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Lektie: Persondata og dig 
 

Bruger du nogensinde en telefon, en tablet eller en computer? Det gør de fleste 

mennesker. Og vi gør det mange gange hver dag. Vi kan bruge de digitale 

teknologier, fordi vi kan en masse fede ting med dem. Vi kan skabe nye ting, 

snakke med venner, søge information og alt muligt andet. 

 

Du har sikkert prøvet at være inde på en hjemmeside og acceptere ’cookies’. Eller 

måske har du trykket ’accepter’ uden at læse om vilkår for at bruge en app. Når vi 

bruger internettet og apps, deler vi en masse oplysninger eller persondata med 

de virksomheder, som står bag browsere, hjemmesider og apps. Vi deler også 

med de mennesker der er i vores netværk. Men hvad er persondata, og hvad 

betyder det for dig? 

 

Hvad er persondata? 

Persondata er personlige oplysninger. Det er altså information om personer. Det 

kan for eksempel være ens adresse, telefonnummer eller ens portrætbillede. Det 

kan også være religiøs overbevisning og oplysninger om helbred. Dine 

persondata er dine. Det er noget, du ejer. Det man søger efter på nettet, liker og 

deler med andre, fortæller også noget om os og hvad vi interesserer os for. 

 

Data har værdi og er interessante for andre at bruge. Selvom vi måske mener, at 

vi ikke har noget at skjule, så skal vi alligevel tænke os godt om, når vi er online. 

Problemet er, at vi ikke ved præcis, hvad vi gerne vil holde for os selv, for vi ved 

ikke fuldstændig, hvad data kan bruges til. Vi skal tænke over, at noget er privat – 

også på nettet. 

 

Hvad kan persondata bruges til? 

Der samles en masse data om os, når vi er på nettet og bruger fx sociale medier, 

streamingtjenester og webshops. Med ganske få oplysninger om en bruger på et 

socialt medie kan man skabe en profil af brugeren og målrette information, 

reklame og andet til vedkommende. Hvis du er en pige, får du kun vist tøj til 

piger. Hvis du har søgt på nettet efter et par sko, som du gerne vil have, får du 

måske pludselig reklamer for netop de sko. Ved hjælp af cookies (små 

programmer, der lagres på din enhed) kan en webshop følge med dig rundt til 

evig tid.  
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Spørgsmål 

 

Hvad er persondata? Kom med eksempler fra din egen hverdag. 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Hvad kan persondata bruges til? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 

Hvad er privatliv for dig? Giv eksempler fra dit eget liv.  

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Er der forskel på privatliv på nettet og i den fysiske verden? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 


