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Forord 
Seniornett Norge ble stiftet i oktober 1997 av en gruppe fremsynte seniorer som startet IKT-opplæring på Deichmanske 

bibliotek, Majorstuen filial i Oslo. Foreningen fikk sitt eget domenenavn www.seniornett.no høsten 1997, og sommeren 

1998 kom nettstedet i gang. SeniorSurf-dagen ble avholdt første gang i 2000. Den er nå Norges største landsdekkende IKT- 

begivenhet og avholdes om høsten hvert år. 

Seniornett er en ideell forening som arbeider for at seniorer skal delta aktivt i det nye informasjonssamfunnet. 

Virksomheten er basert på frivillige, over hele landet skjer et stort arbeid på frivillig basis. Foreningen ledes av et styre, og 

sentralt er kontoret i Oslo med fire ansatte samt et antall frivillige, konsulenter og instruktører. 

Seniornetts visjon 

”Alle Seniorer (55+) i Norge skal være, eller få mulighet til å være, fortrolige med moderne informasjonsteknologi. Videre 

at de bruker IKT jevnlig i kontakt med familie og samfunn. Vi vil at bruk av IKT skal både forenkle hverdagen og berike 

livet”. 

Behovet 

Av Norges 1.2 millioner seniorer er over 600 000 ikke IKT-brukere, derav over 400 000 i aldersgruppen 55-74. De har mange 

spennende og lærerike år foran seg, og det er aldri for sent å lære noe nytt! Mange pensjonister opplever at de ikke kan 

følge med i IKT og ikke behersker datateknologien. Bruk av internett vil bli en stadig viktigere forutsetning for tilhørighet. 

Også fra samfunnets side blir det et alvorlig problem om en stor del av befolkningen ikke kan benytte seg av de nye 

tjenestetilbudene. 

http://www.seniornett.no/
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Kontakt 
Dataspørsmål kan rettes til: 
 

Support telefon: 

datahjelp@seniornett.no 
 

22 42 98 87 

Besøksadresse: Dronningensgate 6, 0152 Oslo 

Telefon: 22 42 96 26 

Internettadresse: www.seniornett.no 

 
 

 
Tekst og foto: Hanne Olea Libakken 

 

 
Layout: Barbro Iren Søfting Halvorsen ©2011 

mailto:datahjelp@seniornett.no
http://www.seniornett.no/
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Facebook 

Facebook er et sosialt nettverk på Internett hvor du kan registrere deg, det er gratis. Pr. august 2010 er det registrert over 

500 millioner aktive brukere av Facebook over hele verden, og dette tallet stiger raskt. Det er brukere i alle aldre på 

Facebook. 

På Facebook kan du søke etter venner du ikke har sett på mange år. Her kan du chatte med en venn, du kan skrive noe om 

deg selv på veggen, da kan alle dine venner se hva du har skrevet, og du kan legge ut bilder. Du kan lage arrangementer og 

invitere dine venner til å delta, dette er en fin måte å avtale et møte med dine venner. 

Det første vi skal se på er hvordan du registrerer en Facebook-konto. Når du har registrert deg på Facebook, er det lurt å 

sette seg inn i kontoinnstillinger, personverninnstillinger og applikasjonsinnstillinger. Dette er noe av det vi kommer til å se 

nærmere på, samt hvordan du legge til venner og bruker Facebook. 

Før du kan registrere deg må du ha en e-post. Har du ikke e-post så kan du skaffe deg en gratis Web basert e-post 

eksempelvis på www.outlook.com Se forklaring på de 2 neste sidene for hvordan du kan få en e-post. 

http://www.outlook.comse/
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Åpne Internett å gå til outlook.com. Trykk på ordlyden Registrer deg nå 
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Fornavn: Her skriver du inn ditt fornavn. Etternavn: Her skriver du inn 

ditt etternavn. Brukernavn: Her skriver du inn den e-postadressen du 

vil ha. Du behøver ikke å skrive: 

@outlook.com, det står der fra før. Opprett et passord: Her skriver du 

inn ditt passord, minst 8 tegn. Skriv inn passordet på nytt: Her 

bekrefter du det passordet du har valgt. 

