
Beskyttelse af personlige oplysninger og dig
Deltagerne skal udforske, hvilken type oplysninger det er bedst at holde "private",
hvordan privatindstillinger tilpasses på sociale medier, og hvordan de forklarer deres
beslutningstagningsproces i forhold til deres valgte indstillinger (f.eks. hvorfor noget
indhold er indstillet til "Kun venner" kontra "Offentligt".

Materialer
Ark med gætteleg



Gætteleg

Del 1

Interaktion i klassen

Udlever arket til gættelegen, og bed hver deltager om at udfylde det. Bed deltagerne
om at vælge fire oplysninger, de vil dele, og fortæl dem, at du vil dele de oplysninger,
de skriver, med hele gruppen. Bed dem om at beholde det andet ark.

Giv deltagerne 10 minutter til at udfylde arket. Indsaml dem derefter.

Fortæl dine studerende følgende

Nu læser jeg nogle af oplysningerne på hvert ark. Brug afsnittet Gæt til at skrive dit
bud på, hvilken deltager der har udfyldt hvert enkelt ark.

Interaktion i klassen

Når I har gennemgået arkene, skal du få gruppen til at indgå i en debat.

Spørg dine studerende om følgende

Var der nogle oplysninger, som du ikke delte med nogen? Hvilke? Hvorfor?

Traf alle de samme valg om, hvad de ville dele? Hvorfor/hvorfor ikke?

Afhængigt af hvem du deler med, hvorfor ville du så dele flere eller færre af denne
type oplysninger? Hvornår ville du dele disse oplysninger?

Hvor let var det at forbinde hver lille oplysning med den person, der skrev/sagde
den?

Var der forekomster, hvor et givet svar utilsigtet kunne have formidlet noget ud over
det faktiske svar (f.eks. kan nogen have afsløret sin favoritret, hvilket kunne have
givet en ide om, hvilken kultur/hvilke kulturer personen er bekendt med)?

Hvilke antagelser tror du, at andre kunne have om dig, hvis du delte de oplysninger,
du skrev ned som del af gættelegen, med en større del af verden?

Del 2

Fortæl dine studerende følgende

Beskyttelse af personlige oplysninger er muligheden for at kontrollere, hvad andre
mennesker ved om dig. Det sker ved at sige bestemte ting om dig selv (f.eks. ved at



fortælle andre din adresse eller hvad du kan lide at lave i fritiden) eller ved at gøre
ting sammen med andre (f.eks. tage hen i en forretning med dine venner og vælge
det, du helst vil have). Beskyttelse af personlige oplysninger er vigtig, uanset om du
befinder dig fysisk i et lokale sammen med andre eller taler med dem online.

Beskyttelse af personlige oplysninger er baseret på dine egne personlige
beslutninger. Det, som beskyttelse af personlige oplysninger betyder for dig og din
familie, kan være meget anderledes end det, som beskyttelse af personlige
oplysninger betyder for andre i denne gruppe og deres familier. Hvis vi er mere
bevidste om, hvad vi sætter pris på i vores privatliv, og hvordan vores onlineadfærd
kan forme beskyttelsen af vores personlige oplysninger, kan vi bedre træffe
beslutninger om, hvilken type beskyttelse af personlige oplysninger vi ønsker.

Privatindstillinger ændres også, afhængigt af den type oplysninger, der deles, og
med hvem de deles.

Spørg dine studerende om følgende

Ville du f.eks. dele din hjemmeadresse med følgende personer:

1. Dine forældre/plejere eller andre vigtige voksne i din familie?

2. Dine venner?

3. Din lærer?

4. En fremmed/person, du ikke kender godt?

5. En vens ven?

6. En organisation eller virksomhed?

Opsummering

Fortæl dine studerende følgende

Når du deler oplysninger online, er det vigtig at overveje, hvem der vil kunne se
oplysningerne, og om du eller den person, hvis oplysninger deles, er tryg ved at dele
de specifikke oplysninger med visse målgrupper.

Nogle oplysninger kunne betyde negative ting i fremtiden, hvis de deles med de
forkerte personer. Hvis en fremmed/person, du ikke kender godt, ved nøjagtigt, hvor
du bor, kunne vedkommende komme til dit hus, hvilket kunne være usikkert. Selvom
dette kunne være mere eller mindre sandsynligt i forskellige dele af verden, kunne
risikoen (og den potentielle skade) veje tungere end den lave sandsynlighed for, at
det rent faktisk kunne ske. For at kunne forstå de valg af privatindstillinger, som kan



beskytte dig, skal du kende virkningerne af at dele oplysninger.



