
 
Tema:  Internet Fag: Samfundsfag, dansk Målgruppe:     
Titel: Google – tre programmer Vejledning 8.-10.klasse, Ungdomsudd.   

Udarbejdet af Film- og mediekonsulent Keld Mathiesen klm@ucn.dk, CFU UCN, juni 2011  
 

www.cfufilmogtv.dk 

Side 1 af 4 

Google – set gennem canadisk, dansk og svensk optik 

 

Materialet baseres på følgende tv-udsendelser: 

”Google World” Canada febr. 2010,Ted Remerowski. Varighed 43 minutter. Sendt på DR2 14. maj 
2011 

”Jagten på internettet” del af temaaften 14. maj på DR2, Nikolaj Sonne (”So Ein Ding”) besøger 
Googleplex. 

”Googles magt – intet er gratis” Svensk tv-dokumentar (KOBRA) sendt på DR Kultur 17.10.2010 

Alle billeder i denne vejledning er fra tv-udsendelserne. 

 

Da de to unge studerende Larry Page og Sergey Brin på Stanford Research Institute i 1998, 
begge født i 1973, stablede en række pc’er ovenpå hinanden og skabte grundlaget for 
søgemaskinen Google, kunne de næppe i deres vildeste fantasi forestille sig, hvad det 
skulle udvikle sig til. 

Foreliggende pædagogiske vejledning og diskussionspunkter tager udgangspunkt i tre forskellige 
blik på fænomenet Google: 

Den canadiske dokumentar ”Google World” af Ted Remerowski fra februar 2010, den svenske 
Kobra-dokumentar ”Googles magt – intet er gratis” og danske Nikolaj (”So Ein Ding”) Sonne’s 
besøg på Googleplex i Californien forår 2011.  

 

 

Forslag til forløb: 

Se først danske Nikolaj Sonnes besøg på Googleplex i 
Californien, og sammenlign derefter med den svenske 
dokumentar. 

 Sammenlign de to journalisters blik på 
Google, sådan som det kommer til udtryk i  
optakten til deres besøg på Googleplex. 

 

 

 

 

Programmets præmis 

Journalisten vælger eller har en given præmis, som er grundlaget for det arbejde der udmøntes i, 
som i tilfældet her, den undersøgende dokumentar der fremstilles. 

http://www.cfufilmogtv.dk/
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 Fremstil, og sammenlign, to lister med hver 10 elementer i Googles virksomhed 
der fremhæves i den danske og den svenske fremstilling. 
 

 Formulér en præmis der implicit ligger til grund for den danske og den svenske 
dokumentar, fx ” Nikolaj Sonne er optaget af at Google ……” 

 

 Beskriv Googles personalepolitik, og vurder hvilke fordele og ulemper de kan 
have for den enkelte medarbejder – og for virksomheden. 

 

 

 

 

 

 

 

”Google World”, Canada februar 2010,Ted Remerowski. 43 minutter. Sendt på DR2 14. maj 2011 

 

Hvad er Googles erklærede formål i 1998? 

 

Beskriv grundprincippet i Googles søgemaskine og forklar dens effektivitet ift. andre 
søgemaskiner. 

Hvad er et ”digitalt fodaftryk” udtryk for – og hvordan håndteres det af Google? 

 

 

Paul Buchheit opfandt Googles motto: ”Don’t be evil” 

Diskuter hvilke Google-aktiviteter der vil kunne 
kategoriseres under denne overskrift? Og hvilke der er 
problematiske? 

  

Beskriv og diskuter fordele og ulemper ved Googles 
”20 % -strategi” for alle medarbejdere. 

 

 

 

http://www.cfufilmogtv.dk/


 
Tema:  Internet Fag: Samfundsfag, dansk Målgruppe:     
Titel: Google – tre programmer Vejledning 8.-10.klasse, Ungdomsudd.   

Udarbejdet af Film- og mediekonsulent Keld Mathiesen klm@ucn.dk, CFU UCN, juni 2011  
 

www.cfufilmogtv.dk 

Side 3 af 4 

Et vigtigt forretningsgrundlag for Googles G-mail er ”Targeted Advertising” (målrettet reklame”) – 
beskriv hvordan det fungerer i praksis, og diskuter hvorvidt det harmonerer med ”Don’t be evil”-
filosofien. 

Beskriv fordele og ulemper ved ”Cloud Computing” – i såvel brugerperspektiv som i Googles 
perspektiv? 

Fremstil en liste med de selskaber, der oprindeligt var selvstændige ”start-ups”, men som i dag er 
en del af Google? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Googles grundlæggere, Larry Page og Sergey Brin 

 

Hvilke problemer havde Google i forbindelse med sin indtræden på det kinesiske marked? 

 

Vurder de demografiske og sociokulturelle årsager der 
ligger til grund for forskellen mellem gennemsnitsalderen 
på internetbrugeren i Kina og USA. (25 år i Kina og 42 i 
USA). 

 

På hvilken måde kan man sige at myndighederne i USA 
nærmede sig ”kinesiske tilstande” efter 11. september 
2001? 

 

”The wisdom of friends” – eller social søgning – hvad ligger der i dette begreb? 

Diskuter hvorfor Google (endnu) ikke har opslugt Facebook? 

 

 

 

http://www.cfufilmogtv.dk/
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Perspektivering 

”Det var de færreste der opdagede det, men den 4. december 2009 var et vendepunkt i 
informationshistorien. Den dag blev det fælles standard-Google lagt i graven. Selvom to personer 
taster præcis de samme søgeord ind, vil de i dag få vidt forskellige resultater. Når brugeren er 
logget ind på G-mail eller andre services, kan Google bruge de personlige oplysninger i profilen til 
at give hende personligt skræddersyede henvisninger.  

Men selv når vi er logget ud, ændrer Google vægtningen af siderne baseret på 57 forskellige 
parametre. Disse er hemmelige, men nogle bud kunne være hvilken type computer og browser, vi 
bruger, hvor vi befinder os i verden, om vi laver stavefejl i søgeordet, hvor hurtigt vi taster m.m.” 

(Kilde : Weekendavisen 1. juni 2011) 

Den amerikanske forfatter og blogger Eli Pariser har udgivet bogen ”The Filter Bubble – What the 
Internet is hiding from you”. 

I den beskriver han hvordan bl.a. Googles søgemaskine i stigende grad bliver tilpasset den enkelte 
bruger. Vi efterlader os digitale fodaftryk, som bliver udgangspunkt for de søgeresultater, vi får 
serveret. Pariser’s påstand er, at hvor nettet plejede at være et vindue mod verden, er det nu ved 
at udvikle sig til et spejl, der kun viser os selv! 

 

Diskuter dette udsagn: 

Erik Schmidt, Google-direktør: 

”Det vil blive meget svært for folk at se eller indtage 
noget, der ikke i en eller anden forstand er blevet 
skræddersyet til netop dem” 

 

 

 

 

Nyttige links: 

Googles egne videoer fra Googleplex: http://video.google.com/googleplex.html 

Eli Parisers blog: http://www.thefilterbubble.com/ 

Om fordele ved Cloud Computing:  

http://ing.dk/artikel/119537-cloud-computing-giver-produktions-boost-til-smaa-industrivirksomheder 
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