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Aktiviteter er oversat til:

dansk
fransk
tysk
hindi
italiensk
japansk

kannada
koreansk
marathi
portugisisk
forenklet kinesisk
spansk, Latinamerika

spansk, Spanien
tamilsk
traditionelt kinesisk
vietnamesisk

Safety Smart® er et initiativ, som har til formål 
at øge bevidstheden omkring og forståelsen 
af sikkerhed hos børn i alderen 4-10 år. 
Dette omfatter, hvordan de skal begå sig i  
deres omgivelser så sikkert som muligt  
- gennem bevidste handlinger, ikke bare held.  

Desuden tager UL regelmæssigt offentligt 
stil-ling til nyopståede sikkerhedsproblemer, 
især i forbindelse med produkter, som udgør 
en sikkerhedsrisiko for forbrugere, og støt-
ter udviklingen af sit undervisningsprogram 
i sikkerhed for børn og unge. 

Gennem sin indsats udvikler Safety Smart  
børns bevidsthed omkring sikkerhed,  
tilbyder børn muligheder for at lære og øve 
sig i sikker adfærd, og hjælper børn med 
at foretage mere velinformerede valg i 
forbindelse med sikkerhed nu og i fremtiden. 

Gør dit! Vær Safety Smart®!

INDLEDNING

Elever i børnehaveklasse til og med 3. klasse lærer 
sammen med Timon og Pumba, hvordan de er online 
på en sikker måde. Klasseaktiviteterne og opgaveark-
ene i denne lærervejledning er baseret på lektioner fra 
programmet. Der er tre opgaveark med aktiviteter til at 
tage med hjem, som eleverne kan arbejde på sammen 
med deres familie. Der er også flere sjove aktivitetssider. 
Mange af disse aktiviteter er blevet oversat til andre 
sprog, der også findes på dvd’en. Find de oversatte 
aktiviteter ved at:

1. indsætte dvd’en i din computers dvd-rom-drev

2. Macintosh-brugere skal dobbeltklikke dvd-ikonen på  
    desktoppen.

3. pc-brugere skal højreklikke på dvd-ikonen og vælge 
    åbn.

4. åbn rom-folderen.

5. klik på pdf-filen.

6. klik på den oversatte fil med aktiviteter.
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FORMÅL
Indholdet på dvd’en omhandler følgende:
Eleverne vil blive introduceret til følgende oplysninger om sikkerhed, når de er online:

• Oplysninger, de sender online, bliver ikke nødvendigvis ved med at være private. Dette betyder, 
   at oplysningerne kan være tilgængelige for mange mennesker.
• Det er ikke Safety Smart® at udlevere personlige oplysninger online, såsom navn, adresse, by 
   og telefonnummer.
• Når børnene kommunikerer online, er det svært at vide, hvem de kommunikerer med, og 
  personer, der virker venlige, er det ikke nødvendigvis i virkeligheden. Det er derfor vigtigt at de er 
  meget forsigtige og snakker med en voksen, før de indleder en relation til en person, de ikke kender.
• At det ikke er i orden at sende eller poste noget online, som kan være sårende for en persons 
  følelser, eller som kan anses for mobning..
• Fortælle det til en voksen, hvis de modtager en besked online, som gør dem utrygge.
• Cyberspace er ligesom et stort, elektronisk bibliotek, der gemmer digitale, delte oplysninger fra 
  alle computere, såsom spil, beskeder og video.
• Alle beskeder eller videoer, som børnene poster online, er eviggyldige, fordi cyberspace kan 
  gemme på utallige mængder oplysninger.

Aktiviteterne i denne lærervejledning omhandler følgende:
Eleverne vil:

