
Sosiale medier og deling
Deltakerne skal tenke på personvern med hensyn til hvordan de deler informasjon
og kommuniserer med andre på nettet, spesielt når det gjelder bruk av sosiale
medier. De kommer til å være i stand til å forklare avveininger av personvern i
sammenheng med sosiale medier, og lære å bruke de nettbaserte
personverninnstillingene effektivt.



Bruk av sosiale medier

Del én

Klasseaktivitet

Før denne aktiviteten må du lime opp plakater med «ENIG» og «UENIG» på hver sin
side av rommet. La deltakerne få vite at når du leser opp hvert utsagn, så skal de
stille seg nær den ene eller den andre siden, avhengig av hva de føler sterkest for.
De kan også stå midt mellom de to plakatene hvis de er usikre eller er verken enige
eller uenige.

Mellom utsagnene ber du deltagere om å forklare standpunktene sine, samtidig som
du får gruppen til å diskutere kort om hvert emne.

Fortell elevene dine

Jeg skal lese et utsagn. Hvis du er hundre prosent enig, flytter du deg til
«ENIG»-plakaten. Hvis du er fullstendig uenig, går du til «UENIG»-plakaten. Hvis du
er usikker eller ikke er helt enig/uenig, flytter du mot midten i en posisjon som best
representerer standpunktet ditt.

Jeg har en konto på en sosiale medier-plattform som Facebook, Twitter, Snapchat
eller Instagram.

Jeg bruker sosiale medier hver dag.

Min sosiale medier-profil – på den sosiale medier-plattformen jeg bruker mest – er
offentlig.

Jeg har forskjellige venner/følgere/kontakter (med andre ord et klart avgrenset
publikum) på de ulike sosiale medier-plattformene jeg bruker.

Min generasjon tenker annerledes om informasjonen som deles på sosiale medier –
sammenlignet med voksne.

Jeg bruker forskjellige sosiale medier-plattformer for å publisere bestemte typer
innhold.



Venneforespørsler – spektrum

Del én

Fortell elevene dine

En sosiale medier-plattform er en nettbasert plattform du kan bruke til å komme i
kontakt med folk og kommunisere med dem.

Spør elevene dine

Hvilke sosiale medier-plattformer har du hørt om?

Del to

Klasseaktivitet

Før den følgende aktiviteten må du lime opp plakater med «ENIG» og «UENIG» på
hver sin side av rommet. La deltakerne få vite at når du leser opp hvert utsagn, så
skal de stille seg nær den ene eller den andre siden, avhengig av hva de føler
sterkest for. De kan også stå midt mellom de to plakatene hvis de er usikre eller er
verken enige eller uenige.

Mellom opplesingen av utsagnene bør du få i gang korte diskusjoner i gruppen ved
hjelp av spørsmålene under hvert utsagn.

Fortell elevene dine

Jeg skal lese et utsagn. Hvis du er hundre prosent enig, flytter du deg til
«ENIG»-plakaten. Hvis du er fullstendig uenig, går du til «UENIG»-plakaten. Hvis du
er usikker eller ikke er helt enig/uenig, flytter du mot midten i en posisjon som best
representerer standpunktet ditt.

For denne aktiviteten skal du tenke på den sosiale medier-kontoen du bruker mest.

Spør elevene dine

Profilen min på det sosiale mediet er offentlig.

1. Endrer dette måten du publiserer ting på nettet? Hvordan? Eller hvis ikke,
hvorfor ikke?

Profilen min på det sosiale mediet er kun for venner / folk jeg kjenner svært godt.

1. Hvorfor tok du denne avgjørelsen?



2. Ville du publisert andre ting hvis alle kunne sett det? Hvilke typer ting?

Jeg har en venn/følger/kontakt på sosiale medier som jeg aldri har møtt i
virkeligheten.