Fejlkommunikation

Debat

Fortæl dine studerende følgende

Lad os tale om, hvad vi siger i sms'er, hvordan vi siger det, og hvordan det kan være
anderledes end at kommunikere ansigt til ansigt.

Spørg dine studerende om følgende

Hvordan kan det at sige noget i en sms være anderledes end at sige det ansigt til
ansigt?

1. Hvis du ikke kan se personens reaktion, vil du måske ikke vide, hvad de føler
om det, du sagde. Du kunne såre nogens følelser uden at indse det.

Fortæl dine studerende følgende

Når du taler med nogen ansigt til ansigt, kan du observere deres reaktioner, mens du
taler med dem, og det gælder også kropssprog og tonefald. Noget af den kontekst
går tabt, når man kommunikerer online.

Dog kan du online få andre typer kontekstoplysninger, der kunne hjælpe med
kommunikation (nogle platforme kan f.eks. have specifikke normer, der giver dig en
bedre fornemmelse af, hvordan oplysninger tolkes).

Spørg dine studerende om følgende

Hvis du mangler visse kontekstmæssige tegn (f.eks. kropssprog, tonefald), hvordan
kunne det så føre til, at dine sms'er eller andre onlinebeskeder misforstås af
modtageren (kunne en vittighed f.eks. blive misforstået og såre nogens følelser)?

Hvis du bliver misforstået i en samtale ansigt til ansigt, hvad ville du så gøre for at
afklare misforståelsen (du kunne f.eks. undskylde eller forklare, hvad du forsøgte at
sige)? Hvordan kunne det være anderledes (dvs. sværere eller lettere) i forhold til
sms?



Hvem er din målgruppe?

Del 1

Fortæl dine studerende følgende

Selvom vi uvægerligt efterlader et spor af data med vores onlineaktiviteter, er der
nogle måder, hvorpå vi kan kontrollere vores privatindstillinger og administrere vores
omdømme online. I forbindelse med sociale medier er der ofte integreret indstillinger
i platformene, som lader os vælge, hvem der kan se det, vi slår op. Selvom justering
af disse indstillinger ikke begrænser analyse – inklusive analyse af metadata – fra for
eksempel tredjepartsgrupper (f.eks. annoncører, forskere eller virksomheder) samt
selve platformene, kan det ofte begrænse, hvad andre brugere af sociale medier kan
se, eller hvilke oplysninger virksomheder eller annoncører kan få adgang til.

Hvad er metadata? Det er basalt set data om data. Metadata kan omfatte, men er
ikke begrænset til, ting såsom hvornår du loggede på et socialt medie, hvor du var,
da du loggede på, og oplysninger om dine onlineforbindelser.

Privatindstillinger kan være forskellige på hvert enkelt sociale medie, men de hjælper
os med at definere vores målgruppe. Indstillinger kan f.eks. gøre, at vores opslag vil
være komplet offentlige, kun synlige for venners venner, begrænset til kun ens egne
venner og nogle gange kun synlige for visse udvalgte venner. Andre typer funktioner,
som disse indstillinger kan påvirke, omfatter lokationsdata og delingstilladelser.
Cookies, målrettet annoncering og fuldførte søgninger kan alle deaktiveres på de
fleste tjenester gennem nogle ændringer i indstillingerne i hver enkelt tjeneste. Der
findes også tilføjelsesprogrammer til webbrowsere og andre digitale tjenester, som
kan forbedre din beskyttelse af personlige oplysninger, mens du skifter mellem
websteder (f.eks. Privacy Badger "Do Not Track"-tilføjelsesprogrammet fra Electronic
Frontier Foundation).

Del 2

Interaktion i klassen

Inddel deltagerne i par.

Spørg dine studerende om følgende

Brug et minut til at tænke over alle de sociale medier, hvor I har en konto.

Ved du, hvad dine aktuelle privatindstillinger er på hvert af disse sociale medier.

Gruppeaktivitet

Fortæl dine studerende følgende



Lad os udforske de egenskaber, som disse indstillinger giver, og finde ud af, hvilke
der er de mest passende, i hvilke situationer og på hvilke platforme.

