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’Skærmen fuckr med dig’ er et gratis læringsforløb, som fremmer sikker 
adfærd på internettet hos elever i folkeskolens udskolingsklasser. Forløbet 
gør eleverne bevidste om konsekvenser af deres digitale færden på nettet og 
giver dem værktøjer til at undgå ulovlige sider. 

Læringsforløbet er opdelt i 4 kapitler, som på en informativ, inspirerende 
og lærerig måde gennemgår de mest centrale elementer, man som ansvarlig 
og bevidst bruger af internettet skal forholde sig til. Under visningsforløbet 
gør eleverne klogere på, hvordan de bruger den digitale verdens mange 
muligheder på den bedste måde.

Kapitel 1:

Verden gennem en skærm

Facebook, Snapchat, YouTube, Netflix. 
Uanset om unge er aktive på sociale 
medier via deres smartphone eller ser 
film på deres tablet, så er de brugere 
af internettet. 

I kapitel 1 introduceres eleverne til den 
digitale verden via en faglig artikel, 
en video samt et forfatterinterview, 
som munder ud i perspektiverings- og 
refleksionsopgaver.

Kapitel 2: 

Digitale fodspor

Hvordan skelner man mellem lovlige 
og ulovlige tjenester? Kan man 
være sikker på, at personen der 
gemmer sig bag skærmen, er den, 
som vedkommende udgiver sig for? 
Hvordan undgår man at blive snydt 
bag skærmen eller at gøre noget, som 
man aldrig ville gøre i virkeligheden 
Og cookies - hvad er det egentlig? 

Dette er blot nogle af de områder, der 
bliver berørt i kapitel 2.
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FACTS:

 › �Gratis�undervisningsforløb�–�find�det�
på Alineas danskportal (kræver ikke 
abonnement).

 › 4-6 lektioner.

 ›  Kan indgå i fagene dansk eller 
samfundsfag.

 ›  Forløbet indeholder lærervejledning, 
elevspørgsmål, forskellige slags 
opgaver,��film�m.m.

 ›  Målrettet elever mellem 12 og 16 år.

 ›  Undervisningsforløbet er støttet af EU.

Kapitel 4: 

Alle har rettigheder på skærmen

Databeskyttelse ... hvad er det og 
hvordan sikrer man, at man ikke 
sender sine data til kriminelle i Tonga? 
Hvilke rettigheder har man egentlig på 
internettet?

Kapitel 4 viser eleverne eksemplarisk, 
hvordan Snapchat registrerer en 
brugers færden, og hvordan man 
kan kende lovlige og ulovlige 
indholdstjenester fra hinanden samt, 
hvorfor GDPR egentlig skal interessere 
os!

Kapitel 3:

Du bliver solgt til spotpris

Skærmen, og dens uendelige 
muligheder, er blevet ét stort, gratis 
slaraffenland. Eller hvad? Er der 
overhovedet noget på nettet, der er 
gratis?

I kapitel 3 introduceres eleverne for 
ophavsret, og hvorfor det er vigtigt, 
at kunstnerne får betaling, for det 
de laver. Eleverne skal blandt andet 
analysere en kampagnefilm.
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