• Lære, hvordan de opretter en sikker adgangskode, som de let kan huske, men som er svært for 
   selv deres nære venner at gætte.
• Oprette og dele blogopslag i et sikkert onlinemiljø.
• Bruge internettet til at dele videnskabelige oplysninger med øvrige elever.
• Beslutte, hvordan de skal reagere i forskellige situationer, der involverer onlinesikkerhed.
• Spille et onlinespil om internetsikkerhed.
• Færdiggøre sætninger med ord om onlinesikkerhed fra programmet.
• Definere onlinemobning og identificere måder hvorpå man kan reagere, hvis man bliver mobbet 
  online.
• Spille et labyrintspil, der gemmer på meddelelser om onlinesikkerhed.
• Træffe og begrunde beslutninger om, hvorvidt onlinesituationer er Safety Smart®.
• Udfylde en tjekliste med måder, hvorpå man kan forblive sikker, når man er online.
• Beskrive ting, de har lært af programmet, og tegne en tegning, der viser, hvad de har lært.
• Oprette et brugernavn og afprøve, om det overholder retningslinjerne for sikkerhed.
• Lave en beskrivelse af et billede fra programmet.
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Spørgsmål inden gennemgang af dvd
1. Hvad betyder det at være på “internettet”? Eller at være ”online”?
2. Hvad er personlige oplysninger?
3. Hvad er mobning? Hvordan føles det at   
    blive mobbet?

Spørgsmål efter gennemgang af DVD
1. Hvad betyder det at være på “forbundet via internettet”? Er det det samme som cyberspace? 
    Hvad er cyberspace? (Følgende spørgsmål er opfølgning vedrørende specifikke internetteknolo 
    giske værktøjer. Målet er at øge elevernes bevidsthed om, hvordan disse værktøjer fungerer).
• Hvad er en sms?
• Hvordan sender man en sms?
• Hvad er en onlinemeddelelse?
• Hvordan sender man en onlinemeddelelse?
• Hvad er en online chatgruppe?
• Hvad er et socialt netværk?
• Hvad betyder det, når du poster noget online?
• Hvad er at “twitte”? Har du nogensinde sendt en besked i “twitter”?
2. Hvad er personlige oplysninger? Hvorfor er det vigtigt ikke at dele dit navn, din adresse, din by 
    og dit telefonnummer online? Bør du dele andres personlige oplysninger online? Dine forældres?  
    Dine venners?
3. Kan man blive mobbet på en computer? Hvad ved du om online mobning? Hvad skal du gøre, 
    hvis du synes, du bliver mobbet online? Hvad kan du gøre for at undgå at mobbe nogen online?
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Anbefalede aktiviteter til klasseværelset

Sikre adgangskoder
Spørg eleverne om de ved, hvad en adgangskode er. 
Forklar om nødvendigt, at en adgangskode er ligesom 
en hemmelig kode, som kun de kender – det er en række af bogstaver 
og tal, som man indtaster for at få adgang til en computerkonto. 

Forklar, at det er vigtigt at have en adgangskode, som de let kan huske, 
men det er også vigtigt at have en sikker adgangskode – en som er svær for andre at gætte, 
selv deres nære venner. 
Én måde at lave en sikker adgangskode, man kan huske, er at bede eleverne om at tænke på navneord, 
som knytter sig til ting, de kan lide og ting de ikke kan lide, og så sætte et tal imellem dem. Hvis de kan lide 
katte og hunde, så kan en sikker adgangskode være ”katte3hunde”. Tretallet kan være det antal kæledyr, 
de har, eller som de gerne vil have.

Hjælp eleverne med at finde eksempler på sikre adgangskoder, de kan huske. Understreg vigtigheden af at 
holde en adgangskode for sig selv – eleverne bør kun dele deres egne adgangskoder med deres familier, 
ligesom de ikke ville fortælle koden til deres cykellås til andre. 

Til sidst kan du bede eleverne om at arbejde med de udleverede opgaveark til at finde sikre adgangskoder, 
de kan huske. Du kan evt. også sætte eleverne i gang med en gætteleg med deres bedste venner. Hvis 
deres venner ikke kan gætte deres adgangskode i tre forsøg, så er det en sikker adgangskode.
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Et blogforum
Bemærk: Denne aktivitet kræver, at du opretter en konto (det er gratis). 
Opret en sikker onlineblog på kidblog.org. På denne gratis hjemmeside, som er udviklet til lærere i grund-
skolen, er det muligt at oprette individuelle elevblogs, som du kan overvåge. Det er kun dig og dine elever, 
der kan se blogsene, men du kan også oprette gæstekonti til forældre. Når du præsenterer denne aktivitet, 
skal du forklare, at blogsene kun kan ses af eleverne i klassen og af forældre, som har en gæstekonto. 

