
Hvad sker der, når vi i stigende grad bruger de sociale medier 
og internettet som vores primære informationskilde? Hvilke 
informationer får vi adgang til og hvilke gør vi ikke? Hvordan 
ved vi, om et billede eller et tweet er ægte eller sandt? Og hvad 
stiller vi op, hvis vi er i tvivl?

Information bevæger sig hurtigt og nemt rundt i verden 
idag, måske lidt for nemt. Vi kender stadig ikke omfanget af 
de sociale, politiske og kulturelle konsekvenser, som den 
informationsteknologiske udvikling har på os.

Vi har ikke bare fået flere informationskanaler at vælge 
imellem. Selve måden vi modtager og deler information på har 
også ændret sig. Fra nyhedsfeeds til influencers - antallet af 
mennesker og processer involveret i at skabe, dele og lagre 
information og data er mangedoblet, for slet ikke at tale om 
antallet af virksomheder, der er vokset frem på den baggrund. 
Alle disse aktører og processer skaber en kompleksitet, som 
kan gøre det vanskeligt at skelne sandhed fra usandhed, hvilke 
kilder kan vi stole på og hvilke skal vi tage os i agt for.

En iøjnefaldende udstilling der formidler data 
og privatliv, som nemt kan sætte op til events, i 
jeres organisation  eller i det offentlige rum.

Uanset om det er via en Twitter-bot eller deepfakes, er vi 
omgivet af konstante informationsstrømme, som ofte ikke er 
transparente for os. Som brugere og forbrugere af indhold på 
internettet er vi ikke kun neutrale og passive modtagere af 
information, men også mellemmænd og distributører.

Uanset alder er vi derfor nødt til at være opmærksomme på 
metoder, der deler og forstærker vildledende og falske 
informationer på internettet. Særligt for unge mennesker er 
apps og sociale medier en fuldstændig naturlig del af 
hverdagen, og derfor kan de måske glemme at faktatjekke og 
reflektere over indholdet, inden de deler det. Ny forskning 
viser, at særligt ældre mennesker har vanskeligt ved at kende 
forskel på god og tvivlsom information - og deler mere end 
nogen anden aldergruppe.



Udstillingen består af en samling af plancher og digitale objekter, 
som kan sættes op i alle typer rum f.eks. et bibliotek, en skole, 
en virksomhed eller i forbindelse med et event. Udstillingen er 
et godt blikfang og kan tilpasses de fleste steder. Besøgende i 
udstillingen opholder sig typisk mellem 5 - 15 minutter.  

Det er nemt og enkelt at sætte udstillingen op. Således er 
udstillingen tilgængelig for enhver, der har lyst og rum til at 
sætte den op og facilitere en samtale om data, information og 
privatliv.

I denne udgave af udstillingen findes to versioner: En henvendt 
til unge mellem 14 - 18 år og en henvendt til voksne. Begge 
versioner er tilgængelige på flere forskellige sprog heriblandt 
engelsk, fransk, tysk, spansk.

Udstillingen fungerer bedst i områder, hvor mange mennesker 
passerer forbi, og har mulighed for at bruge nogle minutter på 

de forskellige elementer og apps. Sideløbende med udstillingen 
er der en „Data Detox Bar“, hvor besøgende kan samle deres 
eget Data Detox Kit op, så de derhjemme kan gå i gang med at 
forbedre deres digitale liv.

Udstillingen er selvforklarende, så den behøver som sådan ikke 
anden formidling.

Den bliver dog som alle udstillinger endnu stærkere, hvis der er 
mennesker tilknyttet, som kan forklare, uddybe eller give tips til 
de besøgende om privatliv på nettet. 

Denne „mobile“ version af udstillingen kræver ikke mere end 
20 kvm gulvareal samt nogle vægge (eller udstillingsvægge) og 
borde. Udstillingen kan vare en dag eller et par uger. Det er helt 
op til jer som værter at afgøre, hvad der fungerer bedst for jer. 

At være vært for udstillingen The Glass Room - Misinformation 

I denne udstilling kan unge såvel som voksne udforske hvordan sociale medier og 
internettet har ændret den måde, vi læser og bruger information på. Lær om nye typer 
af influencers og deres strategier - og den rolle, vi har som brugere og forbugere. Vi 
ser også nærmere på samspillet mellem personlige data, målrettet indhold, holdninger 
og handlinger - samt forretningsmodellerne bag.

