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Innhold

● Digital sikkerhet

○ Elevene og digitale tjenester

○ Digitale valg



Elevene og 
digitale tjenester
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Eleven og digitale tjenester

● Kjenner du dine elever?



Eleven og digitale tjenester

● Hvorfor må du kjenne dine 

elevers bruk av digitale 

tjenester?



Eleven og digitale tjenester

● Opplyse elever om god og 

trygg bruk av tjenestene



Kjenner dere ikke elevens digitale liv, 
kjenner dere de ikke i det hele tatt

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Dette er fordi en så stor del av livet til elever og ungdommer foregår digitalt. Alt skjer digitalt.



Del 1: 
Spørreundersøkelse
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Tidsbruk på digitale tjenester

Elevenes svar Publikums svar



Tidsbruk fordelt på alder



Populære sosiale medier



Bruk av sosiale medier fordelt på kjønn



Populære digitale tjenester



Bruk av digitale tjenester fordelt på kjønn



Guide elever til god bruk av digitale 
tjenester

● Læreren er en rollemodell for elever

○ Lær deg hva tjenestene går ut på

○ Snakk med elever om deres bruk av 

tjenester

○ Hva som er lov og ikke



Hvilke plattformer kan vi ta med inn i 
skolen?

Vincent Roselló Hagerup

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Heter haakonSkal snakke om sikkerhet på nettKommer til å stille dere en del spørsmål, slik dere stiller deres elever, så detta blir gøyIkke vær redd for å deltaFlere deltagere=Bedre resultat



Dette skal jeg snakke om:

● Forskjellige plattformer

○ Positive og negative sider

○ Hva vi bruker

● Hva som er lov og ikke

● Motivasjon

● Tilpassing av skolehverdagen

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Dette 



Discord

Positivt:

● Egne servere

● Lærere modulerer

● Flere kanaler

○ Leksehjelp

● Kontakt med lærere

Negativt:

● Tid å sette seg inn i det

○ Spesielt for lærere

● Spill og musikk-aktivitet 

vises 





Snapchat

Positivt:

● Story for avdelinger

○ Kantina

● Sosialt

Negativt:

● Elevers ansvar

○ Spam

● Ingen admin



Messenger

Positivt:

● Lett å få kontakt

● De fleste har det

● Veldig enkelt å 

bruke

Negativt:

● Samler data



Hva er lov?

● Elev-lærer forhold

● Så lenge det er skolerelatert

○ Telefonnummer og epost

● Ikke profesjonelt å være venner på sosiale 

media

● Skille på offentlig og privat liv 

● Taushetsplikt



Kunnskap om elevenes interesse/bruk av 
deres digitale liv kan brukes til å motivere

● Tilgjengelige der elevene er

● Bruke interesser i oppgaver



Heimdall’s Quest

● Klasserommet som et spill

● Rollespill

○ Ansvar og motivasjon

● Samarbeid

○ Sosialt

● Rettigheter er opp til hver skole

● Elever velger sin egen vei



Tilpasse skolehverdagen ved bruk av 
digitale plattformer de er på

● Andre måter å kommunisere

● Youtube

○ Lettere for enkelte

○ Lærer lager video

● En av de største informasjonskildene vi har



Digitale valg
Henrik Brenne Gulbransen

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Heter Henrik Brenne GulbrandsenSkal snakke om digitale valgSkal prøve å være lærer. Ikke vant. Prøv å vær snill



Kjenner dere ikke elevens digitale liv, 
kjenner dere de ikke i det hele tatt

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Da kommer vi tilbake til det Jakob nevte tidligereDette er fordi en så stor del av livet til elever og ungdommer foregår digitalt. Alt skjer digitalt. Som vi så tidligere bruker de fleste elever mer enn 4 timer hver dag på sosiale medier. Bussen, timeplan, kommuniserer, leverer oppgaver, søker skole. Bedre spørsmål: hva gjør de ikke på internett



Alt er digitalt



Digitale Valg

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vi tar valg hver dag, i det fysiske livet, og det digitale. Tenker dere over hvorfor dere bestemmer om dere skal legge ut det bilde? Status på facebook, sender den snappen eller poster det bilde. Påvirker det andre? Vil du at alle skal se bilde?



Digitale valg - Deling

Hva deler du på sosiale medier?



Digitale valg - Deling

Hvilke bilder er lov å dele?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Klassebilder, situasjonsbilder



Digitale valg - Deling

● Deling av info/bilder av mindreårige

○ Foresatte

■ Samtykke

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Klassebilder, situasjonsbilder



Sikkerhet på nett
Haakon Reppen

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Heter haakonSkal snakke om sikkerhet på nettKommer til å stille dere en del spørsmål, slik dere stiller deres elever, så detta blir gøyIkke vær redd for å deltaFlere deltagere=Bedre resultat



Dette skal jeg snakke om:

● Digital sikkerhet

○ Passord

■ Er ditt passord sikkert?

■ Hvordan lage gode passord?

○ Største faren for din digitale sikkerhet

○ Terms of Service

○ Phishing

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Dette 



Digitale valg - Sikkerhet

● Passord

Hva er et godt passord?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Noen som vet hva som skal til for å lage ett godt passord?



