Facebook

Guide til privatindstillinger
DIN SYNLIGHED PÅ FACEBOOK
På Facebook er der særligt to privatindstillinger, som kan være en god idé at kigge
nærmere på. Med privatindstillingerne kan du eksempelvis selv bestemme, hvem
der skal kunne se de ting, du deler på Facebook, men du kan også selv bestemme,
hvem der skal kunne finde dig på Facebook.
I guiden herunder kan du se, hvordan du kommer ind i indstillingerne.

PRIVATINDSTILLINGER
På Facebook kan du finde mange forskellige
indstillinger, du kan ændre, men det nemmeste er at
finde fanen 'Genveje til privatindstillinger.'
Herinde finder en en god beskrivelse af de
privatindstillinger, du kan ændre, og der ligger samtidig
også et link til en forældreside, som du kan vise dine
forældre, hvis de gerne vil vide mere om det at være
ung på Facebook.

SÅDAN FINDER DU GENVEJEN TIL PRIVATINDSTILLINGERNE
Gå ind på Facebook app'en på din mobil
1.
2.

Tryk på de tre streger nederst til højre

3.

Scroll helt ned i bunden

4.

Klik på fanen 'Indstillinger og privatindstillinger' og fold
den ud, og klik så på 'Genveje til privatindstillinger'

HVEM KAN SE DET, DU DELER?
På Facebook kan du selv vælge, hvem der skal kunne se
de billeder, videoer og statusopdateringer, du laver- og
deler på din Facebook.
Du kan også selv bestemme, hvem der skal kunne se dine
personlige oplysninger - eksempelvis dit telefonnummer,
din fødselsdag, din venneliste med mere.

SÅDAN GØR DU ...
Følg trin 1 til 4 ovenover for at komme til privat1. indstillingerne. Klik på den linje, der hedder 'Gennemgå et
par vigtige privatindstillinger.'

2. Klik på 'Hvem kan se det, du deler?'
3. Tryk på 'fortsæt' og følg de tre trin

HVEM KAN FINDE DIG?
På Facebook kan du samtidig selv være med til at
bestemme, hvor synlig du skal være og dermed hvem,
der skal kunne søge dig frem på Facebook. Du kan også
lave dine privatindstillingerne sådan, at selvom folk
godt kan finde dig på Facebook, så er det ikke alle, der
skal kunne sende dig venneanmodninger.
SÅDAN ÆNDRER DU INDSTILLINGERNE FOR
DIN SYNLIGHED PÅ FACEBOOK
1. Følg trin 1 til 4 i den øverste 3. Klik på 'Sådan kan folk
guide

Klik på den linje, der hedder

2. 'Gennemgå et par vigtige
privatindstillinger'

finde dig på Facebook'

4. Tryk på 'Fortsæt' og
følg de tre trin

Lavet af SSP Horsens efter inspiration fra Center for Digital Pædagogik, som du kan besøge her: www.cfdp.dk

