af sted med mig!
Hej, unger!

På margarinefabrikken –
En hurtig
opringning!

Han har
været på Fjæsbog
hele natten! Jeg
må vist hen og
se til ham!

Undskynd, host,
hr. Ybersen! Jeg er
forkønet og bå blive
hjebbe, host!

Nå, så du
er syg?

God
bedring,
Anders!

Det lyder som det
fjols til hr. Ymersen! En
meget virkelighedstro
efterligning!

IK
KL
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Jeg må hellere lukke
det vindue!

Bliver du nu også
voldelig?

BO
NK

Glp! Jeg trykker delete, men han
forsvinder ikke!

HAP
S

DU ER FYRET!

Hvis du vil
beholde dit næste
arbejde, må du holde
op med at være på
nettet hele tiden!
Snøft!
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... fordi
du ikke
kunne holde
dig fra
nettet?

Det er
jeg bange
for!

Ikke noget
problem! Fra
nu af vil jeg kun
være online
én time om
dagen!

Vi må spænde livremmen
ind, til jeg får et nyt job!
Der bliver ingen tur med
Grønspætterne for
jer i år!

BUWAAAH!

Gå ud og spil fodbold, så
siger jeg til, når den ene
time er gået!

VRR
RR

Er du
hjemme?

I virkeligheden?

KLIK
KLIK
KLIK

Senere –
Du
blev
vel ikke
fyret ...

Underligt!
Han er der
stadig!

En lang
time
senere –

Onkel Anders er
endelig kommet til
fornuft!

Ærgerligt, at han blev
fyret på vejen!

Pyt! Nu kan han måske
få et nyt job!
De tror, de
kan bestemme
over mig!

BOP

Men jeg
bestemmer over
min egen tid!

Måske var det held i uheld! Nu kan jeg
være på Fjæsbog hele dagen!

RR
R
V

KLIKKE
KLIKKE
KLIKKE

Er der virkelig
ikke gået en
time endnu?

Tiden flyver
af sted, når man
har det sjovt!

Du sagde
én time!

Apropos
sjov ...

Øh...

Nej, men jeg har
slået min egen rekord i
Ordkamp!

Du har
garanteret ikke
været på nettet for
at finde arbejde,
vel?

Det har jeg vel!
Du har
vist brug for
hjælp!

!
ASK
SM
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Sådan! Nu lægger jeg
den bærbare her på
mit hjemmekontor ...

KLIK

Nu kan I passe på nøglen,
mens jeg går mig en tur i
den friske luft!

Ha! Se,
hvem der er på
Fjæsbog igen!

Frisk luft
er slet ikke så
tosset! Det må
jeg skrive på
Fjæsbog!

God tur!

Kom med
mig!

Okay!
Det er ren
afpresning,
men værsgo!
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... og låser
døren!

Sengetid –

Hvis du giver os din
HejPhone, sætter vi
stigen tilbage!

Jeg indrømmer, at det må stoppe nu! Sæt
hængelåsen på, så jeg ikke kan komme ud herfra!
Værelset
er okay!

Det er
han også!

Det er nok dumt at
holde op fra den ene dag til
den anden! Man må trappe
gradvist ned!

Og derfor lod
jeg vinduet til
mit kontor stå
åbent!

Nu
skal jeg på
Fjæsbog!

Du burde lægge dit fjæs på puden i
stedet for at gå på Fjæsen!

UARGH!

Hele næste
dag –

Neej! Kom
tilbage nu!

Jeg holder vagt her
ved net-narkomanen,
mens Rip og Rap
arbejder på vores
grønspætteprojekt!

Der er en løve
herinde! Luk
mig uuud!

Det bliver
sengetid –

KLIK

Hjææælp! Der
er gået ild i mine
knæskaller!

Vi lænker dig til sengen, så vi ved,
at du bliver liggende i den!

KLIK

Her! Med dem kan
vi få os en god
nats søvn!

Hvad
siger
du?
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Efter timevis
med råben
og skrigen –

Noget siger
mig, at de ikke
kommer!

Jeg må vel selv
sørge for at
komme ud!

SJ
KRA

Tænk på alle de kattevideoer,
jeg er gået glip af!

MP
U
B MP
BU MP
BU MP
BU

“Kære onkel Anders!
Vi regnede med, at du
ville slippe ud, så vi har
afbrudt netværksforbindelsen!”

D
NAL
DO K
C
DU
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Hvad er det? En besked
fra ungerne!

“Og for at sikre os, at
du ikke logger på nogle af
naboernes netværk, har vi sat
signalforstyrrere op rundt om
huset efter instruktioner fra
Grønspættebogen!”

Der må da være
et sted i byen, hvor en
stakkel som mig kan
komme online!

KAFFEBAR

Wauv! Der er
åbent, og man kan
få kaffe!

GRATIS
WI-FI HER

Nu skal jeg
på Pipper!

