
Du och integritet
Deltagarna får undersöka vilka typer av information som kan betraktas som ”privat”,
lära sig anpassa sekretessinställningar i sociala medier och motivera de valda
inställningsnivåerna (varför deltagaren t.ex. valde ”Vänner” istället för ”Offentligt” för
vissa inlägg).

Material
Gissningslek – material



Gissningslek

Del 1

Kursinteraktion

Dela ut deltagarmaterialet för gissningsleken och be deltagarna fylla i papperen. Be
deltagarna att skriva ner fyra saker som de vill dela och var tydlig med att du
kommer att läsa upp de här sakerna för hela gruppen lite senare. Säg åt dem att
behålla det andra papperet.

Ge deltagarna 10 minuter på sig att fylla i papperet. När de är klara samlar du in
deltagarmaterialet.

Berätta för dina elever

Jag ska nu läsa upp lite information från det här materialet. Gissa vilken deltagare
som skrev vad och notera det i gissningsavsnittet.

Kursinteraktion

Efter att ni gått igenom materialet engagerar du gruppen i en diskussion.

Fråga dina elever

Fanns det några uppgifter som du inte ville dela med någon? Vilka? Varför?

Fattade alla samma beslut om vad de ville dela? Varför/varför inte?

Beroende på vem du delar med, varför vill man kanske dela mer, eller mindre, av
denna typ av information? När skulle du dela den?

Hur enkelt var det att koppla ihop uppgifterna med rätt person?

Fanns det tillfällen där ditt svar sade mer om dig än du från början avsåg? (Om du
avslöjade din favoriträtt kanske du också gav andra ledtrådar om din etnicitet eller
kulturella tillhörighet.)

Vilka slutsatser tror du att andra kan dra om dig om du delar informationen i
gissningsleken med resten av världen?

Del 2

Berätta för dina elever

Sekretess är möjligheten att styra över vad andra får veta om dig. Du kan göra detta



genom att berätta vissa saker om dig själv (som att berätta din adress för andra eller
vad du tycker är kul att göra) eller göra saker kring andra (som att gå till en butik
med dina vänner och välja det du mest vill ha). Sekretessen är viktig oavsett om du
befinner dig i ett rum med andra personer eller pratar med dem online.

Sekretessen baseras på dina egna beslut. Vad sekretess innebär för dig och din
familj kan skilja sig markant från vad sekretess betyder för de övriga personerna i
den här gruppen och deras familjer. Om vi ökar vår medvetenhet om vad vi uppfattar
som privat och hur våra beteenden online kan forma vår sekretess, kan vi fatta bättre
beslut om vilken typ av sekretess vi vill ha.

Sekretess kan också anpassas efter den typ av information som delas och vem som
ska få läsa den.

Fråga dina elever

Med vem skulle du dela din hemadress?

1. Dina föräldrar/målsmän eller andra vuxna i din familj?

2. Dina vänner?

3. Din lärare?

4. En främling/ytlig bekantskap?

5. En kompis kompis?

6. En organisation eller ett företag?

Översikt

Berätta för dina elever

När du delar information online är det viktigt att du tänker på vem som kan få tillgång
till den. Är du och andra personer som berörs bekväma med att just den
informationen delas med alla målgrupper?

En del information är kanske till nackdel för dig och andra längre fram i livet om fel
personer får tillgång till den. Om en främling/ytligt bekant får veta var du bor kan det
hända att hon/han söker upp dig. Ibland kan sådana situationer bli otrevliga eller
farliga. Sannolikheten för att något sådant ska inträffa är oftast rätt liten, men varierar
beroende på var i världen man bor. Risken (och den potentiella skadan) kan dock
väga tyngre än den låga sannolikheten. För att du ska förstå vilka sekretessval som
skyddar dig bäst måste du först skaffa dig grundläggande kunskaper om effekterna
av informationsdelning.





Missförstånd

Diskussion

Berätta för dina elever

Nu ska vi prata om hur vi uttrycker oss i skrift och hur detta kan skilja sig från ett
samtal i verkliga livet.

Fråga dina elever

Vad är egentligen skillnaden?

1. Om du inte kan se den andra personens reaktion vet du inte hur det du just sade
togs emot. Ibland kan man såra någon utan att veta om det.

Berätta för dina elever

När du står ansikte mot ansikte med någon blir reaktionerna mycket tydligare i
personens kroppsspråk och tonfall. När du kommunicerar online tappar du mycket
av samspelet.

Men ibland finns det andra saker som kan skapa ett sammanhang och underlätta
kommunikationen online (på en del plattformar finns det t.ex. specifika konventioner
och hjälpmedel som hjälper dig att förstå hur informationen tolkas).

Fråga dina elever

Har det någon gång hänt att du saknat det personliga samspelet (t.ex. kroppsspråk,
tonfall etc.) och att detta lett till att dina sms eller meddelanden missuppfattats av
mottagaren (t.ex. att någon tagit ett skämt på fel sätt eller att du sårat någon)?

Hur gör du om det uppstår ett missförstånd när du pratar med någon ansikte mot
ansikte (ber du om ursäkt, förtydligar du vad du egentligen ville säga etc.)? Hur gör
man detta i ett sms (är det lättare eller svårare)?



