Personvern og deg
Deltakerne skal utforske hva slags informasjon det kan være smart å holde «privat»,
hvordan de kan tilpasse personverninnstillingene på sosiale medier, og forklare
beslutningsprosessen som ligger bak innstillingene (f.eks. hvorfor bestemt innhold er
satt til innstillingen «bare venner» versus «offentlig»).

Materiell
Utdelingsark til gjetteleken

Gjettelek
Del 1
Klasseaktivitet
Del ut gjettelek-arket, og be hver deltaker fylle det ut. Be deltakerne om å velge fire
opplysninger som skal deles, og gi dem beskjed om at du kommer til å dele
opplysningene de skriver ned, med hele gruppen. Be dem om å beholde det ene
arket.
Gi deltakerne 10 minutter til å fullføre det utdelte arket. Samle deretter inn arkene.
Fortell elevene dine
Nå skal jeg lese noen av opplysningene på hvert ark. Gjett hvilken deltaker som har
fylt ut hvert av arkene, og skriv det ned i gjettedelen.
Klasseaktivitet
Etter at dere har gått gjennom arkene, får du gruppen til å diskutere følgende:
Spør elevene dine
Var det noen opplysninger du ikke delte med noen? Hvilke? Hvorfor?
Tok alle de samme beslutningene om hva de ønsker å dele? Hvorfor / hvorfor ikke?
Avhengig av hvem du deler med, hvorfor vil du eventuelt dele mer eller mindre av
denne typen informasjon? Når vil du dele den?
Hvor lett var det å koble hver enkelt opplysning til personen som skrev/sa det?
Var det tilfeller der et gitt svar utilsiktet formidlet noe utover det egentlige svaret (for
eksempel at noen avslørte favorittmaten sin, som kanskje kan gi en indikasjon på
hvilken kultur / hvilke kulturer denne personen er fortrolig med)?
Hvilke antagelser tror du at andre kunne ha gjort om deg hvis du hadde delt
informasjonen du skrev ned, som en del av et gjettespill med et stort publikum?

Del 2
Fortell elevene dine
Personvern er muligheten til å kontrollere hva andre mennesker vet om deg. Du kan
gjøre dette ved å si visse ting om deg selv (som å fortelle folk adressen din eller hva

du liker å gjøre for moro skyld) eller gjøre ting nær andre mennesker (som å gå i en
butikk med vennene dine og velge det du liker best). Personvern spiller en rolle,
uansett om du er i et rom med andre mennesker eller snakker med dem på nettet.
Personvern er basert på dine egne beslutninger. Hva personvern betyr for deg og
familien din, kan være veldig annerledes enn hva personvern betyr for de andre
personene i denne gruppen og deres familier. Hvis vi er mer oppmerksomme på hva
vi verdsetter som privat, og hvordan oppførselen vår på Internett kan forme
personvernet vårt, kan vi gjøre bedre valg om hva slags personvern vi ønsker.
Personvern endres også avhengig av hvilken type informasjon som deles, og med
hvem den deles med.
Spør elevene dine
Ville du for eksempel ha delt hjemmeadressen din med følgende personer:
1. Foreldre/omsorgspersoner eller andre viktige voksne i familien din?
2. Vennene dine?
3. Læreren din?
4. En fremmed / person du ikke kjenner godt?
5. En venn av en venn?
6. En organisasjon eller en bedrift?

Sammendrag
Fortell elevene dine
Når du deler informasjon på nettet, er det viktig å vurdere hvem som kan se denne
informasjonen, og om du eller den personen som informasjonen omhandler, føler
dere komfortable med å dele denne bestemte informasjonen med bestemte
publikum.
Enkelte opplysninger kan lede til uheldige ting i fremtiden hvis den deles med feil
mennesker. Hvis en fremmed / person du ikke kjenner godt, vet nøyaktig hvor du
bor, kan vedkommende komme hjem til deg, noe som kan være utrygt. Selv om
dette kan være mer eller mindre sannsynlig i forskjellige deler av verden, kan
risikoen (og potensiell skade) oppveie den lave sannsynligheten for at det faktisk kan
skje. For å gjenkjenne personvernvalgene som holder deg trygg, må du forstå
følgene av å dele informasjon.

