
 

  

  

MISSION: HVORDAN FÅR MAN UNGE TIL AT TÆNKE MERE OVER DERES ‘DIGITALE 
FODSPOR' PÅ NETTET? 

Problem: Har I styr på Digitale fodspor  

I hverdagen tænker man sjældent over, hvilke digitale spor man efterlader sig på f.eks. Google, Snapchat, 

Facebook, TikTok, Yubo, Instagram eller andre steder online.  

De kampagner som allerede handler om, at man skal passe bedre på, hvilke data man giver fra sig, virker 

ikke rigtigt - hvordan får man unge til at tænke mere over det i hverdagen? 

Vælg imellem disse to missioner eller slå dem sammen: 
 

1. Skab én løsning, som kan hjælpe unge med at tænke mere over deres digitale fodspor i 

hverdagen. 

2. Skab én løsning, der gør det nemmere at holde styr på ens egne digitale fodspor 

DYK NED I MISSIONEN – NU SKAL I BRUGE JERES INNOVATIONCIRKEL: 

Personer, som har en interesse i eller som kan hjælpe jer med denne mission: 

- Unge på jeres egen alder 
- En ekspert 
- En person fra et stort internetfirma fx Google eller SnapChat  
- Forældre  

 
Idéer til spørgsmål til øvelsen. Husk jeres missionsproblem er: digitale fodspor. 

- Hvornår sætter man digitale fodspor?  

- Hvorfor er det besværligt at undgå at sætte digitale fodspor?  

- Hvad synes I er det største problem ved digitale fodspor? 
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- Hvad synes I er det bedste ved digitale fodspor? 

- Hvorfor er det besværligt for jer at forholde sig til digitale fodspor? 

- Hvis alt var muligt, hvordan kunne man så gøre det lettere at holde styr på sine digitale fodspor? 

Find gerne på flere spørgsmål, så I kan få endnu mere viden om jeres mission.  

LÆS CASEN 

Case: Dine data på nettet 

På mange måder er cookies rigtig hjælpsomme. Det er nemlig små filer, som hele tiden husker de 
indstillinger, vi har gemt, når vi bevæger os rundt på nettet. Eksempelvis er det cookies, der husker 

hvilke film, du godt kan lide i Netflix og det er cookies, der husker det tøj, du har lagt i indkøbskurven, når 
du shopper online. Cookies hjælper også dem, der udvikler hjemmesider, med at gøre den bedre for 
brugeren, fordi de kan se, hvordan vi bevæger os rundt. Men cookies er ikke kun til for at optimere din og 
min brugeroplevelse. Der indsamles så meget data om os, at det ofte bliver diskuteret, om der faktisk er 
tale om overvågning.  

Eksempel: De fleste hjemmesider og webshops er koblet op på Facebook, Instagram eller Google. Det 
betyder, at når du eksempelvis besøger en webshop, så er det ikke kun selve webshoppen, men også de 
øvrige platforme, som får adgang til viden om hvad du handler, hvilken adresse du handler fra og de data 
du indtaster om dig selv. De informationer kan de koble sammen med den viden, de allerede har om dig 
fra deres egen platform. Den viden om dig og mig er meget værdifuld, da den eksempelvis kan bruges til at 
målrette reklamer til dig.  

Til casen knytter sig følgende mission(er): 

• Mission: Digitale fodspor 
• Mission: CTRL your Cookies 

 

 

 

 



 

Her er jeres innovationscirkel:  
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