
Hvad er TikTok? Og hvad vil TikTok 
med os?



Det første indtryk ● Hvad ser vi som det første? Farver, 
stil mm.

● Hvilke knapper er der? Hvad kan 
man gøre i appen?

● Kan vi finde ud af, hvordan appen 
behandler vores data?

● Hvad sker der så, når man trykker på 
knapperne?



Hvad er formålet 
med appen?

● Hvad er det meningen, man skal 
med appen?

● Er der nogle funktioner, der tiltaler 
os?
○ Er der noget i appen, der tiltaler 

dig mere end andet?

● Hvad virker det som om, TikTok 
mener er vigtigt?



Hvordan bruger 
man TikTok?

● Hvordan kan vi se, andre bruger 
TikTok?

● Hvordan bruger I appen? 
○ Hvilke følelser og sanser bruger I?

● Hvad betyder det for jeres hverdag, 
at I bruger Tiktok?

● Hvordan ved I, hvordan I skal bruge 
TikTok? Hvem har lært jer det?



Hvad vil TikTok 
med os?

● Når vi ser på TikToks design - hvad 
kommer du så til at tænke på?
○ Minder det dig om noget, du 

kender i forvejen? 

● Hvad tror I, dem der har designet 
TikTok har tænkt, da de lavede 
designet?

● Hvad tror I, de vil med jer?

● Hvad er det appen vil have os til at 
gøre?
○ Hvorfor tror du, den vil det?



Hvilke 
konsekvenser har 
det, at vi bruger 
TikTok?

● Hvad betyder det for jer, at I bruger 
TikTok?

● Hvad betyder det for de 
fællesskaber, I er i?

● Hvad betyder det for samfundet? For 
alle mennesker?



Hvordan kan man 
argumenterer FOR 
TikTok?

● Hvad er argumenterne for at 
bruge TikTok?
○ Hvilke argumenter taler til 

mine følelser?
○ Hvilke argumenter taler til 

min fornuft?



Hvordan kan man 
argumenterer 
IMOD TikTok?

● Hvad er argumenterne imod at 
bruge TikTok?
○ Hvilke argumenter taler 

imod mine følelser?
○ Hvilke argumenter taler 

imod min fornuft?



Hvad har vi så 
fundet ud af?

På hvilke områder, kunne vi ønske os, at TikTok var 
anderledes? 

…



Opgaven
I skal udvikle jeres egen 

Applikation

● I skal bruge programmet Marvel
● I skal lave en app, med sociale funktioner 

○ I skal tænke over, hvad intentionen 
skal være → hvad vil I med jeres 
brugere?

● I skal sammen med appen lave et 
produkt, hvor I bruger en eller flere 
teknologier (3D-print, vinylskærer, 
lasercutter, microbits)
○ Produktet skal vise noget om/ 

hænge sammen med jeres app
● Vi afslutter forløbet med 

cafe-fremlæggelser