Feilkommunikasjon
Diskusjon
Fortell elevene dine
La oss snakke om hva vi sier i tekstmeldinger, hvordan vi sier det, og hvordan dette
kan være annerledes enn å kommunisere ansikt til ansikt.
Spør elevene dine
Hvordan kan det å si noe i en tekstmelding være annerledes enn å si det personlig?
1. Hvis du ikke ser reaksjonen til personen, vet du kanskje ikke hvordan det du
sier, blir oppfattet. Du kan såre noens følelser uten å vite om det.
Fortell elevene dine
Når du snakker med noen ansikt til ansikt, kan du observere reaksjonene deres når
du snakker med dem, inkludert kroppsspråk og tonefall. En del av den
sammenhengen går tapt når du kommuniserer på nettet.
På nettet kan du imidlertid bruke andre typer kontekstuell informasjon som kan bidra
til kommunikasjonen (f.eks. kan plattformer ha spesifikke regler som gir deg en
bedre forståelse når det gjelder hvordan informasjonen tolkes).
Spør elevene dine
Hvis du mangler bestemte kontekstuelle tegn (f.eks. kroppsspråk, tonefall), hvordan
kan dette føre til at tekstmeldingene dine eller andre nettmeldinger blir misforstått av
mottakeren (f.eks. en spøk som blir feiltolket og sårer noens følelser)?
Hvis du ble misforstått i en samtale ansikt til ansikt, hva ville du ha gjort for å
oppklare misforståelsen (du kan f.eks. beklage eller forklare hva du prøvde å si)?
Hvordan kan dette være annerledes (dvs. vanskeligere eller lettere) via
tekstmeldinger?

Hvem er publikummet ditt?
Del 1
Fortell elevene dine
Selv om vi ikke kan unngå å etterlate dataspor etter aktivitetene våre på nettet, kan
vi likevel kontrollere personvernet vårt og administrere omdømmet vårt på nettet. På
sosiale medier er det ofte innstillinger innebygd i plattformene, som tillater oss å
velge hvem som kan se hva vi publiserer. Selv om justering av disse innstillingene
ikke begrenser analysene – inkludert metadataanalyser – fra for eksempel
tredjepartsgrupper (f.eks. annonsører, forskere eller bedrifter) samt plattformene
selv, kan det ofte begrense hva andre brukere av sosiale medier kan se, eller hva
informasjonsbyråer eller annonsører kan få tilgang til.
For de av dere som lurer, er metadata i bunn og grunn data om data. Metadata kan
inkludere, men er ikke begrenset til, ting som tidspunktet du logger deg på en sosiale
medier-plattform, hvor du er når du logger på, og informasjon om kontaktene dine på
nett.
Personverninnstillinger kan se forskjellig ut på forskjellige sosiale medier-plattformer,
men de hjelper oss med å definere publikummet vårt. Innstillingene kan for eksempel
tillate at innleggene våre er helt offentlige, er kun synlige for venner av venner, er
begrenset til bare venner, og, noen ganger, bare synlige for bestemte, utvalgte
venner. Andre typer funksjonalitet som disse innstillingene kan påvirke, er stedsdata
og delingstillatelser. Informasjonskapsler, målrettet annonsering og autofullføring av
søk kan alle deaktiveres på de fleste tjenester gjennom noen endringer i
alternativer/innstillinger på hver tjeneste. Det finnes også nettleserutvidelser og
andre digitale tjenester som kan styrke personvernbeskyttelsen når du flytter deg
mellom nettsteder (for eksempel utvidelsen Privacy Badger «Do Not Track» fra
Electronic Frontier Foundation).

Del 2
Klasseaktivitet
Organiser deltakerne i par.
Spør elevene dine
Bruk et øyeblikk til å tenke på alle sosiale medier-plattformene hvor hver og en av
dere har en konto.
Vet du hva de nåværende personverninnstillingene dine er på hver av disse sosiale
medier-plattformene?

