Hvem ønsker du å være?
Deltakerne undersøker hvordan identiteten deres på nettet og innholdet de skaper
og deler, er relatert til målene de har (f.eks. om karriere, studier, interesser). De
utforsker hvordan de kan administrere en profil på nettet, for eksempel hvordan
profilen ser ut for andre, tema for profilen og personverninnstillinger.

Materiell
Identiteten min på nettet – utdelingsark

Identiteten min på nettet
Diskusjon
Fortell elevene dine
La oss tenke litt på hvordan vi samhandler med forskjellige personer avhengig av
hvem de er. Du oppfører deg kanskje annerledes rundt venner enn du gjør rundt
familie eller lærere på skolen. Du oppfører deg kanskje også annerledes i forskjellige
miljøer eller situasjoner – på én måte på skolen sammen med venner og på en
annen måte med de samme vennene utenom skolen.
Fortell elevene dine
Vi kan alle oppføre oss forskjellig avhengig av hvor vi er og hvem vi er sammen med.
Du kan også styre hvordan du og innholdet ditt skal vises offentlig på nettet, og det
kan være nyttig å tenke over hvordan du vil at andre skal se deg på Internett.
Offentlige personer (f.eks. artister, skuespillere, politikere og bedriftsledere) gjør
dette hele tiden. De er nøye med alle sider av hvordan de eller merkevaren deres
fremstår offentlig, fra innhold i sosiale medier (f.eks. bilder, videoer, tekstbaserte
innlegg) til intervjuer, og prøver på den måten å appellere til så mange tilhengere
eller kunder som mulig.
Du trenger ikke å være en offentlig person med en markedsføringsstrategi til mange
millioner. Men det er nyttig å tenke over hvem som ser på profilene dine på nettet, og
planlegge hvordan du vil fremstå på nettet i fremtiden.

Samhandling
Klasseaktivitet
Organiser deltakerne i par.
Spør elevene dine
Hva slags innhold lager og/eller deler du for øyeblikket på nett (f.eks. video, musikk,
remiks, blogg, design, animasjon)?
Hva inspirerer deg til å lage eller dele dette innholdet? Hvorfor gjør du det?
Hva slags innhold er ditt ekte navn og bilde knyttet til?
Er det noe innhold du ikke vil at skal være knyttet til deg offentlig? Hvorfor ikke?
Klasseaktivitet

Gi deltakerne 7 minutter til å diskutere. Og be gruppen om å dele.
Spør elevene dine
Før vi snakker om hvordan du er til stede på nettet fremover, kan vi snakke litt om
målene du har for fremtiden. Diskuter dette med partneren din: hvor og hva ønsker
du å være om noen få år når du blir voksen, og hvordan kom du på den ideen? Det
er greit hvis du har mer enn én idé eller karriere du er interessert i.
Hvilke andre personlige mål har du som ikke er relatert til karrieremålet ditt?
Hva kan du gjøre på nettet som kan bidra til å nå karrieremål eller personlige mål?

Utdelingsark
Klasseaktivitet
Del ut utdelingsarket for Identiteten min på nettet til deltakerne.
Fortell elevene dine
Det du gjør på nettet, kan hjelpe deg til å utforske interessene du har nå, og til å
oppdage nye interesser.
Bruk noen minutter til å fylle ut dette utdelingsarket og tenke over ambisjonene dine i
sammenheng med hvordan du fremstiller deg selv på nettet. Husk at det varierer
hvordan folk ønsker å fremstå på nettet. Din egen identitet vil sannsynligvis utvikle
seg basert på hvordan målene dine og interessene dine forandrer seg i fremtiden.

Oppgave
Oppgave
Fortell elevene dine
Nå som vi har vurdert hvordan du ser på deg selv og interessene dine, kan vi tenke
litt mer på hvordan du vil fremheve visse sider av identiteten din overfor andre.
Tenk deg at du lager en ny profil på et sosialt medium som fokuserer på en bestemt
side av identiteten din. Du starter med blanke ark, og du har fullstendig frihet til å
justere alle personverninnstillingene og tilpasse innholdet akkurat som du vil.
Skriv et avsnitt om hvordan du vil bygge opp denne nye tilstedeværelsen på et
sosialt medium slik at venner og følgere får se deg slik du ønsker å bli fremstilt. Legg
spesielt vekt på disse tingene:
1. Type konto og plattform (f.eks. sosiale medier, blogg, osv.)
2. Type innhold (f.eks. bilder, videoer, tekstbaserte innlegg)
3. Hva vil du ta med i delen «Om meg»?
4. Hva slags bilder vil du bruke?
5. Hvordan skal personverninnstillingene dine være? Er noen av disse
innstillingene avhengig av hva slags innhold du deler?
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