
Få kontrol over dine data 
 

 

 

Algoritmer tilpasser vores søgeresultater og nyhedsfeeds på baggrund af de oplysninger eller data, 

der er tilgængelige om os. Dette omfatter både data, som vi bevidst har delt, og data, der er blevet 

genereret, uden at vi nødvendigvis er klar over det. 
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Det er praktisk talt umuligt at få fuld kontrol over, hvilke data der deles om os online, selv hvis du 

logger ud for altid. Men alle kan gøre noget for at beskytte deres privatliv bedre. I denne øvelse 

gennemgår eleverne deres indstillinger for at få mere kontrol over, hvilke data de deler. 

Formålet med øvelsen er: 

• At finde ud af, hvordan data om eleverne deles online, ofte uden at de er klar over det. 

• De får værktøjer til at tage mere kontrol over deres personlige oplysninger og være mere 

aktive, når det gælder om at beskytte og dele personlige oplysninger. 



Få eleverne til at gennemgå deres indstillinger og indsamle oplysninger i en eller flere tjenester ud 

fra følgende instruktioner. 

 

1. Ændr privatlivsindstillinger 

Gennemgå privatlivsindstillingerne for alle dine tjenester. De findes normalt under "Indstillinger". Du 

kan f.eks. kontrollere, hvem der kan se, hvad du lægger op, og hvilke oplysninger du har givet 

tjenesten tilladelse til at dele med andre, f.eks. virksomheder. 

2. Hvor meget ved virksomhederne om dig? 

Besøg Google Dashboard for at se, hvilke oplysninger Google indsamler om dig. Tjek derefter, hvilke 

data Facebook har gemt om dig ved at gå til "Indstillinger" > "Download en kopi af dine Facebook-

data". Tjek indstillingerne på andre platforme, du bruger, for at se, om du kan øge beskyttelsen af 

dine private data. Det er vigtigt, at du gør dette alene, så dine klassekammerater ikke kan se ting, der 

er private. 

3. Log ud 

Kontrollér, hvor mange tjenester du er logget ind på i forbindelse med denne øvelse. Log ud af dem, 

der ikke er nødvendige. Du begrænser mængden af personlige data, som du deler, ved ikke altid at 

være logget ind, når du surfer på nettet. 

4. Slet cookies 

Hvis det er muligt, skal du ikke acceptere cookies (nogle gange fungerer hjemmesiden og funktioner 

ikke så godt, hvis du ikke accepterer cookies). Slet dine cookies regelmæssigt. Du kan normalt gøre 

dette ved at gå til "cookie indstillinger" i den browser, du anvender. 

 

Saml og opsummér i hele gruppen 

Saml gruppen og bed om at få eksempler på, hvad eleverne har gjort og ændret. Er nogen blevet 

overrasket over oplysninger, som de er stødt på i forbindelse med deres arbejde, f.eks. oplysninger, 

som Facebook eller Google har indsamlet om dem? 

 

Ekstra! 

Giv dem gerne som hjemmeopgave at notere eventuelle ændringer i deres sociale netværk og/eller 

Google-søgning i løbet af en uge. Saml derefter gruppen igen, og lad dem sammenligne deres 

erfaringer. 


