
 
 

Är du säker? #290CyberSecurity är ett projekt 
som sprider kunskap om ett säkert användande av internet och kopplar 
digitaliseringens roll till hållbarhetsfrågor och de globala målen. 
 
Projektet består av en föreläsning och lärarmaterial. Materialet är ämnes-
övergripande och lämpade för att användas både inom SO, NO och teknik. 
Föreläsningen och materialet kompletterar varandra men kan också användas 
och bokas oberoende av varandra. 
 
Är du säker? #290CyberSecurity är ett samarbetsprojekt mellan Unga Forskare, 
IBM samt andra organisationer och företag i teknikbranschen.  

 
 

SYFTE 

 
Syftet är att eleverna ska förstå hur de kan skapa sig säkra vanor på nätet. 
Genom att lära unga om hur 
uppgifter på nätet kan spridas och 
om hur de kan skapa bra lösenord 
för att skydda sina uppgifter 
hoppas vi att färre unga ska 
drabbas av övergrepp online. 
Samtidigt lägger vi grunden till 
säkra vanor inför framtida 
vuxenliv. Med allt fler tjänster och 
data lagrat online kommer detta 
att vara viktigt för alla i samhället.  

INFORMATION FÖR LÄRARE 
 



 
Projektet bidrar också till att inspirera eleverna inom teknikområdet och 
öppnar deras ögon för nya yrkesroller. 

 

Målgrupp 
Materialet finns på olika nivåer för mellanstadiet, 
högstadiet och gymnasiet. 
 

Kostnad 
Både lärarmaterialet och föreläsningarna är helt 
kostnadsfria for skolor. 
 

 
 

 
FÖRELÄSNING 
 
Föreläsningen hålls av IT-experter som dagligen jobbar med IT- och 
säkerhetsfrågor och tar ungefär en timme. Föreläsarna kommer till er skola. 
Det blir en spännande föreläsning full av nyttig information, övningar och 
diskussion.  



Föreläsningen byggs upp av moduler, ju högre nivå desto fler moduler och 
desto mer djup i respektive modul: 
 
 

Modul 1: 
Personlig integritet 

Modul 2: 
Lösenordhygien 

Modul 3: 
Samhällsperspektiv 

Vilka digitala spår lämnar 
vi efter oss? 

Vad är ett lösenord? Vilka hot finns mot 
samhället? 

Vad kan andra göra med 
min information? 

Vad är ett bra lösenord? Internet of Things 

Varför ska vi skydda 
identiteten online? 

Kryptering. Aktuella case. 

Cookies och IP-adresser. Lösenordshanterare. Hur gör hackare? 

 
 
Avgränsning 
IT-experternas viktiga bidrag är att ge eleverna verktyg som indirekt skyddar 
dem mot internetmobbning eller andra övergrepp online. Vi väljer dock att inte 
prata direkt om dessa övergrepp under föreläsningen, det överlåter vi till andra 
organisationer som har sin professionella kompetens i det. 
 
 
Gruppstorlek 
Vi rekommenderar att boka en 
föreläsning per klass för att ge 
möjlighet till interaktivitet, 
diskussion och frågor. Det är möjligt 
att hålla föreläsningen för en grupp 
upp till 60 elever, i så fall behöver 
föreläsarna dock mer tid, dvs. minst 
80 minuter. 
 



Hur går det till praktiskt? Vad krävs av skolan/läraren? 
• Ta kontakt med Judith Maiers på Unga Forskare (se nedan för 

kontaktuppgifter) för att boka en föreläsning.  
• Vi stämmer sedan av era önskemål kring upplägget och möjliga datum.  
• Vi förmedlar 1-2 föreläsare som kommer till er skola.  
• Av kvalitets- och utvecklingsskäl vill vi gärna utvärdera föreläsningen 

genom en utvärdering efter föreläsningen (finns både digitalt och på 
papper).  

• Minst en lärare ska vara med under föreläsningen.  
 

Lärarmaterial för att följa upp föreläsningen 
Lärarmaterial med förslag på diskussionsfrågor och övningar för att följa upp 
föreläsningen i klassrummet följer med.  
 

Föräldrabrev / handout 
Vi tillhandahåller ett föräldrabrev med information om föreläsningen och tips 
kring IT säkerhet för hela familjen som du kan dela med vårdnadshavarna.  
 

 
LÄRARMATERIAL 

 



Unga Forskare har tagit fram ett lärarmaterial som kompletterar föreläsningen 
genom att koppla IT-frågor till de globala målen. Lärare ska själva kunna arbeta 
med cybersäkerhetsfrågor i klassrummet och materialet utgår från centrala 
innehållet för samhällsvetenskap. Materialet täcker ungefär 4-10 timmar 
lektionstid beroende på vilket upplägg man väljer. Lärarmaterialet testas just 
nu i utvalda skolor och kommer lanseras nationellt under våren. 

 
Vi arbetar alltid i nära samarbete med skolor och lärare för att säkerställa att 
de paket vi erbjuder är relevanta och på ett lämpligt sätt kompletterar skolans 
befintliga undervisning. Alla verktyg vi erbjuder är anpassade efter skolans 
behov och fungerar stödjande för måluppfyllnaden i läroplanen och 
kursplanen. 

 

Att vara pilotskola 
Allt material tas fram i nära samarbete med skolor och lärare, men behöver 
såklart testas i praktiken. Vi söker just nu pilotskolor som vill testa 
lärarmaterialet för högstadiet någon gång mellan januari och mars. Att vara 
pilotskola innebär att använda lärarmaterialet med en eller flera klasser och 
lämna feedback till Unga Forskare om vad som funkade bra och vad som 
behöver ändras i materialet. Denna återkopplingsprocess kräver en 
arbetsinsats på ungefär en timme. 



VEM STÅR BAKOM PROJEKTET? 
 
Unga Forskare 
Unga Forskare är en ideell organisation 
som finns för att ge unga förutsättningar 
att utveckla sitt intresse för 
naturvetenskap, matematik och teknik. 
Unga Forskare grundades 1977 och består 
idag av ett fyrtiotal föreningar med ca 4500 
medlemmar. Med ett stort antal nationella 
verksamheter jobbar vi för att 
nyfikenheten och intresset för 
naturvetenskap, teknik och matematik ska 
ha en självklar plats i ungas liv. 
 

IBM  
IBM Sverige är ett IT-företag som erbjuder 
affärssystem, programvaror och andra IT-
relaterade produkter och tjänster till 
företagskunder. Tillsammans med andra 
företag och organisationer från 
teknikbranschen ser IBM ett ansvar för hur 
de produkter och tjänster de levererar 
påverkar samhället. IBM vill därför stärka 
elever och skolor med kunskap om 
cybersäkerhet. 

KONTAKTINFORMATION 
 
Unga Forskare 
Judith Maiers, projektutvecklare 
judith.maiers@ungaforskare.se, 0736 – 60 60 67 
 
www.290cybersecurity.se 
 