Gå hver især til et socialt medie, som I bruger, og kontrollér jeres privatindstillinger.
Normalt kan privatindstillingerne findes under dine kontoindstillinger, og nogle
platforme har endda specialfunktioner til at kontrollere dine privatindstillinger.

Når du har undersøgt dine privatindstillinger, skal du tale med din partner om disse
indstillinger. Hvorfor har I jeres privatindstillinger på den måde, som I har dem? Er
privatindstillinger nogle gange kontekstafhængige (f.eks. visse indstillinger er
passende i ét tilfælde, men ikke nødvendigvis i et andet)? Har du nogen sinde
ændret dine indstillinger? Hvor ofte ændrer du dem, og hvorfor?

Sørg for, at du kigger på både de privatindstillinger, der angår deling af oplysninger
med andre personer på platformen, samt dem, der angiver, hvor meget data selve
platformen og eventuelle tilknyttede tredjeparter (f.eks. annoncører) må modtage. De
er alle vigtige aspekter af at kontrollere dine digitale privatindstillinger – for
fremmede/personer, du ikke kender godt, venner, familie og virksomheder.

Interaktion i klassen

Giv deltagerne 5 minutter til i par at diskutere, og inddrag derefter hele gruppen i en
debat ved at stille følgende spørgsmål.

Debat

Spørg dine studerende om følgende

Er din konto overordnet set indstillet til offentlig, privat eller noget andet? Hvordan
besluttede du dig for denne indstilling?

Er dine aktuelle privatindstillinger, som du gerne vil have dem?

Hvornår giver det mening at dele offentligt, og hvornår kunne andre privatindstillinger
være at foretrække?

Føler du dig tryg nok ved at dele dine oplysninger med de sociale medier, du bruger,
eller de virksomheder, der annoncerer på disse platforme? Hvorfor eller hvorfor
ikke?

Får denne samtale dig til at tænke anderledes over dine privatindstillinger? Hvorfor
eller hvorfor ikke?



Opgave

Opgave

Opgave

Nu hvor vi har talt om beskyttelse af personlige oplysninger, hvad folk kan tolke ud
fra det indhold, vi deler, hvordan beskeder kan opfattes forskelligt af forskellige
personer, og hvorfor indstillinger kan være nyttige som et værktøj til at beslutte, hvad
I ideelt set gerne vil dele med en specifik målgruppe, så lad os anvende det, I lige
har lært.

I løbet af de næste 30 minutter vil vi hver især tænke over følgende tre scenarier og
skrive et kort afsnit som svar til hvert af dem:

1. Signe er 13 år gammel, og hun er lige begyndt at synge. Hun mener ikke selv, at
hun er god til det endnu, men hun vil gerne dele sine nye passion med sine
venner og høre, hvad de synes. Hun overvejer at tilføje nogle videoer af sig selv,
hvor hun synger nogle af sine favoritsange, på et socialt medie. Hvilken type
platform ville du anbefale? Hvad mener du ville være de ideelle privatindstillinger
for denne platform? Forklar hvorfor.

2. Reza er 16 år gammel og har en stor passion for madlavning og at skabe nye
opskrifter. Han har arbejdet på flere kyllingeretter og er meget begejstret for det,
og han vil gerne dele opskrifterne med sine venner og andre, der har interesse i
madlavning. Hvilken type platform ville du anbefale? Hvad mener du ville være
de ideelle privatindstillinger for denne platform? Forklar hvorfor.

3. Özlem er 18 år gammel, og hun vil begynde at lede efter job i næste måned.
Hun ved, at arbejdsgivere vil se hendes cv, men hun er ikke sikker på, hvordan
man skriver et godt et. Hun er interesseret i at arbejde inden for it-branchen,
men hun ved ikke, hvilke job der er tilgængelige for hende, og om hun er
kvalificeret til disse stillinger. Hun vil gerne have vejledning eller anbefalinger fra
andre, der har lignende interesser, men ingen i hendes aktuelle netværk
arbejder i it-branchen. Hvilken type platform ville du anbefale til Özlem? Hvad
mener du ville være de ideelle privatindstillinger for denne platform? Forklar
hvorfor.

Hvis det er muligt, kan du, næste gang I samles igen som en gruppe, få deltagerne
til at gå i de samme par og lade hvert par dele deres tanker om opgaven.
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