1. Hvorfor ble denne personen en venn/følger/kontakt? Var det noen du møtte på
nettet, eller aldri hadde møtt før?

2. Hvordan vil du beskrive forholdet?

3. Siden dere bare har kontakt på nettet, påvirker det hvordan dere kommuniserer?
Hva er noen av fordelene med denne typen kommunikasjon? Hva er mulige
utfordringer?

Spør elevene dine

Jeg godtar alle venne-/følger-/kontaktforespørsler jeg får.

1. Hva er en fordel med denne tilnærmingen? Hva er mulige utfordringer?

2. Har venne-/følger-/kontaktforespørsler betydning når det gjelder privatlivet ditt?
Hvis ja, hvordan? Hvis ikke, hvorfor ikke?

Når jeg møter nye mennesker, sender jeg dem en venne-/følger-/kontaktforespørsel.

1. Hvorfor er dette en god/dårlig ide?

Jeg har slettet venner/følgere/kontakter.

1. Hvorfor tok du denne avgjørelsen?

Spør elevene dine

På nettet er jeg venn med / følger av / tilknyttet foreldre/omsorgspersoner eller
lærere.

1. Endrer dette måten du publiserer ting på?

2. Har voksne i livet ditt noen gang kommentert hva du publiserer på nettet?

3. Hva er de mulige fordelene og/eller utfordringene med å være venn med / følger



av / tilknyttet foreldre/omsorgspersoner eller lærere?

Noen av tingene på profilen min kan sees av venners venner / folk jeg ikke har
direkte tilknytning til på sosiale medier.

1. Hvilke ting?

Jeg har sett på og/eller endret personverninnstillingene mine.

1. Hvorfor eller hvorfor ikke?

2. Var disse personverninnstillingene enkle eller forvirrende? Hva kan gjøre disse
innstillingene enklere å vise/endre?



Hvor stort er nettverket ditt?

Del én

Fortell elevene dine

La oss nå snakke om det potensielle omfanget av nettpublikummet ditt på sosiale
medier.

Innhold (som bilder, videoer og tekstbaserte innlegg) deles hovedsakelig med et
publikum på to måter. For det første kan innhold deles med et standardpublikum
som kan omfatte kun dine venner, følgere og folk du har kontakt med, eller det kan
også omfatte venner av venner. For det andre kan det opprinnelige publikummet ditt
dele innholdet med sine venner, følgere og folk de har kontakt med.

Du kan sannsynligvis velge det nærmeste publikummet ditt, men det er atskillig
vanskeligere å kontrollere hvordan dette publikummet deler, publiserer og tvitrer
innholdet videre til andre.

Spør elevene dine

La oss anta at du deler innhold med dine venner, følgere og folk du har kontakt med,
og at det samme innholdet også blir delt med deres venner, følgere og folk de har
kontakt med – hvor mange tror du at du deler med da?

Del to

Klasseaktivitet

Skriv følgende ligninger/resultater på tavlen.

Fortell elevene dine

La oss se på et lite regnestykke. Hvis du for eksempel har to venner, følgere eller
kontakter på en sosial medieplattform, og hver av dem har tre venner, følgere eller
kontakter, hvor mange personer kan totalt sett (noen venner, følgere eller kontakter
overlapper antakelig) se innholdet du deler på plattformen?

1. Svar: 2 + 2 x 3 = 8

Hvis du har ti venner, følgere eller kontakter på en sosial medieplattform, og hver av
dem har ti venner, følgere eller kontakter, hvor mange personer kan totalt sett se
innholdet du deler på plattformen?

1. Svar: 10 + 10 x 10 = 110



Hvis du har 300 venner, følgere eller kontakter, og hver av dem har 300 venner,
følgere eller kontakter, hvor mange personer kan totalt sett se innholdet du deler på
plattformen?

1. Svar: 300 + 300 x 300 = 90 300

Fortell elevene dine

Disse beregningene er basert på forutsetningen om at ditt nærmeste publikum deler
innholdet med sine nærmeste publikum, men at det ikke skjer en videredeling etter
det. I mange tilfeller kan imidlertid innhold bli delt langt utover disse to nærmeste
publikummene.

