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IT-sikkerhed handler mere om mindset og adfærd, 

end det handler om computere og anti-virus. Vidste 

du, at op imod 75% af alle IT-sikkerhedsbrud skyldes 

menneskelige fejl, hvor medarbejderne f.eks. glem-

mer at beskytte deres computer med password eller 

trykker på en usikker e-mail? 

Det er afgørende, at medarbejderne klædes på til at 

udøve stærkt it-selvforsvar. Specielt fordi op i mod 

70% af alle medarbejdere føler sig usikre på, hvordan 

de beskytter sig selv og virksomheden imod hac-

kerangreb og virus. Samtidig synes de fleste, at IT-sik-

kerhed er kedeligt og tørt. Det er svært at forholde 

sig til, at et par klik kan bringe hele organisationen i 

fare. IT-sikkerhedstræning bliver en sur pligt, som for 

de flestes vedkommende er glemt, så snart kurset er 

slut. Vi ved dog, at alle har en rolle i it-sikkerheden – 

og at IT-selvforsvar er en vigtig ny soft skill, som alle 

skal træne 

IT-sikkerhed læres bedst i et læringsflow 

Vi har i Learningbank udviklet en simpel, engageren-

de og effektiv måde at træne it-selvforsvar på. 

Her spiller medarbejderne sig til de vigtigste IT-selv-

forsvarsfærdigheder, så de kan beskytte sig selv og 

virksomheden. For at holde medarbejderne på dup-

perne efterfølgende, så kommer der drypvis læring i 

form af nano-learning moduler. 

På den måde bliver medarbejderne hele tiden udfor-

dret til at træne deres IT-selvforsvar gennem målret-

tede læringsbidder, som er tilpasset deres behov og 

kontekst. 

Skru op for IT-sikkerheden 

med effektivt & involverende 

læringsspil 

IT-kriminelle går direkte efter medarbejderne - 

alle skal have paraderne oppe.

Medarbejderne lærer de mest centrale princip-

per i it-selvforsvar, som kan afværge størstedel-

en af cyberangreb.  

Medarbejderne kan træne IT-sikkerhed i ak-

tuelle scenarier, som de kan udforske og fejle 

i - uden det lammer virksomheden, ødelægger 

tilliden eller koster røde tal på bundlinjen.

Din virksomhed er ikke stærkere end det svag-

este led. Alle medarbejdere skal kunne deres 

basale IT-selvforsvar, så de kan sikre virksom-

hedens værdifulde data og omdømme.  

9 ud af 10 virksomheder udsættes for It-sikker-

hedsbrud. Læringsspillet kan være med til at 

skabe en kultur og sprog i organisationen, hvor 

alle forstår deres ansvar ift. it-sikkerhed.  

It-sikkerhed kræver kontinuerlig træning. 

Læringsforløbet er bygget op omkring lærings-

bidder, så medarbejderne løbende kan identifi-

cere og agere på sikkerhedstrusler. 

Introduktion

Derfor er spillet vigtigt 



Cyber-politiets specialstyrke tager dine medarbejdere med til deres hemmelige træningsområde højt oppe 

i en forladt bjergkæde. Nu skal medarbejderen træne IT-selvforsvar, som består af fire principper: 1) Stærke 

adgangskoder, 2) realitets-tjek, 3) sikring af data og devices, og 4) at søge hjælp, når det går galt. Afslutnings-

vis testes deres viden, når de skal møde modstandere, der er hardcore cyber-kriminelle. Her skal medarbej-

derne forsvare sig, når de angribes gennem diverse devices, websider og e-mails. De bliver ligeledes testet i, 

hvad de skal gøre i en it-nødsituation. 

Grundprincipperne i IT-selvforsvar suppleres med små læringsbidder, kaldet nano-learnings, som tilpasses 

medarbejdernes behov og den organisatoriske kontekst. Kombinationen mellem læringspillet samt de korte 

og intense læringsmoduler gør den digitale læring involverende, informativ og sjov for medarbejderne, mens 

det er effektivt og præventivt for din virksomhed. 

Bygget af eksperter

Når dine medarbejdere spiller sig til det sorte bælte i IT-sikkerhed, er det baseret på læringsindhold, som er 

udviklet af vores psykologer og læringsspecialister samt sikkerhedseksperter fra Open Systems. Sammen 

med læringsdesignere, har vi skabt et læringsunivers, som bedst muligt understøtter indholdet, forankrer 

læringen og sikrer værdien af træningen.  

Om spillet

•   Spillet kan tilpasses kundens politik omkring it-sikkerhed.

•   Spillet kan leveres på alle sprog.

Shhh...
tophemmelig cyber-træningslejr 

Praktisk information



Copenhagen,

Denmark

learningbank.dk

+45 71 999 123

Trusted by

Prøv spillet online. Book en 
demo på learningbank.dk

“Det er første gang, jeg er blevet præsenteret for 

digital læring, som jeg virkelig tror på. Derudover er 

teamet super inspirerende og kompetente. En sand 

fornøjelse at arbejde sammen med dem!”

Tina Brix Kjelgaard, HR Partner,

Reitan Convenience Denmark A/S

“Vi har et motto hos McDonald’s, som lyder: Be bold! 

Altså at man skal turde være modig, skille sig ud og 

gå nye veje. Det føler jeg vi har gjort her. Det er klart 

det mest moderne jeg har set inden for digital læring 

indtil nu.”

Thorbjørn Milling, HR & Training Consultant,

McDonald’s 