Land/område: Her skal det stå Norge. Postnummer: Her setter du inn 

ditt postnummer. Fødselsdato: Her legger du inn fødselsdag, måned og 

året ditt. Kjønn: Huk av for det kjønnet du er. Telefonnummer: Skriv inn 

ditt telefonnummer i feltet. Alternativ e-postadresse: Her skriver du  

inn en av dine andre e-postadresser. Om du ikke vil gi fra deg din e- 

postadresse, eller ikke har e-post fra før, kan du bare la være å fylle ut 

noe i dette feltet. Vi ønsker å kontrollere at en virkelig person 

oppretter kontoen.: Her skal du skrive inn de tegnene som du ser med 

fete blå bokstaver og tall. Disse kan være litt vanskelig å tyde, så studer 

dem nøye. Klikk på Opprett konto nederst på siden. Om du har skrevet 

noe feil eller glemt å fylle ut et felt, vil det bli markert med rød skrift 

over det feltet som inneholder en feil. Rett opp feilen og klikk Opprett 

konto. I neste vindu som kommer frem må du bekrefte 

telefonnummeret ditt. Du vil deretter få en tekstmelding med en kode 

som du må taste inn for å bekrefte kontoen din. Du har nå fått din e- 

post og kommer direkte inn på den nye kontoen din. Da vil det ligge en 

e-post i innboksen din fra Microsoft teamet 
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Registrering på Facebook: 
 
 
 
 
 

Her skriver du inn e- 

postadressen og passordet ditt, 

og klikker på Logg inn dersom 

du allerede har facebook konto 
 
 
 

Her fyller du ut 

registrerings- 

skjemaet og klikker 

på Registrer deg 



 
facebook versjon 1.5 2017 HL       Side 8  
     
 

 
 
 
 
 
 
 

Etter du har klikket på "Registrer deg", må du 

skrive inn en sikkerhetssjekk. Skriv inn 

bokstavene i det store feltet, klikk på Registrer 

deg (se bildet til venstre). Nå har du 3 steg til å 

fylle ut. 

Klarer du ikke å tyde sikkerhetssjekken kan du 

ved å klikke på ordlyden "Prøv andre ord" få nye 

ord som kan hende er lettere å tyde. 
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I steg 1 kan du søke 

etter venner som du har 

i din e-postkonto. Skriv 

inn din E-postadresse og 

ditt passord til e-posten 

din for å logge deg inn. 

Du får nå en liste over  

de personene som du 

har i din kontaktliste, 

merk av for de du ønsker 

å legge til som venn på 

facebook. Da får din 

venn en e-post om dette 
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I steg 2 kan du fylle inn 

profilinformasjonen din 

(dette er frivillig). Når du 

klikker Lagre og fortsett 

eller Hopp over, kommer 

du inn på en ny side med 

forslag til venner du 

kanskje kjenner. 
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I steg 3 kan du legge inn et 

profilbilde enten ved å 

klikke på Last opp et bilde 

fra datamaskinen (da får 

du velge bilde fra 

bildebiblioteket ditt) eller 

ved å klikke på Ta et bilde 

med webkameraet ditt. 

Eller du kan rett og slett 

hoppe direkte til neste 

side ved å klikke på 

ordlyden Hopp over. 
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Nå er du registrert på facebook. 
Øverste linjen kan være forskjellig avhengig av om du har en ny oppdatert facebook eller ikke. Se bildet under for 

forklaring. Ikonene bytter plass, men det er fortsatt de samme ikonene. Sider på internett endrer seg stadig så det kan 

fort skje feil i våre manualer. 
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Startsiden 
 

Når du har logget deg på med brukernavn og passord, kommer du inn på siden “Startsiden”. Her kan du dele 
meldinger og bilder med dine venner. Alle dine venner vil da se det du skriver i feltet “Hva tenker du på”, og klikker 
på Publiser. 

 

På høyre side kan det vises noen venner du kanskje kjenner, ved å klikke på “Vis alle”, vises alle du 
muligens kjenner. Ved å peke på “5 andre felles venner” (se eksemplet under), kan du se hvem av 
dine venner den personen kjenner. Om du ønsker å legge en til som venn, klikker du på “Legg til 
som venn”. Du vil nå få bekreftet at venneforespørselen er sendt. 
 
Når personen du la til som venn logger seg inn på Facebook, må denne bekrefte din 
venneforespørsel. (se neste side) 
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Finn venner 
Her kan du bl.a. søke etter venner og opprette en venneliste. 

 

 
 

 

 
 
 

I det øverste bildet kan du skrive inn 

navn på den vennen du søker etter. 

I det andre bildet skriver du epost 

adressen din og passordet for den 

eposten, da vil du få en mulighet til å 

merke de du allerede har som 

kontakter i e-posten din 
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På høyre side i vinduet vil det komme venneforespørsler, meldinger og varsler. 
 
 

1. Her kommer dine venneforespørsler. Du ser ett rødt tall. Klikk først på 
figuren med tallet. Deretter klikk på Bekreft eller Slett forespørsel.  Se 
eksempel. 