Välj målgrupp

Del 1

Berätta för dina elever

Det går inte att undvika att lämna elektroniska spår efter sig när vi gör saker på
nätet, men det finns saker vi kan göra för att ta kontroll över vår sekretess och vårt
anseende online. På sociala medier finns det oftast inbyggda inställningar som gör
det möjligt att ange vem som ska få se det vi publicerar. När vi justerar en sådan
inställning påverkas inte plattformens eller tredje parts (t.ex. annonsörers, forskares
eller företags) förmåga att använda analysfunktionerna (inklusive metadataanalys),
men vi kan i alla fall sätta gränser för vad andra användare på sociala medier kan
läsa om oss och vilka uppgifter som undersökningsföretag eller annonsörer får
tillgång till.

Om du undrar vad metadata är kan man lite förenklat säga att det är information om
information. Några exempel på metadata är vilken tidpunkt du loggade in på en
plattform för sociala medier, var du befann dig när du loggade in och information om
dina kontakter online.

Sekretessinställningarna kan variera mellan olika sociala medier, men de används i
regel till att ange målgrupp/publik. Med hjälp av inställningarna kan vi göra våra
inlägg offentliga, endast synliga för vänners vänner, endast synliga för vänner eller
synliga för vissa utvalda vänner. Inställningarna styr också över platsdata och
delningsbehörighet. Cookies, riktade annonser och synlighet i sökningar är saker
som du kan inaktivera för de flesta tjänsterna genom att göra ändringar i
inställningarna. Det finns också webbläsartillägg och andra digitala tjänster som
skyddar dig och dina uppgifter när du surfar (t.ex. Privacy Badgers tillägg ”Do Not
Track” från Electronic Frontier Foundation).

Del 2

Kursinteraktion

Dela in deltagarna i par.

Fråga dina elever

Fundera ett tag på hos vilka sociala medier ni har konton.

Vet ni vad ni har för sekretessinställningar på de olika plattformarna just nu?

Grupparbete

Berätta för dina elever



Utforska möjligheterna hos de olika inställningarna. Ta reda på vilka alternativ som
passar bäst för olika situationer och plattformar.

Dela på er tillfälligt och kontrollera vilka sekretessinställningar ni har på ett visst
socialt medium. Sekretessinställningarna finns i regel under kontoinställningarna. En
del plattformar har till och med specialfunktioner för att kontrollera sekretessen.

När ni har kontrollerat sekretessinställningarna kan ni diskutera dem två och två.
Varför har ni valt just de här sekretessinställningarna? Använder ni
sekretessinställningar på olika sätt beroende på sammanhang (t.ex. för att saker
som passar för en viss grupp av människor kanske inte ska läsas av alla)? Har ni
någonsin ändrat inställningarna? Hur ofta gör ni ändringar och varför?

Kom ihåg att det finns två sorters sekretessinställningar: för när du delar information
med andra användare på plattformen och för hur mycket data plattformen och tredje
part (t.ex. annonsörer) får ta del av. Titta på båda. Allt detta är viktiga beståndsdelar i
den kontroll du utövar över ditt digitala privatliv. Du bestämmer vad främlingar/ytliga
bekanta, vänner, familj och företag ska få se.

Kursinteraktion

Ge deltagarna fem minuter att diskutera två och två. Diskutera sedan följande frågor
med hela gruppen.

Diskussion

Fråga dina elever

Är din övergripande kontoinställning satt till offentlig, privat eller något annat? Hur
tänkte du när du valde den här inställningen?

Är du nöjd med nuvarande kontoinställning?

När ska man välja offentlig respektive privat inställning?

Känner du dig bekväm med att dela information med de olika sociala
medieplattformarna och företagen som annonserar där? Varför eller varför inte?

Har det här samtalet fått dig att ändra uppfattning om dina sekretessinställningar?
Varför eller varför inte?



Uppgift

Uppgift

Uppgift

Nu har vi pratat om sekretess, vad andra kan ta reda på om oss baserat på vad vi
delar, hur olika människor tolkar meddelanden på olika sätt och varför inställningar
kan vara användbara som ett verktyg för att ange vilken målgrupp som ska få se ett
visst innehåll. Det har nu blivit dags att använda kunskaperna i praktiken!

Jobba en och en och ägna 30 minuter åt att fundera på de tre scenariona nedan.
Skriv ett kort svar för varje, max ett stycke.

1. Sinead är 13 år och har börjat sjunga. Hon är fullt medveten om att hon inte är
något proffs ännu, men hon vill gärna dela med sig av sitt nya intresse och få
feedback från sina vänner. Därför tänker hon spela in videor där hon sjunger
några av sina favoritlåtar och lägga ut dem på en social medieplattform. Vilken
typ av plattform rekommenderar du? Vilken sekretessinställning är lämpligast för
den plattformen? Förklara varför.

2. Reza är 16 år och älskar att laga mat och hitta på nya recept. Han har tagit fram
några kycklingrätter som han är jättestolt över. Nu vill han dela med sig av
recepten till vänner och andra matlagningsintresserade. Vilken typ av plattform
rekommenderar du? Vilken sekretessinställning är lämpligast för den
plattformen? Förklara varför.

3. Ulwazi är 18 år och ska börja söka jobb nästa månad. Hon vet att arbetsgivarna
gärna vill se ett CV, men hon vet inte riktigt hur hon ska bära sig åt. Hon vill
gärna jobba inom IT-industrin, men vet inte vilka jobb hon ska söka eller om hon
ens har den formella kompetensen. Nu vill hon gärna få råd och
rekommendationer från andra som gillar samma saker, men ingen i hennes
nätverk jobbar inom IT-industrin. Vilken typ av plattform rekommenderar du?
Vilken sekretessinställning är lämpligast för den plattformen? Förklara varför.

Nästa gång ni träffas som grupp delar ni in deltagarna i samma grupper om två som
tidigare (om möjligt). Låt deltagarna diskutera svaren två och två.
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