Nu har jeg
set det med!

Lad os
se, hvad
det er!

Se! Der er vild
opstandelse ovre
ved kaffebaren!

Han har taget sin
egen seng med
på kaffebar!

Og han er
ligeglad med al
opstandelsen!

Han ser os vist
slet ikke!

KLIK
KLIK

Undskyld! Må jeg lige
forstyrre dig et øjeblik?

Tal ikke til mig, mens
jeg kommunikerer!

Jo, men jeg har aldrig haft så mange kunder
før! Hvad siger du til at arbejde her? Du skal
bare sidde dér og tiltrække kunder!
Arbejde?
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Fint! Jeg laver
en kontrakt!

Okay! Endelig et
job, der passer til
mine evner!

Dér er
han!

Onlineanden!

“Tal ikke til mig, mens
jeg kommunikerer!”

Han har en
million hits på
Dutube!

Nej! Gå
jeres vej!

Sig
det nu!

JEG ER
IKKE ET SJOVT
DYR!
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Hvad er det
mon, de står og
glor på?

Gider du sige den
replik igen til min
telefonsvarer?

Arrogante and!

Lad mig
tage et billede!

Hvilken
replik?

Sig den
sjove replik!

Han går
agurk!

Skrub så af
med jer!

Hvor blev
kunderne af?

Berømmelsen er
steget ham til
hovedet!

Jeg takker nej til
jobbet! Jeg bryder
mig ikke om at blive
overbegloet! Og bring
mig venligst en skarp
nedstryger!

Hvor ydmygende! Jeg er en
vinduesmannequin!

Ah! Frisk luft! Jeg har faktisk slet ikke
trang til at gå på nettet nu!

Ungerne har taget
signalforstyrrerne ned, men jeg
vil hellere læse en bog!

Ikke nu,
onkel Anders!
Vi har travlt!

Så er jeg
hjemme!

Vores opdateringer af din
overvågning har givet os 20.000
nye følgere på Tik Tak!

Ha! Der er fire, der
synes godt om vores
film med egernet på
skateboardet!

SLUT
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Når medierne styrer dig!
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Synes du også, det kan være svært at stoppe med at game
eller sidde på de sociale medier, fordi man lige skal gøre en
bane færdig, eller at man lige skal se den sidste story? Så er
du slet ikke alene. Mange sociale medier og spil er nemlig
lavet med ét formål: at få os til at bruge dem så meget som
muligt. For at gøre det, skal medierne hele tiden sørge for,
at vi synes, de er vildt spændende og sjove. Hvordan gør
de lige det?

Algo-hva-for-noget?

De fleste medier har en indbygget funktion, som man kalder
for algoritmer. Algoritmer samler viden om, hvad du bruger
meget tid på, når du bruger medierne. Jo mere du bruger
medierne, jo bedre lærer de dig at kende. Når så medierne
ved, hvad du godt kan lide at lave, se på, og hvor lang tid du
bruger, så gør algoritmerne, at du får vist mere af den slags.
Når du så ser noget, du godt kan lide, bruger du automatisk
mere tid derinde. Smart!

Vidste dur pågdiondmtob..il er. lavet for at

…at notifikatione
tid på mobilen? I indfå dig til at bruge mere
kan du slå dem fra.
il
ob
m
n
di
på
ne
er
ng
stilli

Det, du laver på medierne, er penge værd

Al den viden, som algoritmerne samler ind om dig, kalder man for data. Måske har du hørt
om det før? Ud over at medierne bruger din data til gøre sig mere spændende for dig, så
du bruger meget tid derinde, kan de faktisk også sælge det videre til firmaer. Det
kunne være til en slikbutik, som gerne vil sælge mere slik. Så hvis du fx godt kan lide
at se slikvideoer på de sociale medier, så kan du pludselig få en reklame fra en slikbutik.
På den måde kan man sige, at det, du laver på medierne, faktisk er penge værd.

Kig lige op!

Når de sociale medier og spil er så gode til at få os til at bruge meget tid på dem,
kan det være svært at lægge mobilen eller rejse sig fra computeren. Måske skal din
mor lige tjekke, om der er kommet en arbejdsmail, mens I spiser aftensmad. Måske sidder din ven og snapper, mens I egentlig skulle hygge med at se en film. Det er vigtigt, at vi
tænker over, hvornår det digitale fylder for meget, for skærmene kan hele tiden forstyrre
os og få os til at bruge dem. Tag en snak med din familie og dine venner, hvis du synes,
de sidder for meget med snuden nede i skærmen. Og husk også at være opmærksom
på dig selv.

