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Del 3: Hvordan skal virksomheder passe på 
dine data? 

Formål 
I denne del skal eleverne arbejde med hvad persondataforordningen betyder for 

dem selv og de virksomheder, som behandler deres data. De skal arbejde med at 

dissekere en app de selv har valgt med henblik på at undersøge, om den udvalgte 

app overholder deres rettigheder som brugere. 

 

 

 

Sådan gør I 

Aktivitet 11 

(45 min) 

 

Med hjælp fra punkterne i ’Tjeklisten’ skal eleverne skal nu i gang med at 

’dissekere’ en app. 

 

Gruppen skal starte med at blive enige om, hvilken app de vil undersøge grundigt. 

 

Hvis der er behov for at afgrænse opgaven yderligere, kan læreren vælge, at 

eleverne fx kun skal fokusere på sociale medier eller apps med spil. Anbefal 

eventuelt eleverne at tage udgangspunkt i en app, de allerede har downloadet og 

bruger på deres telefon, så de ikke skal hente nye apps ned. 

 

Grupperne skal forsøge at finde svar på følgende spørgsmål, når de undersøger 

Persondataforordningen (eller GDPR) er et sæt regler for myndigheder, 
organisationer og virksomheder, der opbevarer data om personer (som f.eks. 
ansatte, kunder eller brugere). Reglerne indeholder en række krav til, hvordan de 
skal passe på disse data. Reglerne er til for, at personer, der afgiver deres data, er 
sikre på, at myndigheden, organisationen og virksomheden passer ordentligt på 
dem og ikke med- eller modvilligt videregiver dem til uvedkommende parter. 
Uretmæssig videregivelse af data er nemlig det mest grundlæggende brud på 
GDPR. 
 
Mange af de regler, man ser med den nye persondatalov fra maj 2018, fandtes 
faktisk allerede i forvejen. Der er dog to store forskelle. Der er nu risiko for store 
bøder, hvis virksomheder og organisationer m.v. ikke overholder 
persondataforordningen. Derudover skal virksomheder nu forklare, hvad de gør 
med dine data, og du skal sige ja til, at de må bruge dataene. 
 

Format 
Klassediskussion, 
gruppearbejde, og 
fremlæggelser 

 

Tid 
45 min. 

 

Målgruppe  
5.-7. klasse 

 

Materiale 
Tjeklisten og 
telefoner/computere 
til research 

 

https://www.medieraadet.dk/files/docs/2019-04/TJEKLISTE_Persondata_hva_for_noget_19.pdf
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eller dissekerer en app: 

 Hvordan behandles data: Forklares der, hvordan 

udbyderen/virksomheden passer på jeres data? 

 Hvilke typer data vil de have, og hvem deles de med? 

 Hvorfor indsamles data? 

 Hvordan slettes data? 

 Når man downloader en ny app eller opretter en bruger på en platform, får 

man ofte en lang liste med brugerbetingelser. Hvis I får denne, er den så 

nem at læse og er den til at forstå? 

 I er kritiske brugere, der enten vil bruge appen eller måske allerede bruger 

den. Vil I bruge appen? Hvorfor/hvorfor ikke? 

 

 
 

 

 

Det er ikke nødvendigvis nemt at finde ud af, hvordan en virksomhed bruger dine 
data, og det afhænger også meget af hvilken browser, app, hjemmeside, osv. som 
man leder i. Når du opretter en profil på en hjemmeside, vil du få en til tider lang 
liste med brugerbetingelser til at starte med. Ligeledes skal du godkende 
cookiepolitik første gang du besøger en ny hjemmeside. Men derefter er det 
forskelligt, hvor man finder den. 
 
Som udgangspunkt er det en god ide at fortælle eleverne, at de skal lede efter 
cookiepolitik eller datapolitik. På internettet kan man fx søge på navnet på en 
bestemt platform efterfulgt af enten data- eller cookiepolitik. 


