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 Del 2: Hvad er oplysninger om dig? 

Formål 
Eleverne får indblik i, hvad personoplysninger kan være, og at der er nogle 

oplysninger, man skal være forsigtig med at give til andre – både ansigt til ansigt 

og online. 

 

Sådan gør I 

(10 min.) 

Se filmen ’Tænk før du deler’ sammen i klassen. Den er kort og hurtig, og den skal 

ses et par gange, så alle er med på hvad der sker. Filmen er lavet af elever i en 

9.klasse i forbindelse med Sikker Internet Dag 2019.  

 

Spørgsmål til eleverne: 

 Hvad står der på de små sedler? 

 Hvorfor forsvinder alle sedlerne ind i computeren? 

 

Det kan være en god ide at se filmen igen, når eleverne har talt om indholdet.  

 

(30-35 min.) 

Efter filmen skal eleverne arbejde i grupper (3-4 pers.), hvor de får 16 små 

billedkort med oplysninger, der kan fortælle noget om en person.  

Eleverne skal dele oplysningerne i tre kategorier: 

 

1. Oplysninger jeg ikke vil fortælle nogen. 

2. Oplysninger jeg gerne vil fortælle min bedste ven ansigt til ansigt. 

3. Oplysninger jeg vil fortælle alle online.  

 

I gruppen diskuterer eleverne kortenes indhold, imens de fordeler dem i 

kategorierne. Eleverne dokumenterer fordelingen af billedkort i kategorier ved at 

tage billeder af dem. Billederne oploades til deres bog i ’Book Creator’, hvor 

eleverne enten fortæller om fordelingen i tekst eller lydoptagelse direkte i bogen. 

Book Creator er en digitalt værktøj, som blandt andet findes på Skoletube. 

 

Grupperne slutter af med at præsentere deres fordeling af billedkortene, som den 

vises i deres bog. Er der enighed i klassen? 

 

Format 
Gruppearbejde og 
klassediskussion 

 

Tid 
40-45 min. 

 

Målgruppe  
3.-4. klasse 

 

Materiale 
Filmen ’Tænk før du 
deler’, billedkort og 
’Book Creator’ 

 

https://vimeo.com/310352259
https://www.medieraadet.dk/files/docs/2020-06/Billedkort_0.pdf
https://www.skoletube.dk/
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Der er nogle ting man ikke skal dele, når man er online. 
 
Alle personer har fx koder til deres profiler på forskellige tjenester eller koder til at 
kunne se deres bankkonto, når de er online. Man skal selvfølgelig ikke dele den 
slags information på nettet, for så ved man pludselig ikke, hvem der kan kigge på 
ens bankoplysninger, læse private beskeder eller se oplysninger på AULA. Der er 
altså nogle ting man ikke deler, fordi det er godt at være sikker på nettet. 
 
Der er også nogle ting, man ikke skal dele, fordi de er private. Private ting er de 
ting, vi gerne vil holde for os selv, og ikke nødvendigvis vil råbe ud til alle i 
skolegården. Hvis man fx har det svært med en klassekammerat, er det måske 
noget man snakker med sin lærer eller klassekammeraten om. Tænk, hvis man gav 
klassekammeratens fulde navn på nettet, og skrev grimme ting om ham eller 
hende. 


