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Inspirationsvideoer

Kritisk stillingtagen (4:09)
- trafikregler, risici og opmærksomhedspunkter  
på nettet

Sikkerhedsbrud (3:33)
- datalæk, indentitetstyveri og it-kriminalitet
- stærke kodeord

Digitale fodspor (3:21)
- målrettede reklamer på baggrund af cookies  
og Google

GDPR (3:31)
- lovlig behandling af personoplysninger - både 
for elever og lærere

Informationsspredning (3:49)
- deling af fotos og andre personlige data
- mobning, stalking og trusler

Beskyttelse mod angreb (6:14)
- it-kriminelle, software til beskyttelse mod  
online angreb, mindre it-sårbarhed

Sæt 
 fokus

https://emu.dk/grundskole/it-og-teknologi/cybersikkerhed/inspirationsvideoer


Har I fokus på cybersikkerhed og digital dømme-
kraft på jeres skole? 

Den teknologiske og mediemæssige udvikling udfordrer skolen i dag og ikke 
mindst vores tilgang til dannelse og læring. Folkeskolens formålsparagraf 
handler bl.a. om deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et demo-
kratisk samfund og er et oplagt afsæt for at tage emnet cybersikkerhed op. 
Det er vigtigt, at eleverne opnår viden og færdigheder og kan handle aktivt, 
ansvarligt og sikkert i et digitalt samfund.

Som ledelse kan I – evt. via jeres PLC/vejledere – sætte cybersikkerhed og 
digital dømmekraft på dagsordenen og pege på mulighederne for, at lærer-
ne kan tage emnerne op i undervisningen. 

På emu.dk – under Cybersikkerhed og Digital dømmekraft – findes artikler, 
videoer og undervisningsforløb, som er udarbejdet af CFU i samarbejde 
med STIL. Materialerne kan understøtte fokus på cybersikkerhed og digital 
dømmekraft i mange forskellige fag og på alle trin. I kan evt. lægge et link til 
emu-materialerne på forsiden af skolens LMS.

Artikler
Artiklerne repræsenterer baggrundsviden til ledelse og lærere.
De handler bl.a. om:
• strategiske initiativer til forebyggelse af radikalisering
• internettet som ramme for den demokratiske eller antidemokartiske 

dialog
• GDPR’s betydning for lærernes daglige arbejde

Undervisningsforløb og aktiviteter
Der er udarbejdet en række undervisningsforløb/aktiviteter, som dækker 
alle trin og mange forskellige fag (engelsk, matematik, dansk, samfundsfag, 
kristendomskundskab, historie, naturfag, teknologiforståelse, tværfagligt). 

Undervisningsforløbene handler fx om:
• digital etik
• svindel på nettet
• fake news
• digitalt selvforsvar mod cookies
• billeddeling
• validering af data

Videoer
Der er udarbejdet to informationsvideoer og seks inspirationsvideoer som 
en ressource. 

Informationsvideoerne, hvor forskellige eksperter udtaler sig, handler om:
• digital dømmekraft - herunder sociale medier, kritisk bevidsthed  

og demokratiske rettigheder (8:32)
• it- og datasikkerhed  i hverdagen (8:39)

Inspirationsvideoerne er små animerede film – se titlerne på bagsiden.

 (mobil: klik på At begå sig)

https://emu.dk/grundskole/it-og-teknologi
https://emu.dk/eud/it-og-digitalisering/cybersikkerhed/videoer-om-it-sikkerhed-nar-du-er-pa-nettet

