Klassetrin: 6.-10. klasse
Fag: Dansk, samfundsfag, idræt

TikTok
Læs artiklen på Faktalink.dk. Du kan logge
ind med dit Uni-login eller dit bibliotekslogin.
Du kan vælge at få artiklen læst højt.
https://faktalink.dk/tiktok
Når du har læst artiklen, besvarer du
spørgsmålene i tipskuponen ved at sætte
kryds ved det rigtige svar.
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1. Hvornår blev TikTok 2008
lanceret?
2. I hvilket land
Japan
opstod TikTok?
3. Hvor mange aktive 50.000
brugere var der i
Danmark i juli 2020,
da artiklen blev
skrevet?
4. Hvordan fungerer
Ligesom mange andre
TikTok?
sociale medier er
TikTok bygget op
omkring en algoritme,
som sørger for, at du
som bruger får
indhold i sit feed, der
passer til dine
interesser.
5. Hvor lang tid varer 2 minutter
en TikTok-video
typisk?
6. Hvad præsenteres
Indhold fra brugerne
man for, når man
bruger kategorien
‘Following’?

X
2016

2
2018

USA

Kina

200.000

350.000

Indholdet i ens feed
er helt tilfældigt.

Du skal betale penge
for at få adgang til det
mest populære
indhold.

30 sekunder

15 sekunder

Her præsenteres du
Denne kategori findes
for indhold og
ikke på TikTok
populære hashtags,
som TikTok mener, du
vil kunne lide.
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7. Hvad præsenteres
man for, når man
bruger kategorien
‘Discover’?

Denne kategori findes
ikke på TikTok

Indhold fra brugerne

8. ‘Challenges’ er
meget populære på
TikTok. Hvad er det?

Her forsøger brugere
at få hinanden med
på en trend via et
hashtag.
Dansevideoer

Her udfordrer
brugerne hinanden i
forskellige dansetrin.

Her præsenteres du
for indhold og
populære hashtags,
som TikTok mener, du
vil kunne lide.
Der er slet ikke
’Challenges’ på
TikTok.

Strikkevideoer

Dyrevideoer

Det koster penge at
oprette en profil.

TikTok tjener ikke
penge.

Flere børn har oplevet
at blive udsat for
voldeligt og
seksualiseret indhold
Ikke mere/andet

9. Hvilke typer af
TikTok-videoer er
mest populære?
10. TikTok er skabt til
at tjene penge.
Hvordan foregår det?
11. Hvilken politiker
er (måske) blevet
snydt af teenagere på
TikTok?
12. Hvad er TikTok
blandt andet blevet
kritiseret for?

Joe Biden

Hvis du som bruger
køber for 50 kroner
’Coins’, beholder
TikTok de 25 kroner.
Donald Trump

At børn kommer til
skade, når de danser.

At navnet er for
fjollet.

13. Er du på TikTok?

Ja

Nej

Mette Frederiksen

Hvad synes du om TikTok?
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