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Nu skal du møde Sofie. Hun er 15 år og går i 9. klasse.   

Sofie interesserer sig for mode. Hun følger en del modebloggere 

på de sociale medier og lader sig inspirere af bloggerne og profiler 

på Instagram, når hun selv køber tøj. Sofie handler det meste af sit 

tøj online. 

For at have råd til at købe nyt tøj sælger Sofie ofte ud af sit gamle, 

og hun kan også selv finde på at købe brugt tøj på nettet.  

 

Sofie har en Instagramprofil, hvor hun lægger billeder op af de ting, 

hun gerne vil sælge. Hun tagger også billeder af sig selv, hvor hun 

viser tøjet frem. Sofie synes, det er en nem måde at få solgt sine ting 

på, og hun har haft succes med mange handler. 

 

Oftest får hun betaling via MobilePay, eller ved at køberen overfør-

er penge via en bankoverførsel. Sofie skriver bare sit kontonum-

mer til kunden, der så overfører pengene, så Sofie har dem inden 

for en dag eller to. 

 

Opgave 1– Onlineshopping 

a) Nævn nogle måder du tænker, Sofie kan sikre sig ikke 

at blive snydt, når hun sælger sit tøj over nettet. 

 

Der var i år 2017 i alt 21.939 anmeldelser af databedrageri i 

Danmark. Disse udgjorde 56 % af det samlede antal bedrageri-

anmeldelser. 

 

b) Hvad er én procent af det samlede antal anmeldelser? 

c) Hvor mange anmeldelser var der i alt? 

 

 

Opgave 2 – Sofies hævekort 

Sofie bruger ikke ret mange penge, og hun har godt styr på sin opsparing. Når hun hæver penge i hæve-

automaten, får hun altid en kvittering for at have overblik over sin konto.  

 

En dag, da hun hæver 200 kr. i automaten, bliver hun dog overrasket, da hun ser kontoudskriften. 

Saldoen på kvitteringen passer ikke. Sofie regner hurtigt ud, at der mangler næsten 4.000 kr. på hendes 

konto. Hun skynder sig at tjekke sin netbank, hvor kan hun se, at kortet er brugt på fem forskellige 

Elevark 
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hjemmesider. Hun ved ikke hvor, men hun ved, at det ikke er hende selv, der har købt på de sider. Sofie 

bliver rigtig ked af det, og hun er bange for, at hendes penge bare er forsvundet. 

 

Sofies forældre hjælper med at få spærret hævekortet, så det ikke er muligt at foretage flere køb, og de 

kontakter banken med det samme. 

I banken kan de se, at der er købt for fem beløb på hhv. 450 kr., 700 kr., 850 kr., 1400 kr. og 550 kr. på 

nettet, hvor Sofie med sikkerhed kan sige, at hun ikke har handlet. 

 

a. Hvor mange penge er der i alt svindlet for på Sofies hævekort?  

b. Hvor mange penge er der gennemsnitligt blevet ”taget” hver gang?  

 

Sofie er desværre ikke den eneste, der har oplevet, at hendes kontooplysninger er blevet misbrugt. 

Sofies mor har læst om emnet: 

I en undersøgelse1 fra 2017 med 202 personer, der alle været udsat for misbrug af deres identitets- 

eller betalingsoplysninger, var der 57, der havde en idé om, hvordan misbruget var sket. 

 

Se fordelingen i diagrammet: 

 

 

 
(Skimming er, når ens kortoplysninger bliver kopieret og brugt til at lave falske kort med rigtige kortoplysninger.) 

 

c. Hvor stor en procentdel af ofrene havde en idé om, hvordan misbruget var sket?  

d. Aflæs diagrammet og indsæt tallene i en hyppighedstabel. 

e. Udregn antallet i procent og indfør det i tabellen. 

f. Hvorfor tror du, fordelingen er således? 

g. Har du tænkt over, hvordan du kan beskytte dig mod misbrug, når du handler på nettet? 

 
1 Peter Kruize, Det Juridsike Fakultet, Københavns Universitet: Internetkriminalitet 2017 – offerundersøgelse om 

identitetstyveri, bedrageri, afpresning og chikane i cyberspace. 
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Typer af identitetstyveri Aflæste antal Udregnet i procentdel 

Handel på nettet 
 
 
 

 
 
 

 
 Indbrud/tyveri 

 
 
 

  

Hacking af computer/profil   

Falske e-mail   

Falsk hjemmeside   

Skimming af kort   

Betaling i udlandet   

Misbrug begået af bekendte/kollega   

I alt   

 

 

Opgave 3 – Password 

Sofies bedste veninde Dagmar har også oplevet problemer på nettet. 

Dagmars profil på Facebook er flere gange blevet hacket, og derefter er 

der blevet sendt ”upassende” beskeder til venner og veninder fra profilen. 

De taler om, hvad hun kan gøre for at sikre sig, at det ikke sker igen.  