Vær oppmerksom på at vennen din ikke blir informert dersom du klikker på 
Slett forespørsel.  

Etter å ha klikket på Slett forespørsel vil du få nok ett valg. Merk som 
spam. Det vil da si at personen ikke kan sende deg flere 
venneforespørsler. Dette blir ditt valg. 

 
2. Her kommer dine meldinger. 

Også dine meldinger vil vises med rødt tall tilsvarende i eksemplet over. Vil 

du lese meldingen klikk på symbolet med rødt tall. Og du får sett hvem 

meldingen er fra. For å lese hele må du klikke på meldingen. Den vil da 

komme opp I et “chat” vindu nederst på skjermen din. Tilsvarende som du 

kan se på eksempelbildet. 

 

3. Her kommer dine varsler, som f.eks. at noen har godtatt din venneforespørsel. Eller andre aktuelle ting som 
om noen har kommentert dine innlegg eller likt dem. 
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Profil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeg har her prøvd å markere noen steder der du kan 

klikke for å få gjort endringer på din egen Facebook 

profil. Etter at du først har klikket på navnet ditt 

øverst til høyre på "startside" skjermbildet. 
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Grunnleggende bruk av facebook 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. 

Når du skal dele noe med ALLE dine 

venner skriver du det du ønsker å 

skrive i den ruten jeg har markert 

med rødt på bildet før du klikker på 

«Publiser» Hva tenker du på? 
På neste side vil du finne eksempel. 

2. 

Når du skal skrive til bare 1 eller få 

venner trykker du der det står 

Messenger 

Klikk der det står «Ny melding" 

Velg den/de du skal skrive til og da er 

det bare de du valgte som kan se hva 

du har skrevet. 

(Se eksempel på 19) 

3. 

Bilder og videoer får du lagt til på 

facebook ved å klikke på knappen der 

det står «Legg til Bilder/videoer» 

Eksempel vil du se senere i 

beskrivelsen 
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Hva tenker du på? 
  Når du har klikket på Hva tenker 

du på så vil du få opp et vindu der 

du kan gjøre en rekke valg. Det 

første du gjør er å skrive hva du 

ønsker å dele.  

Deretter kan du velge farge på 

innlegget. Legge til etiketter, 

sjekke inn, legge ved bilder m.m. 

Før du klikker på Publiser bør du 

sjekke hvem som vil kunne se 

innlegget ved å se hva som står i 

feltet jeg har markert.  

Her kan du velge offentlig, som 

betyr at ALLE som har facebook i 

hele verden kan finne innlegget 

ditt, venner betyr at bare de som 

er venner kan se dette. Du kan 

selv velge enkelte venner som 

skal kunne se, osv. 
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Når du begynner å skrive navnet til din 

Venn som skal ha meldingen vil det 

automatisk komme opp «forslag» fra 

facebook og når du ser den eller de som 

skal ha melding fra deg klikker du bare 

på navnet. 

Kommer det ikke opp forslag fra 

facebook er det bare for deg å skrive hele 

navnet til din venn, forutsetninga er at 

din venn også har facebook konto. 
 
 
 
 
 
 

 

Selve meldingen skriver du i feltet som 

jeg har markert med rødt her. 

Etter at du er ferdig å skrive må du klikke 

på «send» knappen. 
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Når du har klikket på «Legg til 

Bilder/videoer» på facebook får du opp 

arkivene på din egen datamaskin. 

Det første du da må gjøre er å finne ut 

HVOR du har bildene dine. 

(se eksemplet) 

Dermed er det bare å klikke på det/de 

bildene du ønsker å legge ut på 

facebook. 

Ett bilde? Klikk på bildet og deretter på 

«Åpne». 

Flere bilder? Marker bilder ved å bruke 

tasten på tastaturet som det står «ctrl» 

på og deretter klikk en gang på bildet. 

Gjør det samme med neste bilde osv. 
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Legge til bilder på facebook: 
Hvis du klikker på ordlyder som har med å legge til bilder, enten forsidebilde, profilbilde eller opprette album av noe slag. Vil du 

få opp ett nytt vindu der du må velge hvor du skal hente bildet fra. Se bildet under hvor jeg har markert med rødt. Det er viktig at 

du vet hvor du henter bildene fra. Under ser du eksempel dersom du klikker på last opp bilder på en datamaskin. 

