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Del 2: Dit privatliv og dine data på nettet 

Formål 
Formålet med denne del er at få eleverne til at reflektere over deres privatliv på 

internettet og hvilke data, de deler om sig selv.  

 

Sådan gør I 

I denne del kommer de bl.a. til at lytte til to podcasts ’Søndagspodcast’ og 

’Usynlig synlig’ i grupper. De to podcasts er lavet af elever i 9. klasse, efter at de 

har hørt et oplæg fra en dataetisk rådgiver. Det er elevernes eget greb om emnet, 

de formidler til deres jævnaldrende i podcasten. 

 

Hvis man vælger ikke at bruge tid på elevfremlæggelser, kan denne del 

gennemføres på 60 min. 

 

 

Aktivitet 4 

(30 min) 

 

Snak om følgende spørgsmål i gruppen: 

 Tænker I over den information, I deler på nettet? Det kan fx være gennem 

sociale medier, eller når I siger ja til, at en hjemmeside må indsamle 

cookies. 

 Hvorfor er det vigtigt/ ikke vigtigt at snakke om de ting man lægger online 

i form af billeder og information? 

 

 
 

 

 

 

 

Cookies er en lille fil, som lagres på din computer, når du besøger en hjemmeside. 
Det sker både på din telefon, tablet og computer.  Cookies kan mange forskellige 
ting. En af de ting cookies gør, er, at den gemmer information om, hvordan du 
bevæger dig rundt på nettet. På grund af det kan hjemmesider fx huske dig, når du 
vender tilbage, eller du får reklamer, der er afstemt efter hvilke hjemmesider, du 
har besøgt. Man kan fx opleve at have søgt på nettet efter et bestemt produkt og 
derefter få reklamer for netop dette produkt, når man er på de sociale medier. 

Format 
Gruppearbejde, og 
klassefremlæggelser 

 

Tid 
60-90 min. 

 

Målgruppe  
5.-7. klasse 

 

Materiale 
Podcastene 
’Søndagspodcast’ og 
’Usynlig synlig’, 
tilhørende spørgsmål 
og ’Explain 
Everything’ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=32O_xI3EBCk&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=HmMVtXFn5G0&t=13s


 
Persondata-hva’-for-noget? 
Medierådet for Børn og Unge 2020 

Side 2 af 2  
 
 

 
 

 

 

Aktivitet 5 

(30-60 min) 

 

I denne aktivitet skal den ene halvdel af grupperne lytte til ’Søndagspodcasten’ og 

den anden halvdel skal lytte til ’Usynlig synlig’.  

 

Overvej i grupperne: 

 Hvad er eleverne i podcasten særligt optaget af, når det kommer til data 

på nettet? 

 Sammenlign jeres svar fra aktvivitet 5 med svarene i podcastene. 

 

En gruppe, som har lyttet til ’Søndagspodcasten’, og en anden gruppe, som har 

lyttet til ’Usynlig Synlig’, fortæller resten af klassen om deres overvejelser, efter 

de har hørt i podcasten. Til præsentationen kan det digitale værktøj ’Explain 

Everything’ anvendes. Værktøjet kan fx findes på Skoletube. 

 

https://www.skoletube.dk/