Gruppeaktivitet
Fortell elevene dine
La oss utforske mulighetene som disse innstillingene gir, og finne ut hvilke som
passer best i hvilke situasjoner og på hvilke plattformer.
Gå til den sosiale medier-plattformen du bruker, og kontroller
personverninnstillingene dine. Personverninnstillingene finnes vanligvis under
kontoinnstillingene, og noen plattformer har også spesialfunksjoner for kontroll av
personvernet ditt.
Etter å ha undersøkt personverninnstillingene kan du snakke med partneren din om
disse innstillingene. Hvorfor har hver av dere personverninnstillingene slik dere har
dem? Er personverninnstillinger noen ganger kontekstuelle (for eksempel at de
passer i noen tilfeller, men ikke nødvendigvis i andre)? Har du noen gang endret
innstillingene? Hvor ofte endrer du dem, og hvorfor?
Forsikre deg om at du ser både på de personverninnstillingene som gjelder deling av
informasjon med ulike personer på plattformen, og de som angir hvor mye data
plattformen selv, og eventuelle tilknyttede tredjeparter (som for eksempel
annonsører), kan motta. Alt er viktige aspekter ved å kontrollere det digitale
personvernet ditt – med tanke på fremmede / folk du ikke kjenner godt, venner,
familie og bedrifter.
Klasseaktivitet
Gi deltakerne 5 minutter til å diskutere i de samme parene, og engasjer deretter hele
gruppen i en diskusjon ved hjelp av følgende spørsmål.

Diskusjon
Spør elevene dine
Er hovedkontoen din satt til offentlig, privat eller noe annet? Hvorfor bestemte du deg
for denne innstillingen?
Er de nåværende personverninnstillingene slik du vil at de skal være?
Når er det fornuftig å ha offentlig deling, og når er private innstillinger å foretrekke?
Føler du deg komfortabel med å dele informasjonen din med de sosiale medierplattformene du bruker, eller bedriftene som annonserer på disse plattformene?
Hvorfor eller hvorfor ikke?
Får denne samtalen deg til å tenke annerledes om personverninnstillingene dine?

Hvorfor eller hvorfor ikke?

Oppgave
Oppgave
Oppgave
Nå som vi har snakket om personvern, hva folk kan finne ut basert på innholdet vi
deler, hvordan meldinger kan forstås forskjellig av forskjellige mennesker, og hvorfor
innstillinger kan være nyttige som et verktøy for å bestemme hva du helst vil dele
med et bestemt publikum, la oss bruke det dere nettopp har lært.
I løpet av de neste 30 minuttene skal dere, hver for dere, reflektere over følgende tre
scenarioer og skrive et kort avsnitt om hver av dem:
1. Sinead er tretten år gammel, og hun har akkurat begynte å utforske sang. Hun
føler at hun ikke er så flink til det ennå, men hun vil gjerne dele den nye
lidenskapen sin med vennene sine og få innspill på den. Hun vurderer å legge ut
noen videoer av seg selv, hvor hun synger noen av favorittsangene sine, på en
sosial medieplattform. Hvilken type plattform vil du anbefale? Hva mener du vil
være de ideelle personverninnstillingene for den plattformen? Forklar hvorfor.
2. Reza er seksten år gammel, og han er lidenskapelig opptatt av å lage mat og
skrive nye oppskrifter. Han har jobbet med flere kyllingretter som han er veldig
spent på, og han vil gjerne dele oppskriftene med vennene sine og andre som er
interessert i matlaging. Hvilken type plattform vil du anbefale? Hva mener du vil
være de ideelle personverninnstillingene for den plattformen? Forklar hvorfor.
3. Ulwazi er atten år gammel, og hun ønsker å begynne å søke på jobber neste
måned. Hun vet at arbeidsgivere ønsker å se en CV, men hun er usikker på
hvordan hun kan skrive en som er virkningsfull. Hun er interessert i å jobbe i ITsektoren, men vet ikke hvilke stillinger som er tilgjengelige for henne og om hun
er kvalifisert nok til disse stillingene. Hun ønsker å få råd eller anbefalinger fra
andre som har lignende interesser, men ingen i de nåværende nettverkene
hennes jobber i IT-sektoren. Hvilken type plattform vil du anbefale til Ulwazi?
Hva mener du vil være de ideelle personverninnstillingene for den plattformen?
Forklar hvorfor.
Hvis det er mulig, deles deltakerne i de samme parene neste gang du samler dem
som gruppe, og la hvert par dele sine tanker om oppgaven.
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