DATA DETOX
8-dagers Data Detox på 30 minutter

DATA DETOX KIT
Norsk versjon for
nedlasting:
https://buskerud.fylkesbibl.
no/data-detox/

Introduksjon – om kurset
Dag 1 Utforsk
Dag 2 Alt på ett sted
Dag 3 Å være sosial
Dag 4 Søk og surfing
Dag 5 Tilkoblet
Dag 6 Rydd opp
Dag 7 Hvem tror du at du er
Dag 8 Å skape et nytt meg

Nettvariant av kurset:
https://datadetoxkit.org/no/home
NB: Fungerer ikke i Internet Explorer,
bruk en annen nettleser.

Tipset om i gjennomgangen:
- Menypunktet Personverndetox inneholder oppdaterte veiledninger m.m.
- Menypunktet Velværedetox: «Skru på lyset: å finne sannheten på Internett» (om falske nyheter)
- Menypunktet Velværedetox: «Internett fikk meg til å gjøre det: behold fatningen i møte med
forvirrende design» (om designtriks som får deg til å klikke, bli på siden og kjøpe)

Gjennomgang av Data detox kit: Dag 1 - utforsk
Kort om innholdet:

Innstilling og teknisk:

Hvem er du på nettet i andres øyne?
Hva ser andre når de googler navnet
ditt?
Søk etter navnet ditt i ulike
søkemotorer. Hva er koblet til navnet
ditt?
Søk etter bilder om deg selv. Og gjør et
omvendt bildesøk (images,google.com
og tineye.com) og se hvilke andre
nettsteder som viser dette bildet. Noe
problematikk rundt bilder og internett
som ikke glemmer.

Logg ut fra alle e-postkontoer og
sosiale medier.
Slett nettleserhistorikk (logger) og
cookies (informasjonskapsler)

Gjennomgang av Data detox kit: Dag 2 - alt på ett sted
Kort om innholdet:
Er Google din beste venn? Hvilke
Googletjenester bruker du? Ta kontroll
over kontoen ved å slette elementer.
Ta Googles sikkerhetskontroll
Utfordring: Bruk andre søkemotorer
https://duckduckgo.com/
https://www.startpage.com/no/
https://en.wikipedia.org/wiki/Searx
Bruk mer personvernvennlige nettlesere
(Firefox)

Innstilling og teknisk:
Google lar deg se mye av det som
lagres: myactivity.google.com
Googles sikkerhetskontroll:
myaccount.google.com/privacychecku
p – hopp over «gjør annonser mer
relevante for deg»

Begrens apper med tilgang til kontoen:
myaccount.google.com/permissions

Gjennomgang av Data detox kit: Dag 3 – å være sosial
Kort om innholdet:
Sosiale medier bidrar til
dataoverfloden og det er viktig å rense
opp innimellom.
Rydd opp på Facebook!

Innstilling og teknisk:
Hvor godt kjenner Facebook deg:
Meny – innstillinger – annonser – annonsepreferanser – interessene dine – se alle interessene
dine

Hvem tror Facebook at du er:
Annonsepreferanser – annonseinnstillinger:
-

Annonser basert på data fra partnere – IKKE TILLAT

-

Annonser basert på aktiviteten din på Facebook-selskapenes produkter - NEI

-

Annonser som omfatter de sosiale handlingene dine - INGEN

Hvem deler du med:

Utfordring: bruk ikke appen, men
nettleseren også på telefonen for å
unngå sporing!

Innstillinger - personvern (bruk Facebook på pc):
-

Velg VENNER under «Hvem kan se mine offentlige innlegg»?

-

Velg VENNER under «Hvem kan søke etter meg med hjelp av epostadressen/tlf du oppga»?

-

Velg NEI under «Vil du at søkemotorer utenfor Facebook skal kunne lenke til din profil»?

Innstilling – tidslinje og tagging:
- Velg BARE MEG eller VENNER under «Hvem kan se innlegg som er tagget i på din tidslinje» og
under «Hvem andre skal se hva andre publiserer på din tidlinje»?

Rens opp og slett innlegg fra aktivitetslogg, for eksempel 15
innlegg, avtagg deg selv i andres bilder
Avtagg venner i bilder

Ny digital versjon av dag 3:
Forny profilen din
i sosiale medier

https://datadetoxkit.org/no/privacy/profile

Gjennomgang av Data detox kit: Dag 4 – søk og surfing
Kort om innholdet:

Innstilling og teknisk:

Om sporing på internett (annonser,
Facebooks liker-knapp og Google
Analytics)- hvilke sider vi besøker, hvor
vi klikker, våre søk, vår IP-adresse
Trackere finner deg gjennom ditt
«nettleserfingeravtrykk» – alle detaljer
om din nettleser.
Bedrifter med trackere på flere
nettsteder kan da kjenne deg igjen på
det mønsteret du lager og deretter
spore dine vaner.
Test panopticlick.eff.org – test meg

Søk «Privat» eller «Inkognito» fjerner
cookies/informasjonskapsler, søkehistorikk,
lagrede skjema når nettleseren avsluttes (men
gjør deg ikke anonym på internett):
Meny – nytt inkognitovindu.
Firefox og Safari kan stilles inn på Privat søking permanent.