For det første skal hun ændre password på alle sine profiler. Dagmar har 

brugt det samme password på rigtig mange profiler, og det er en dårlig 

ide. Hun har brugt et password med fem tal. Selvom der er mange 

kombinationsmuligheder, er det ikke et sikkert password. Prøv at regne på følgende: 

 

a) Hvor mange kombinationsmuligheder er der, hvis et password indeholder tre tal? 

b) Hvor mange kombinationsmuligheder rummer Dagmars password? 

c) Hvor mange kombinationsmuligheder er der, hvis et password indeholder tre tal og et bogstav?  

(æ, ø og å må ikke indgå.) 

d) Hvor mange kombinationsmuligheder er der, hvis et password indeholder tre tal og tre bogstav-

er? (æ, ø og å må ikke indgå.) 

 

De fleste hjemmesider anbefaler et password på mindst otte tegn. Passwordet skal indeholde både 

bogstaver og tal. 

 

e) Hvad vil det lavest mulige antal kombinationsmuligheder være i sådan et password? 

f) Hvad vil det højest mulige antal kombinationsmuligheder være i sådan et password? 

g) Hvilken fejl tror du, de fleste begår, når de skal lave password til deres profil på nettet? 

 

Dagmar laver et nyt password, der består af fire tal samt fire bogstaver, hvor det ene er et stort bogstav. 

Desuden er hun blevet rådet af forældrenes forsikringsselskab til at tjekke sin computer for virus, 

specielt key-logger virus. 

 

h) Hvor mange kombinationsmuligheder har Dagmars nye password? 

i) Undersøg, hvad en keylogger virus er. 
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Opgave 4 – Sociale medier 

Udover Sofies Instagramprofil, hvor hun sælger tøj, har Sofie en Facebookprofil og en bruger på Snap-

chat. Hun kan godt lide at lægge billeder og små film op, og hun holder øje med, hvor mange likes hun 

får fra sine venner. Sofie tænker meget over, hvad det er hun lægger op, og det er oftest sjove film og 

skøre billeder. 

 

Sofie har 465 venner på Facebook. Sofie lægger et billede op af sig selv og sin 

veninde Ingrid, hvor de spiser pizza. Sofie får 120 likes fra sine venner.  

 

a. Hvor stor en procentdel af Sofies venner har liket?  

 

Ingrid er tagget på billedet, og der er flere af hendes venner, der også liker, så 

opslaget kommer hurtigt op på 204 likes. 

 

b. Hvor mange af Ingrids venner har liket Sofies billede?  

c. Hvor stor en procentdel af de samlede likes kommer fra andre end Sofies egne venner?  

 

Sofie kan se, at der er nogle af hendes venner, der har delt billedet. 

 

d. Prøv at opstille et regnestykke for, hvis to af Sofies venner, der hver har ca. 300 venner på 

Facebook deler hendes billede, og deres venner så også deler det 

én gang (med 150 nye venner de andre ikke havde). Hvor mange 

mennesker har så mulighed for at se billedet af Sofie og hendes 

veninde?  

e. Prøv selv at lave en tilsvarende opgave, hvor du tager udgangs-

punkt i en af dine egne profiler på de sociale medier. 

 

 

Opgave 5 – Deling af billeder 

Sofie har sammen med sin familie været på ferie på Rhodos. Det var en dejlig ferie, hvor de lå ved poolen 

eller ved stranden det meste af tiden.  

Da Sofie kommer hjem, lægger hun feriebilleder op på sin Instagram. De fleste af billederne viser Sofie 

sammen med sin familie, for eksempel da de var ude og spise om aftenen. Sofies bror har også taget et 

billede af Sofie, hvor hun ligger i bikini. 

 

Da Sofie kigger sit opslag igennem, fortryder hun, at hun har lagt bikinibilledet op og skynder sig derfor 

at slette det. Hun kan dog se, at billedet allerede har fået nogle likes. Alligevel håber hun, at det er slettet 

i tide, inden nogen har taget et screenshot af det.  

 



2019 © mattip.dk    
I samarbejde med Tryg                                                                              

5 

a. Forestil dig, at Sofies klassekammerat William 

vælger at dele Sofies bikinibillede på Facebook. 

Williams Facebookvenner har i gennemsnit 450 

venner. Hvor mange mennesker vil kunne kom-

me til at se Sofies billede, hvis alle laver en deling 

én gang, hvis de ikke har nogle fælles venner?  

 

Eftersom Sofie og William er venner på Facebook, har 

de også flere fælles venner. Ud over 68 fælles venner 

har William 380 venner. 

 

b. Hvad hvis halvdelen af Williams venner ser billedet og deler? 

c. Hvis 10% ser og deler? 

d. Hvor hurtigt vil det gå, inden Sofies billede er delt med over 10.000 mennes-

ker?  

e. En person har 400 venner og deler et billede med alle sine venner på Face-

book. Hver af vennerne har gennemsnitligt 400 venner.  

Hvor mange brugere vil billedet kunne nå ud til ved blot en deling med alle ven-

ner? 