Viktig å huske at nå får du opp de bildene fra den enheten som du bruker i øyeblikket, enten det er mobiltelefon, nettbrett eller 

PC. 
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Chat eller samtale på facebook: 
Du kan prate med dine venner på flere måter på facebook. Nederst til høyre i facebook vinduet finner du en Chat boks. (Bilde 

under) kan være forskjeller på de forskjellige facebook profilene. Har du den lille boksen med grønn prikk på + evnetuellt ett 

tall så indikerer tallet hvor mange av dine venner som er pålogget facebook.  

Disse kan du nå prate med og få svar ganske snart. Når du klikker der det står chat får du opp en oversikt over dine venner. Nå 

kan du klikker med mus på den av dine venner som du ønsker å snakke med, du får nå opp ett vindu der du kan følge med på 

det du og din venn har snakket om. (se bildene) 
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Fjern et innlegg du har postet 

For sikkerhets skyld tar jeg også med et par linjer om hvordan du kan fjerne noe som er blitt postet på veggen din, enten 

av deg selv eller av andre. Dette skjer typisk dersom du trykker på en video av typen "OMG! Look what she does …" o.l. Da 

kommer du til en side der du tilsynelatende skal få se en video, men via clickjacking-trikset poster du den samme lenka på 

din vegg dersom du trykker et eller annet sted på siden. 

 

 
For å fjerne et innlegg fra andre, trykker du på den lille pilen øverst til høyre på innlegget, og deretter enten Jeg vil ikke se 

dette eller Ikke følg (navnet) eller Skjul alt fra (navnet). Det første alternativet vil skjule dette innlegget for deg. Det 

andre alternativet vil skjule ALLT fra denne personen i likhet med det tredje alternativet. 

For å fjerne egne innlegg så har du samme fremgangsmåte, trykk på den lille pilen øverst til høyre på innlegget men her er 

valgene Rediger innlegg, Stopp varsler eller Slett 

(se bildene under) 
 

 

http://www.dinside.no/852203/pass-paa-hvor-du-trykker-paa-facebook
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Brukerkonto 
Her kan du redigere venner og kontoinnstillinger. Det finnes endel person- og applikasjons-innstillinger for hvordan din 

Facebook-konto skal se ut. Disse innstillingene går ut på hvem som kan se din profil. Valget står som regel på , det 

betyr at alle som søker på deg, kan se din profil. Om du velger , betyr det at alle som er venner med dine 

venner kan se din profil. , betyr at det er kun dine venner som får se din profil. Det er også et hjelpesenter 

hvor du kan få en innføring i bruk av Facebook, applikasjoner, annonser og bedriftsløsninger. Når du skal logge ut av 

Facebook klikker du på Logg ut. Nå skal vi se på Innstillinger 

 
 

1. Klikk på tannhjulet oppe til høyre 

2. Klikk på Innstillinger 
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Kontoinnstillinger: 
 
 
 

 Under generelt  kan 
du endre navn, 
brukernavn, e- post, 
nettverk  ved å klikke 
på Rediger 

Under Sikkerhet og 
innlogging kan du se 
hvor du er innlogget 
(mobil/PC/Nettbrett) 
og du kan her skifte 
passord.  
Du kan sette opp 
totrinnsverifisering, 
noe som gjør at du da 
får en sikkerhetskode 
til mobilen din 
dersom en ny enhet 
forsøker å logge seg 
på kontoen din. 

Under Språk kan du 
velge det språket du 
ønsker på DIN 
facebook 

Under Varsler kan du 
da velge at du bare 
skal ha eposter fra 
facebook som har med 
din brukerkonto å 
gjøre. Bare varsler om 
konto, sikkerhet og 
personvern. Dette vil 
hindre at din epost blir 
oppfyllt av epost fra 
facebook. 



 
facebook versjon 1.5 2017 HL       Side 26  
     
 

 
 
 

Publiserer du lenker på andres vegger uten å mene det? Slik stopper du det. 

Facebook er blitt en yndet lekeplass for svindlere, og det er det lett å forstå, siden lenker som kommer fra venner tross alt 
er mer fristende å klikke på enn de som kommer på e-post fra en tilfeldig avsender. 
Og mange går i fella. Et par klikk kan være nok til at du deler en uhumsk nettside med dine venner, og er du ekstra 
uforsiktig, kan profilen din poste upassende lenker flere ganger, både på din egen og andres vegger. 
Har du eller noen du kjenner vært uheldig? Her er grepene du kan gjøre for å hindre at profilen din poster lenker av seg 
selv. 

 

Bytt passord! 