Stil følgende spørgsmål:
• Hvorfor er det okay at dele disse blogs online? (Blogsene er private, fordi uvedkommende ikke kan se 
   dem, en voksen overvåger aktiviteten; det er en uddannelsesaktivitet).
• Hvorfor er det en god idé at dele en blog online? (Vi kan lære noget af hinanden).
• Hvorfor er det vigtigt, at vores adgangskoder forbliver personlige? (Blogsene er beregnet til brug i 
   klassen (og af forældre) og ingen andre).

Hvad nu hvis?
Præsenter følgende scenarier og spørg eleverne hver især, hvordan de ville reagere:

• Scenarie 1: En person, du ikke kender, beder om adgangskoden til din e-mail-konto.
• Scenarie 2: En person, der er online, beder om dit navn, din adresse og den by, du bor i.
• Scenarie 3: En person sender dig en ondskabsfulde-mail-besked.
• Scenarie 4: En person online tilbyder dig en gave eller penge.
• Scenarie 5: En person online beder om dit telefonnummer.
• Scenarie 6: En ven beder om din adgangskode til din e-mail-konto.
• Scenarie 7: En fremmed person, som du møder online, spørger, om I skal mødes i virkeligheden.
• Scenarie 8: En person online beder dig om at holde noget hemmeligt for dine forældre.

Timon og Pumbas tips om onlinesikkerhed
Få eleverne til at bruge kopier af det udleverede opgaveark og bed dem færdiggøre hver enkelt sætning 
med et ord, som de har lært i programmet.

Reaktion på mobning
Spørg eleverne om, hvad onlinemobning er. Skriv en definition på tavlen. (Ifølge Det Kriminalpræventive 
Råd er onlinemobning brug af teknologi, såsom internettet og mobiltelefoner, til at sende eller poste med-
delelser eller billeder, der har til hensigt at såre nogen). http://www.dkr.dk/digital-mobning

Forklar at onlinemobning kan være mere skadeligt end fysisk mobning. Spørg “hvad skal man gøre, hvis 
man bliver udsat for onlinemobning?”
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Skriv elevernes svar på tavlen. Hvis de ikke foreslår følgende idéer fra 
Det Kriminalpræventive Råd, så tilføj dem til listen: 

• Du må ikke gentage eller videresende meddelelser.
• Du må ikke foretage voldelige handlinger, som en reaktion over for den person, der mobber dig.
• Snak med en voksen, som du stoler på.
• Hvis det er muligt, så indberet personen til de personer, der er ansvarlige for hjemmesiden 
  (administratorerne).
• Skriv ned når du bliver mobbet (herunder dato, tidspunkt og oplysninger om situationen).

Du kan evt. dele eleverne op i små grupper og bede dem om at udarbejde et ark med disse tips. 
Du kan opsætte disse ark rundt omkring i klasseværelset eller på skolen.

Verden rundt med Timon og Pumba
Tag kopier af labyrintspillet, og laminer dem, hvis du ønsker. Spillevejledning findes på spille-
brættet.

Er det Safety Smart®?
Uddel kopier af opgavearket. Spørg eleverne, hvad det vil sige at være Safety Smart®, når 
man er online. Snak om hvert enkelt billede på siden, og bed eleverne om at beslutte, om det er 
Safety Smart® eller ej. Bed dem begrunde deres beslutninger.

Forklar, at du vil have, at eleverne skal finde på mottoer, der passer til hvert enkelt billede.

Du kan evt. forklare, at et motto er et kort udsagn, der udtrykker en vigtig idé eller en måde at 
tænke på. Hvis eleverne ikke kender til mottoer, kan du evt. give dem nogle eksempler, som 
f.eks. mottoet for jeres by eller spejdernes motto (“Vær Beredt!”), og Timon & Pumbas motto 
(“problemfri filosofi”).

Safety Smart®-tjekliste
Uddel kopier af Timon og Pumbas Safety Smart®-tjekliste, som eleverne skal udfylde. Forklar, at 
de kan aflevere deres udfyldte tjeklister og få et bevis på fuldførelse.

Hjemmeaktiviteter
Inspirer dine elever til at være ambassadører for onlinesikkerhed, og opfordre dem til at fortælle 
om det, de har lært, derhjemme! Tag kopier af de tre opgaveark til at tage med hjem, og få elev-
erne til at lave disse aktiviteter sammen med deres familier.