Del tre

Spør elevene dine

Hva tenker du om at så mange mennesker, som du sannsynligvis ikke vet hvem er
(bortsett fra at du kanskje kjenner noen av vennene til vennene dine), enkelt kan
finne ut hva du gjør på nettet? Hva kan være noen av de negative og/eller positive
aspektene med dette? 

Hvorfor spiller det en rolle?

Endrer dette hva du tenker om å dele ting på nettet? Hvorfor eller hvorfor ikke?



Deling på nettet

Diskusjon 1

Fortell elevene dine

Du kan dele ting på nettet for et bestemt publikum, men når du gjør innhold offentlig,
kan det få uventet oppmerksomhet.

Innhold som deles på nettet, kan «gå viralt», spres raskt via sosiale medier, bli
kopiert og muligens modifisert.

Spør elevene dine

Har noen et eksempel på innhold som har gått viralt?

1. Hvis ikke, be dem om å tenke på memes, modifiseringer eller populære videoer
de har sett og/eller delt med vennene sine.

Samhandling

Klasseaktivitet

Vis et nylig eksempel som samsvarer med dine/deltakernes lokale/regionale forhold
for å forsterke konseptet ytterligere.

Diskusjon 2

Fortell elevene dine

Innhold som går viralt, kan være bra hvis du vil trekke oppmerksomhet til arbeidet
ditt. Det kan imidlertid være uønsket hvis det gir oppmerksomhet som fører til
trakassering og nettmobbing. En privat video som blir lekket eller delt uten din
tillatelse, kan være skadelig for omdømmet ditt.

Spør elevene dine

På hvilke måter kan innhold om deg på nettet deles utover det tiltenkte publikummet
ditt, og hvordan kan dette potensielt påvirke deg og/eller omdømmet ditt? 



Personvernalternativer for sosiale medier-
plattformer

Del én

Fortell elevene dine

Nå som vi har snakket om noen grunner til hvorfor du kanskje ikke vil at alt du gjør
på nett, skal være offentlig, la oss snakke om hvordan vi kan håndtere personvernet
vårt på nettet.

Del to

Klasseaktivitet

Mellom spørsmålene lar du diskusjonen gå mer i dybden ved å bruke uttalelsene
under hvert spørsmål.

Fortell elevene dine

Er det fornuftig å ha forskjellige personverninnstillinger for ulike typer informasjon?

1. Du kan vurdere ulike opplysninger som om de har ulike nivåer av personvern.
Du ønsker kanskje å dele et bilde av ansiktet ditt, en tweet om ditt politiske
ståsted eller din religiøse overbevisning, eller en video med et morsomt tema,
med forskjellige publikum.

Hva med forskjellige personverninnstillinger for forskjellige personer? Får for
eksempel foreldre/omsorgspersoner og venner se de samme tingene på sosiale
medier-kontoene dine?

1. Deltakerne vil kanskje ikke at familien skal kunne kommentere innleggene
deres, men vil kanskje at vennene deres skal reagere.

Går du noen ganger gjennom alt du har blitt tagget i? Hvorfor eller hvorfor ikke?

1. Du vil kanskje fjerne noe pinlig innhold (for eksempel et bilde fra en dårlig
hårdag eller et innlegg om deg som du ikke vil skal bli delt).

På enkelte sosiale medier, som for eksempel Facebook, kan du endre innstillingene
dine slik at du må godkjenne noe før det vises på profilen din. Synes du det er en
god idé? Hvorfor eller hvorfor ikke?



1. Det hjelper deg med å forhindre at pinlig innhold blir knyttet til sosiale medier-
kontoen din. Dette stopper imidlertid ikke personen som publiserer innholdet, fra
å dele det på sin konto med sine venner/følgere/kontakter.