Der er indtil videre afviklet mere end 150 lokale Glass Room - events verden rundt, 
som er nået ud til mere end 120.000 mennesker - og der er flere events på vej. 
Når I er værter for en lokal Glass Room event, bliver I derfor del af en global dialog 
om data og privatliv.

I kan se, hvor andre lokale events finder sted via www.theglassroom.org.

I udstillingen, som er for både unge og voksne, udforsker vi, hvordan sociale medier 
og internettet har påvirket den måde, vi læser og forholder os til information på. Lær 
hvorfor det ikke er så nemt at spotte „fake news“, som vi måske tror, og om hvordan 
selve begrebet „fake news“ er lige så meget en del af udfordringen som de nyheder, 
der beskrives. Fordyb dig i en verden af deepfakes, der i dag er så realistiske, at de 
er vanskelige at spotte. Bliv klogere på hvorfor sociale medier er designet, så vi bliver 
afhængige, og hvordan de kan bruges til at påvirke vores holdninger. 

Tag et gratis Data Detox Kit, som gør dig klogere på, hvordan du kan skelne fakta fra 
„fake“, og hvorfor det har betydning for os alle, når vi hver især tænker os lidt mere 
om, inden vi deler på nettet.



6 store plakater

• En introduktionsplakat (75 cm x 75 cm) 
• Deep future – hvordan teknologien bag „deepfake“ kan 

komme til at påvirke vores liv. (stående, 75 cm x 150 cm) 
• Hooked – en visualisering, der udforsker, hvor meget tid 

vi bruger på vores smartphones og andre mobile enheder.  
(liggende, 150 cm x 75 cm) 

• Er du hooked? – en interaktiv visualisering, hvor de 
besøgende kan finde ud af, hvor meget tid de bruger på 
deres devices og tilføje deres egne data. 
(liggende, 150 cm x 75 cm)

• Din smartphone er designet til at stjæle din opmærksom-
hed – en visualisering, der udforsker de forskellige tricks og 
teknikker, der bruges i udviklingen af apps og andre internet-
baserede værktøjer for at holde vores opmærksomhed fanget. 
(stående, 75 cm x 150 cm)

• Apps plakat – placeres på et bord. Her kan man læse 
introduktioner til de fire apps, som er interaktive elementer i 
udstillingen. (liggende, 150 cm x 75 cm)

Hvad består udstillingen af?

Apps til tablets 

• Sandt eller falsk? – hvor god er du til at spotte „fake news“ 
fra de ægte?

• En dråbe i havet – tag en test, som den Cambridge Analytica 
brugte til at samle data fra millioner af Facebook-profiler 
og find ud af, hvilke typer af markedsføring du kan være 
målgruppe for.

• Dobbelttjek – se om du kan spotte hvilke fotos, der er blevet 
pillet ved.

• Deepfake Lab – udforsk, hvordan deepfake - teknologier 
arbejder for at narre os.

The Glass Room - Misinformation leveres med en opsætnings 
vejledning og består af: 
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I samarbejde med Udstillingsdesign af

Vores guide til et harmonisk online - privatliv, som besøgende 
kan tage med hjem efterfølgende.

Den opdaterede version har fire overordnede afsnit – Control, 
Shift, Escape og det nye særlige afsnit om Misinformation. 
Guiden kan printes på fire A4 - ark som dobbeltsidet kopi.

Du får PDF til print tilsendt.  

Sammen med udstillingen får du også en manual til opsætningen 
og indhold til at afvikle workshops for dine besøgende.

Derudover vil vi sende dig et evalueringsskema efter din lokale 
opsætning af udstillingen, så vi kan blive lidt klogere på, hvor 
mange der kom, og hvordan du oplevede eventen. 

Hvis du vil være vært for et Glass Room - arrangement kontakt os 
på events@tacticaltech.org

Data Detox Kits

Udover plakaterne medfølger også et USB stick med for-
skellige animationer. De kan sættes op på et par skærme 
og udstilles sammen med plakaterne:

• Livet med algoritmer 
• Personlige data, politisk overtalelse 
• Profilering for alvor 
• Trackography 

I skal som værter kunne stille følgende til rådighed:

• Tre tablets med internetforbindelse (Android eller iPad) til 
apps. 

• 20 kvm gulvplads med mulighed for ophængning og 2 -  4 
borde.

• To personer til opsætningen, som normalt tager 1 -  2 timer. 
• To store skærme til at vise animationer på (anbefales, men 

kan undværes). 