Den verste situasjonen er den der du har gitt bort e-postadressen og passordet ditt til uvedkommende, siden de da har 
akkurat de samme rettighetene som du har. 
Dette kan skje dersom du har gått på en såkalt phishing-svindel, der du for eksempel via en e-post blir bedt om å logge på 
Facebook, men der nettsiden som skjuler seg bak lenken ikke er Facebook – bare en tilnærmet identisk kopi. Første grep 
er derfor å bytte passord. Dette gjør du ved å trykke på pila øverst til høyre og velge kontoinnstillinger. På den neste siden 
kan du så endre passordet ditt. 

 

For å være på den sikre siden bør du derfor deaktivere andre enheter. 

Dette gjør at alle andre enheter (PC-er, mobiltelefoner etc.) som er logget på med din Facebook-konto blir logget av, slik 
at de må logge på med det nye passordet. Dette gjør du under sikkerhet og aktive økter på kontoinnstillinger-siden. Listen 
viser de enhetene som er logget på med din Facebook-konto, og er det noen du ikke drar kjensel på, er det bare å 
avslutte dem. Når du først er inne på denne siden, bør du også dobbeltsjekke at sikker nettsurfing er aktivert. 

http://www.dinside.no/tag/phishing
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Det er også flere sikkerhetsvalg der du kan lese om og ta stilling til; for eksempel om du manuelt vil godkjenne alle nye 

maskiner som prøver å logge seg på din Facebook-konto. Litt mer pes hvis du stadig bruker nye maskiner, selvsagt, men 

også sikrere. 
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Fjern applikasjonenes rettigheter 

 
La oss først ta en titt på en av mine Facebook-venner, som flere ganger har postet denne lenka, både på sin egen og andres 

vegg: 

 

 I dette tilfellet er det lett å se at applikasjonen Sdrsgsdgs er syndebukken.  

 
 
 

I den røde ringen ser du at det er applikasjonen Sdrsgsdgs som har foretatt postingen, og den må derfor fratas rettigheten 

til å poste. Det gjør du ved å velge applikasjoner på kontoinnstillinger-siden (rød ring på bildet side 35). Der finner du en 

liste over alle spill, apps, nettjenester og annet du har gitt tilgang til Facebook-kontoen din; sortert på når de sist brukte 

dataene dine. Se bilde neste side. 
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Min Facebook-kompis bør derfor bla frem til Sdrsgsdgs og trykke på krysset til høyre på linja. Her markert ved rød ring. 
 

Kort oppsummert: 

Bytt passord, deaktiver alle andre enheter, aktiver sikker nettsurfing, fjern rettigheter til applikasjoner som ikke bør 

få ha dem og fjern eventuelt innlegg som allerede er postet, så skal du være trygg igjen.Og nå må du tenke deg om en 

ekstra gang før du trykker på en lenke noen har postet. 
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Logg ut 

Før du avslutter internet er det lurt å legge seg til en vane at man Logger ut dersom man har logget seg inn noe sted 

på datamaskinen. Dette spesielt hvis du låner andres maskiner for å besøke facebook. Dette for din egen sikkerhet. 

For å logge ut må du klikke på den lille pilen som er øverst I høyre hjørne på facebook vinduet ditt. (samme pilen som 

vi klikker på for å komme inn på kontoinnstillingene . Nederst I menyen vil du se at det står Logg ut 
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Slette en Facebook-profil: 
1. Gå inn på Facebook.com og logg deg inn med brukernavn og passord. 
2. Gå inn på følgende lenke: 

http://www.facebook.com/help/contact.php?show_form=delete_account 

3. Du kommer nå til en slik nettside: 

4. Klikk på Send for å komme videre dersom du vil slette Facebook kontoen din. 

5. Følg deretter instruksjonene videre. 

6. Du kommer så til siste side hvor du får opplyst om at profilen din vil lagres i 14 dager før den slettes helt. Om du 

logger inn i løpet av denne perioden, vil forespørselen om sletting bli avbrutt. 

 
 

Denne listen vil fjerne informasjonen fullstendig. 

http://www.facebook.com/help/contact.php?show_form=delete_account
http://www.facebook.com/help/contact.php?show_form=delete_account
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Hurtigtaster 
 
 
 

Klikk Resulta 

Ctrl + A Merker alt 

Ctrl + X Klipper ut merket tekst 

Ctrl + C Kopierer merket tekst 

Ctrl + V Limer inn merket tekst 

Alt + F4 Lukker programvinduer (det samme som krysset oppe til høyre) 

Enter I stedet for å klikke på søkknapper i Internett 

AltGr + 2 For å få frem @ 

Tabulator Flytter innsettingspunktet fra ett felt til et det neste feltet i et skjema 

Windows-tasten Gå tilbake til startskjermen 

Ctrl + rull med hjulet på mus Zoomer ut og inn siden du er på. 
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Notater 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