 

Der er selvfølgelig mange, der har fælles venner på de sociale medier. Samtidig er det ikke alle, der 

aktivt åbner og ser det, der lægges online. Derfor er tallene i opgaven måske sat lidt højt, men det er 

værd at tage med i dine overvejelser om, hvad du har lyst til at dele med andre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgave 6 – Chikane på nettet 

En undersøgelse fra 2017 viser, at ud af 5.996 adspurgte har 29 været udsat for chikane på nettet det 

seneste år. 

 

a) Hvor stor en procentdel af de adspurgte har oplevet chikane? (Afrund til én decimal.)  

b) Hvis der i Danmark i 2018 er et indbyggertal på 5.77 mio., og der tages udgangspunkt i resultatet 

ovenfor, hvor mange mennesker har så været udsat for chikane på nettet?  

c) Lav en vurdering af hvor mange på din skole har risiko for at blive udsat for chikane på nettet. 

 

 

Snak om i klassen: 

Er der noget, I ikke vil dele på sociale 

medier? 

Har I nogensinde været i tvivl om et 

billede, I lagde op? 

Hvilke ulemper kan der være ved at dele 

film og billeder på nettet? 
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Der har været en kraftig stigning i antallet af chikaner i Danmark gennem de seneste år: 

 

Årstal 2009 2013 2014 2017 2018 

Antallet af chikaner i Danmark 2.802 14.027 15.955 20.690  

 

d) Indsæt tallet, som du har beregnet for 2018. 

e) Hvor meget er antallet af ofre steget fra 2009 til 2018?  

f) Beregn hvor meget det er i procent? (Afrund til én decimal.)  

g) Tegn en kurve over udviklingen gennem de seneste år. 

h) Vurder i hvilken periode, der er den kraftigste stigning. 

i) Hvor mange gange er chikanerne fordoblet i perioden fra 2009-2018? 

j) Prøv at beskrive hvad årsagen til denne stigning kan være. 

k) Hvad, tror du, kan være med til at forhindre, at stigningen fortsætter?  

l) Hvordan vurderer du, at udviklingen for chikane i Danmark vil være fremover? 

 

 

Opgave 7 – Tab ved onlinekriminalitet 

 

I en undersøgelse af internetkriminalitet, er der blevet undersøgt gennemsnitlige tab (i kroner) på tre 

forskellige typer af misbrug over nettet. Se på søjlerne nedenfor og svar på følgende spørgsmål: 

 

 

a) Tal med en sidemand eller i klassen om, hvad I tror de tre typer af kriminalitet dækker over.  

Giv gerne nogle eksempler. 

b) Beregn det gennemsnitlige tab over perioden ved henholdsvis: Identitetsmisbrug, Misbrug af 

betalingsoplysninger og Bedrageri ved internethandel. 

c) Ved hvilken type kriminalitet har ofrene i gennemsnit mistet mest set over de tre målinger? 

d) Hvad er det procentvise fald i tab på Identitetsmisbrug, og 

hvad kan det skyldes? 

e) Hvad er den procentvise stigning i Bedrageri ved internet-

handel over de fem år, og hvad kan det skyldes? 

f) Hvad er det gennemsnitlige sammenlagte tab ved de tre 

typer internetkriminalitet i 2013? 

g) Hvad er det i gennemsnitlige tab i 2017? 

h) Tab ved Misbrug af betalingsoplysninger er faldet markant 

over de tre målinger. Hvad kan det skyldes? 
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Opgave 8 – Lav en video 

 

I har nu arbejdet med de udfordringer mange, både unge og ældre kan møde.  

I den sidste opgave skal I lave en video, hvor I rådgiver andre unge om, hvordan 

de færdes sikkert på nettet. Opgaven er en gruppeopgave, og I skal lave en kort 

drejebog inden optagelserne. Filmen skal indeholde følgende:  

 

1) En indledning der kort skitserer, hvad jeres video drejer sig om.  

2) Oprettelsen af profiler på nettet: Hvad skal de være opmærksomme på, 

når de opretter m.m.  

3) Password: Hvordan laver man en sikker kode, og hvad skal undgås?  

4) Hvad skal de unge gøre, hvis deres profil er blevet hacket? Hvem skal de kontakte, hvad skal de 

være opmærksomme på m.m.  

5) Hvilke opmærksomhedspunkter skal de unge huske, når de poster på nettet (billeder, tekst, 

location osv.)?  

6) Find gerne selv på flere områder, I kan få med i videoen… 
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Gennemsnitlige tab

Internetmisbrug Misbrug af betalingskortoplysninger Bedrageri ved internethandel

kr. 

Fem gode råd, så du undgår at blive hacket: 

• Hent app’en ”Mit digitale forsvar” til 

din telefon. 

• Brug sikkerhedsprogrammer. 

• Beskyt dine personlige oplysninger. 

• Brug et stærkt password. 

• Brug din sunde fornuft, når du handler 

på nettet. 