Installer nettleserforsterkere (tillegg og
utvidelser) i Chrome, Chromium eller Firefox:
-

Privacy Badger for å blokkere sporere

-

HTTPS Everywhere – for å sikre kryptert tilgang til nettsteder når det er
mulig

Dagens utfordring: installer AdNauseam.io. Dette tillegget
klikker på tilfeldige annonser i bakgrunnen og dermed
forvirrer annonsørene.

https://www.nrk.no/nyheter/norsk-soldat-avslort-av-treningsapp-1.13892227

Gjennomgang av Data detox kit: Dag 5 - tilkoblet
Kort om innholdet:
Mobilen kobler seg gjerne opp mot mobile
nettverk, trådløse nettverk og andre
enheter (bluetooth)

Innstilling og teknisk:
- Har du navngitt telefonen din med ditt
eget navn? Må alle vite hva du heter?
- Slett nettleserhistorikk
- Bruk nettleserens private
surfemuligheter (Firefox og Safari)
- Endre til personvernforsterkende
søkemotor som standard
- Slå av wifi og bluetooth når de ikke er i
bruk
- Steng av stedsdata. Disse produseres
hele tiden selv om telefonen ikke er i
bruk og gir et tydelig bilde av hvem du er.
Sjekk din stedshistorikk og fjern den. Si
nei til lokasjonsdata i alle apper som ikke
trenger det.

Ny digital versjon av dag 5:
Pass på dataene på smarttelefonen din
Sjekk innstillingene dine!
Hva heter telefonen din?
Kan alle se hvem du er?
Og hvor du er??

https://datadetoxkit.org/no/privacy/smartphonedata

Gjennomgang av Data detox kit: Dag 6 – rydd opp
Kort om inholdet:
Rydd opp i appene dine. Antall apper har noe å si
for hvor utsatt du er for datainnsamling:
0-19 – svært lav eksponering

20-39 - lav eksponering
40-59 – middels eksponering
60-80 – høy eksponering

80 eller flere – meget høy eksponering

Innstilling og teknisk:

Ny digital versjon av dag 6:
Få orden på telefonen ved å rydde opp i appene

https://datadetoxkit.org/no/privacy/appcleanse

Gjennomgang av Data detox kit: Dag 7 – hvem tror du at du er
Kort om innholdet:

Innstilling og teknisk:

Datameglere og oppretting av profiler.

Gå inn på innstillingene i Google:

Profilering kan gi «riktig» reklame,
utelukke grupper fra å få visse typer
(jobb- eller bosteds-)annonser eller kan
persondataene brukes til å forutsi
kjørestil for eksempel?

Adssettings.google.com og se hvem
Google tror at du er

Se film om Kindles «terms and
conditions»:
https://www.youtube.com/watch?v=sxy
gkyskucA

Gjennomgang av Data detox kit: Dag 8 – å skape et nytt meg
Kort om innholdet:
Lag en plan for nye gode, vaner!
For hver av kontoene dine bør du:

Gå gjennom innstillingene (hvem kan
se hva, hvem kan kontakte deg og
hvordan, hvem kan se taggete innlegg,
innstillinger mot reklame og
godkjenning) og sørg for sterke
passord. I tillegg: RENS opp i bilder og
kommentarer du kan leve uten.

Plan for å oppdatere detoxen:

Ny digital versjon av dag 8
Sett opp den nye mobilen din med omhu og datalekkasjer
Sett opp den nye mobilen din med
omhu
(https://datadetoxkit.org/no/security/n
ewphone)
Oppmuntrer til å starte med blanke ark
og sjekke innstillingene. I tillegg til tips
om passord, skru på kryptering,
aktivere «finn telefonen»,
sikkerhetskopiering, låse skjermen,
skru på automatiske oppdateringer,
døpe telefonen og fjerne
forhåndsinnstilte apper. Og tips til
hvordan slette innholdet på den gamle
telefonen

Datalekkasjer: Ta vare på dine
elskede data:
(https://datadetoxkit.org/no/security/br
each)
Tips til hvordan du skal ta vare på deg
selv etter en lekkasje

Internett fikk meg til å gjøre det
Behold fatningen i møte med forvirrende design – mørke mønstre
Lett å la seg lure av «conformation shaming» eller «bølleknappen»:

Internett fikk meg til å gjøre det
Behold fatningen i møte med forvirrende design – mørke mønstre
Lett å la seg lure av «veien til ingensteds»:

Mer om mørke mønstre på https://www.darkpatterns.org/

Internett fikk meg til å gjøre det
Behold fatningen i møte med forvirrende design – fristelser
FOMO: Fear of missing out

Test: https://datadetoxkit.org/no/bonus/darkpatterns

Skru på lyset
Å finne lyset på internett
Falske nyheter brukes om feilaktig eller villedende informasjon.
Dr. Claire Wardle deler ordet «informasjonsforurensning» i:
- Mis-information: falsk informasjons som spres på nettet uten onde
hensikter
- Dis-information: falsk informasjon laget og delt av folk med onde hensikter
- Mal-information: deling av ekte informasjon med formål om å volde skade
Ta testen: https://datadetoxkit.org/no/wellbeing/fakenews

