
Nummer Spørgsmål/Cases  Svarmuligheder  Rigtigt svar  Konsekvenser 
ved forkert 
svar:  

Forklaring  

1 Hvor i verden 
bliver der passet 
bedst på vores 
data?  

EU, Kina eller USA  EU  Ryk 3 felter 
tilbage  

EU’s nye 
lovgivning har 
givet dig flere 
rettigheder i 
forhold til 
persondata.  

2 Med hvilken 
browser kan du 
være mest 
anonym?  

Google, Safari, 
Firefox eller Tor  

Tor  Ryk 2 felter 
tilbage  

 

3 Har man i EU ret 
til at få sine 
persondata 
slettet, hvis de er 
irrelevante eller 
forkerte?  

Ja eller nej  Ja  Stå̊ en omgang 
over  

Retten til 
sletning 
Retten til 
berigtigelse  

4 Hvilken 
søgemaskine er 
den mindst 
private at være 
på?  

Google, Safari eller 
Firefox  

Google  Ryk et felt 
tilbage  

På Google kan 
de nemt finde 
ud af, hvor du 
bor og hvad 
du laver 
dagligt på din 
computer på 
grund af al 
den data, de 
har indsamlet 
om dig.  

5 Er VPN ulovligt?  Ja eller Nej  Nej  Lav 10 
englehop  

Det er ikke 
ulovligt, da 
det kun 
betyder, at de 
ikke kan spore 
eller indsamle 
data om dig, 
men man kan 
bruge VPN 
med ulovlige 
formål, fx at 
se film ulovligt 
og sådan 
nogle ting. 



6 Hvordan ville du 
sikre dig, at du 
fremstår 
professionel, når 
fx din kommende 
arbejdsgiver 
søger på dig på 
nettet?  

A. Gennemgår 
jævnligt alle 
mine billeder 
på nettet og 
sørger for, at 
slette alt, jeg 
ikke er stolt 
over.  

B. Siger bare, at 
det ikke er mig 
på de billeder.  

A  Svarer du B, 
skal du rykke 
tre felter 
tilbage.  

 

7 Hvad står VPN 
for?  

A. Verdens Plans 
Netværk  

B. Virtual Private 
Network  

C. Det står ikke for 
noget  

B  Stå̊ over næste 
runde  

 

7 Hvor mange 
timer bruger 
unge i snit foran 
skærme hver 
dag?  

A. Under 2 timer  
B. Over seks  
C. 2-4 timer  

B  

Du har fået 
ondt i øjnene, 
og må tage en 
lur. Ryk et felt 
tilbage.  

 

9 
Hvem er lettest 
at manipulere via 
reklamer?  

A. Børn under 13  
B. Teenagere 
C. Voksne  

A 
Lav planken i 
30 sekunder  

 

10 
Du har kontaktet 
en virksomhed, 
for at få rettet 
forkerte 
persondata om 
dig. Hvor længe 
har de til at 
svare?  

A. 24 timer  
B. Et år 
C. En måned  

C  

Tiden du 
brugte på at 
vente, har 
resulteret i, at 
du er kommet 
bagud med 
nogle opgaver. 
Ryk et felt 
tilbage  

 

11 

Hvad er 
fordelene ved at 
have forskellige 
identiteter på 
tværs af sociale 
medier?  

Flere 
svarmuligheder. 

Flere 
svarmuligheder.  

Fx. Du kan have 
en profil i dit 
eget navn, hvor 
du fremstår 
professionelt, 
og en anden 
profil, som 
bruges mere for 
sjov. 

Ryk 2 felter 
tilbage  

 



12 
Hvilke data er de 
mest sårbare at 
dele?  

A. CPR-nummer 
B. Negative 

holdninger 
C. Telefonnummer  

A 
Lav 5 
armbøjninger  

CPR-nummer 
kan bruges af 
identitetstyve 
verden over. 

13 

Hvad er VPN?  

A. Metode til at 
surfe sikkert på 
internet 

B. Søgemaskine 
lignende 
Google  

A 

Giv 5 high-
fives til 5 
forskellige 
personer  

 

14 

Du har handlet i 
en fupbutik og 
har ikke 
modtaget din 
vare. Hvad gør 
du? 

Flere 
svarmuligheder. 

A. Anmeld til 
politiet  

B. Kontakt til 
banken  

C. Advar andre 
købere om 
netbutikken  

Flere 
svarmuligheder. 

Du mister en 
sjat penge, og 
må arbejde 
hos din onkels 
søster som 
hundepasser. 
Vent en 
omgang  

Du anmelder 
falske 
netbutikker på 
politi.dk. Hvis 
du har 
handlet med 
et velkendt 
betalingskort, 
kan banken 
føre pengene 
tilbage til dig. 
Du kan 
anmelde 
butikken til e-
mærket. 

15 

Hvad er en IP-
adresse?  

A. En måde at 
identificere din 
lokation 

B. En adresse som 
kun hackere 
kan bruge  

A 

Hop på et ben 
ligeså mange 
gange som 
antallet af 
bogstaver i dit 
fulde navn. 

 

 