God stil – også digitalt

Det er vigtigt at tale pænt til hinanden – også når man snakker sammen inde i spil
eller på sociale medier. Man kan nogle gange godt glemme, at der faktisk sidder
nogle ægte personer på den anden side af skærmen, når man ikke kan se hinandens
ansigter – og derfor kan man komme til at gå over grænsen, hvis man fx prøver at være
sjov. En god huskeregel er, at man ikke skal skrive eller sige noget til en person
digitalt, som man ikke også kan sige til personen, hvis man står overfor ham
eller hende.
En anden god huskeregel er, at man gerne må sige fra, hvis der er nogen, der gør
noget, som føles ubehageligt eller forkert. Faktisk er det vigtigt, at du siger fra, hvis
du oplever at blive behandlet dårligt. Og hvis du ser andre, som bliver drillet eller mobbet
digitalt, er det godt, hvis du kan hjælpe dem. Vi skal passe på os selv og hinanden – også
når vi gamer eller snapper.
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QUUUUIIIIIIIZZZZZ TID!!

Quiz: Hvordan var det nu, det var?
A) Hvad er et socialt medie?
1. En avis
2.	En app eller en online platform, hvor man kan
kommunikere med andre
3. Et haveredskab
B) Hvad er den anbefalede aldersgrænse for mange
sociale medier?
1. 13 år
2. 48 år
3. 100 år
C) Hvad skal man altid gøre, inden man lægger et
billede op af andre?
1. Være sikker på, at de ikke har lukkede øjne på billedet
2. Spørge om lov til at lægge det op
3. Tjekke, at ens mobil er helt ladet op
D) Hvad vil det sige at blive scammed?
1. At man får stjålet skins eller andre værdier i computerspil
2. At der er nogen, der giver én blomster
3. At man har fået en skramme på sit knæ
E) Hvad gør algoritmer på sociale medier?
1. Giver et mærkeligt udslæt
2. Sender dig den nyeste version af dit yndlingsspil
3.	Indsamler viden om, hvad du kan lide at bruge tid på,
og sender dig mere af det, du godt kan lide
F) Hvad gør medierne med alt den data, de opsamler?
1. De kan smide det i skraldespanden
2. De kan sælge det videre til firmaer
3. De kan lave en lasagne af det
G) Hvad kan man gøre, hvis man
synes, ens ven/veninde sidder
med hovedet nede i mobilen
hele tiden?
1. Give personen en high-five
2. Spise personens madpakke
3. Tale med personen om det

Svar:
A-2, B-1, C-2, D-1, E-3, F-2, G-3
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Den forsvundne
computer

Løs
f
Du
gåd lere
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Historie & tegninger: Miguel / Oversættelse: Heidi Skriver Olsen

mule
Mickey og Fedt
tte
hy
en
et
lej
har
este,
ude ved de fjern ...
sneklædte bjerge

Her er koldt, men der er bedre dækning udenfor!
Ha ha! Klavs Krikke har lagt et billede op, hvor han
spiser en kage i én mundfuld! ”Synes godt om”!

Det her er, lige
hvad vi trænger til! At
komme væk fra byens
stress og jag, ikke
Fedtmule?

Fedtmule er fjollet! Han laver præcis
det samme som derhjemme, bortset
fra at han sidder på en dynge sne!
Jeg må distrahere ham!

Ja, det bliver
dejligt! Jeg glæder
mig til at slappe af med
Fjæsbogen, InstaAnd
og alle de andre
sociale netværk!

Lidt
…
senere

ri
Udenfo
sneen …

VARM
KAKAO! Kom
ind og få en
kop!

Wow! Varm kakao! Jeg
lægger min computer
her! Den bliver ikke
stjålet, for her er jo
ikke andre
end os!

Mickey! Min computer er
blevet stjålet! Jeg lagde den
lige her! Vi er ikke alene!

Hvad?

Uhm! Det smagte
dejligt! Nu må jeg ud til
Fjæsbogen igen! Der er
sikkert sket en masse,
mens jeg har været
væk!

Jeg er nu sikker på,
at vi er alene! Der må
være en anden
forklaring!

Skal vi
ikke gå en tur i
sneen i stedet,
Fedtmule?

Jeg kan ikke
leve uden min
computer!

u,
Ved d er
d
d
a
v
h
t?
er ske
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Som du ved, bliver en computer varm, når den er tændt, så da Fedtmule lagde sin computer
på sneen, gled den ned af den sneklædte bakke. Læg aldrig din computer i sneen!

Skolen anbefaler læsning hver dag

Det skal væ re sjovt!
Så her er et par forslag til dig, der...

… er i gang
med læsningen
… gerne vil
lære at læse

Anders And & Co.
52 sider med historier,
gåder og vittige
indslag.

Anders And junior
Korte, lette historier
og opgaver.

… ikke kan
få nok!
Temabogen
512 sider om
et sejt emne.

… tør læse
en hel bog
… elsker
klassikerne
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100 sider med de største
historier fra de
største mestre.

Jumbobog
254 sider med sjov,
fart og spænding.
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