Hvorfor ønsker noen å begrense hvem som kan søke dem opp? Kan du gi et
eksempel?

1. Du ønsker kanskje ikke å ha fremmede / folk du ikke kjenner godt, som
venn/følger/kontakt på sosiale medier, eller at de sender deg uønskede
meldinger.

Er du venn med / følger av / tilknyttet foreldre/omsorgspersoner på nettet? Lærere?
Andre voksne?

1. Endrer dette typen innhold du deler, eller med hvem du deler innhold?

Må foreldre/omsorgspersoner eller lærere være venner med / følgere av / kontakt
med deg for å se profilen din?

1. Deltakerne bør vurdere om deres egne personverninnstillinger tillater
allmennheten å se deres sosiale medier-profiler. Hjelp dem å tenke på andre
måter foreldre/omsorgspersoner eller lærere kan se profilene deres på.

Hva med forskjellige personverninnstillinger for ulike sosiale medier-plattformer? Er
tweetene dine på Twitter offentlige eller private? Hvor mange kan se Snap-
storiesene dine? Hvor mange har tilgang til Instagram-oppdateringen din? Kan andre
se på videoene dine på YouTube? Kan folk se bildene dine på Facebook, utover
profilbildet ditt?

1. Hvis deltakerne ikke vet det, fortell dem at det er personverninnstillinger for
dette.

Publiserer du tweeter under det virkelige navnet ditt eller et pseudonym? Hvorfor?

1. Deltakerne ønsker kanskje ikke at allmennheten skal vite hva deres virkelige
navn er. I en slik situasjon vil de kanskje bruke et pseudonym.

Del tre

Klasseaktivitet



Organiser deltakerne i par.

Fortell elevene dine

Vi vet at personverninnstillinger kan være litt forvirrende.

Bruk noen minutter med parene på å komme med et spørsmål eller en kommentar
om personverninnstillinger.

Klasseaktivitet

Gi deltakerne fem minutter til å komme med et spørsmål eller en kommentar om
personverninnstillinger. Be dem om å dele det med hele gruppen, og svar på alle
spørsmål som stilles. Be om svar fra andre deltakere før du gir svaret ditt.

Hvis dere har tilgang på datamaskiner eller mobilenheter med Internett-tilgang, kan
du vise hvordan man administrerer personverninnstillinger på nettet.



Oppgave

Veiledning

Fortell elevene dine

Nå som vi har snakket om personvern for sosiale medier, kan vi utvide det ved å
utarbeide en veiledning som kan brukes til å hjelpe andre å lære det samme som
dere nettopp har lært.

I løpet av de neste 30 minuttene skal hver av dere lage en kort veiledning for å
hjelpe andre:

1. Tenk på publikummet til innleggene deres i sosiale medier.

2. Reflekter over hva de vil dele offentlig, og hva de kanskje vil beholde privat, og
hvorfor.

3. Vurder hvorfor de kanskje ønsker å gå gjennom og/eller redigere
personverninnstillingene for sosiale medier.

4. Finn ut hvordan de kan angi forskjellige personverninnstillinger for forskjellig
innhold, og hvorfor de kanskje ønsker å gjøre det.

Denne veiledningen kan være i et hvilket som helst format du måtte ønske. Du kan
skrive ut en trinnvis tekstveiledning, utforme den som en brukerhåndbok, bruke
bilder eller et flytskjema, eller en annen metode du tror vil hjelpe andre med å lære
disse tingene. Vær kreativ! Forsikre deg om at du i veiledningen også sørger for å

1. vise leserne hvordan du går gjennom og endrer personverninnstillinger på en
plattform for sosiale medier

2. gi svar på et spørsmål om personverninnstillinger du mener er viktig, basert på
forrige gruppediskusjon

Oppgave

Oppfordre deltakerne til å velge forskjellige plattformer, så flere plattformer blir
dekket til sammen. Gi deltakerne 30 minutter på å fullføre oppgaven.
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