Digitale valg - Sikkerhet

j4.30i!kj@nmf- Sommer2019

Haakon130401GalPanda44

Hvilket er mest sikkert?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Bare så dere vet det, så har jeg bursdag 13 april 2001 og heter som sagt haakon



Digitale valg - Sikkerhet

● Passord

○ Så langt som mulig

○ Unikt for hver enkelt nettside/brukerkonto

○ Tall, symboler, mellomrom og store/små 

bokstaver

○ Ikke inkludere ord/tall som kan assosieres

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Så langt som muligUnikt for hver enkelt nettside/brukerkontoTall, symboler, mellomrom og store/små bokstaverIkke inkludere ord/tall som kan assosieresIkke inkludere ord/tall som kan assosieres med deg eller tjenesten passordet gjelder for



Digitale valg - Sikkerhet

● Passord 

○ Unikt for hver enkelt nettside/brukerkonto

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Denne er viktigstNoen som kan tenke til seg hvorfor?Om du har brukt samme passord på flere tjenester, som er koblet opp mot samme mail er det lett å komme seg inn.



Digitale valg - Sikkerhet

● Passord

○ Keypass/skriv de ned

○ For elever

■ Huskbare men tilfeldige passord

■ Unngå å bruke opplysninger om deg selv

● Haakon2001

■ Dele ut tilfeldige passord

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Ikke inkludere ord/tall som kan assosieres med deg eller tjenesten passordet gjelder forPassordKeypass/skriv de nedFor eleverHuskbare men tilfeldige passordUnngå å bruke opplysninger om deg selvHaakon2001Dele ut tilfeldige passord



Digitale valg - Sikkerhet

● Passord

○ Ekstra sikring

■ Totrinnsverifisering

■ Backup-mail

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Alle som har hørt om to trinnsverifisering rekk opp hånden.Men hvis dere ikke passer på passordene dine så kan det ha store konsekvenser.



Brukernavn
Presentasjonsnotater
I dag morges ble denne artikkelen publisert



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det er snakk om at 8 elever har fått tilgang på skolesystemet, og fjernet fravær for seg selv.Det e mange måta å komme seg inn i ett datasystem, MEN



Brukernavn
Presentasjonsnotater
I dette tilfellet var det snakk om at de fikk tak i passordet til en lærer.Så… dårlige passord har konsekvenser, til og med i skolehverdagen



Digitale valg - Sikkerhet

● Passord

○ Hvordan ligger du an?

■ How Secure is My Password?

■ Have i been pwned

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Nå tenke jeg at vi skulle se på hvordan dere ligger an?Bruke to forskjellige tjenester for å sjekkePASSORDSIKKERHET HVOR VANSKELIG ER DET Å GJETTE PASSORDET DITT?Har informasjon om meg blitt lekket på internett???



Del 2: Datasikkerhet
1. Hvor sikkert er passordet ditt?
https://howsecureismypassword.net/

2. Har informasjon om deg blitt stjålet/lekket?
https://haveibeenpwned.com/
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Digitale valg - Sikkerhet

● Største faren for din digitale sikkerhet

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Noen som vet hva den største faren for din sikkerhet er?



Digitale valg - Sikkerhet

● Største faren for din digitale sikkerhet

○ Er deg

■ Dårlige passord

■ Dårlig bruk av tjenester

■ Går på phishing

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Den største risikoen for din digitale sikkerhet er deg. Du bestemmer hva som går på nett, derfor er det også ditt ansvar å passe på.



Terms Of Service

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kan alle som har hørt om terns of service rekke opp en hånd?



● Brukervilkår

○ Kontrakt mellom leverandøren og deg

■ Sier deg enig ved å bruke tjenesten

○ Inneholder hva de har lov til å gjøre

○ Mange tjenester er gratis

■ Annonser

■ Din informasjon

Digitale valg - Sikkerhet

Brukernavn
Presentasjonsnotater
https://www.foxnews.com/tech/7500-online-shoppers-unknowingly-sold-their-souls







● Terms of Service

○ Nettsiden ;)

■ Dere godtok noe

● Vet dere hva??

Digitale valg - Sikkerhet

Brukernavn
Presentasjonsnotater
https://www.foxnews.com/tech/7500-online-shoppers-unknowingly-sold-their-souls



● Terms of Service

○ Facebook

■ Samler mye informasjon

■ Dataangrep

■ Går ut over deg, men ikke de

○ Mange har slettet facebook

Digitale valg - Sikkerhet



Phishing

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kan alle som har hørt om terns of service rekke opp en hånd?









● Phishing

○ En hacker utgir seg for å være noen andre

■ Som du stoler på og gir informasjon til

● (Kort informasjon, passord, adresse)

○ Phishing test

Digitale valg - Sikkerhet



Del 3: Phishing
Phishing Quiz
https://phishingquiz.withgoogle.com/
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Avslutning

● Håper dere har lært noe nytt

○ Ta det med dere inn i skolehverdagen

● Vær bevisst på dine digitale valg!



Del 4: Avslutning
Hvordan har dere hatt det?
forms.gle/8hpDFvHJ5VZ5zeSX6

WWW.NKUL.TECH

http://www.nkul.tech


Kahoot!!! 
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