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Nasjonal arbeidsgruppe for styrking av 
undervisning i IKT-sikkerhet

• Opprettet på slutten av 2018 
• Skal fullføre arbeidet innen mars 2020 

• Skal nå presentere noe av arbeidet så langt 
• Ønsker også å diskutere noen av utfordringene 

• I dag er det ikke lengre nødvendig å argumentere for 
behovet for styrking av undervisning i IKT-sikkerhet



Stortingsmelding 38 (2016–2017): 
IKT-sikkerhet - Et felles ansvar
• Behovet for IKT-sikkerhetspersonell er understreket i tidligere 

utredninger 
‣NOU 2015:13: Digital sårbarhet, sikkert samfunn (Lysneutvalgets 

utredning) 
‣ Stortingsmelding 10 (2016–2017): Risiko i et trygt samfunn 
‣ Stortingsmelding 27 (2015–2016): Digital agenda for Norge  

• Stortingsmelding 38 (2016-2017) går lengre: 
‣ Påpeke viktigheten av IKT-sikkerhet i alle typer høyere utdanning  
‣ Foreslår tiltak for å økt kompetanse i informasjonssikkerhet  

• Stortingsmeldingen ble behandlet på Stortinget 10. april 2018



Stortingsmeldingen 38 (2016-2017): 
Vedtak
• Stortinget ber regjeringen sørge for at relevante ingeniør- og 

teknologiutdanninger har kurs i IKT- sikkerhet. 
• Stortinget ber regjeringen sørge for at det stimuleres til bedre 

etter- og videreutdanningstilbud på fagskoler, universiteter og 
høyskoler innen IKT- og datasikkerhet.  
• Stortinget ber regjeringen sørge for at digitalisering og IKT-sikkerhet 

prioriteres i neste Langtidsplan for forsking og høyere utdanning.  
• Stortinget ber regjeringen legge fram en plan som synliggjør 

politiets arbeid med IKT-kriminalitet og hvordan dette skal 
finansieres. 



Stortingsmeldingen 38 (2016-2017): 
Vedtak
• Stortinget ber regjeringen sørge for at relevante ingeniør- og 

teknologiutdanninger har kurs i IKT- sikkerhet. 
• Stortinget ber regjeringen sørge for at det stimuleres til bedre 

etter- og videreutdanningstilbud på fagskoler, universiteter og 
høyskoler innen IKT- og datasikkerhet.  
• Stortinget ber regjeringen sørge for at digitalisering og IKT-sikkerhet 

prioriteres i neste Langtidsplan for forsking og høyere utdanning.  
• Stortinget ber regjeringen legge fram en plan som synliggjør 

politiets arbeid med IKT-kriminalitet og hvordan dette skal 
finansieres. 



Supplerende tilskuddsbrev fra 
Kunnskapsdepartementet juli 2018
• Kunnskapsdepartementet tildeler 1 mill. kroner til Universitets- og 

høgskolerådet (UHR) for å koordinere et arbeid for å styrke IKT-sikkerhet i 
teknologiutdanningene 
• Kunnskapsdepartementet viser til ny forskrift for ingeniørutdanningen der 

læringsutbyttebeskrivelse for IKT-sikkerhet er fastsatt. Vi viser også til dialog 
mellom JD, KD og Nasjonalt Fagråd for IKT om hvordan universiteter og 
høyskoler kan styrke sitt tilbud om IKT-sikkerhet.  
• Kunnskapsdepartementet ber om at UHRs fagstrategiske enhet for 

matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fag (UHR-MNT) koordinerer 
et samarbeid mellom institusjonene som tilbyr ingeniør- og IKT-utdanninger 
for å legge mer vekt på IKT-sikkerhet i utdanningene. Samarbeidet skal bidra 
til tiltak som kan øke kvaliteten på og omfanget av IKT-sikkerhet i 
utdanningene 
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UHR-MNT ønsker å etablere en arbeidsgruppe: 
Arbeidsutvalget vedtok følgende
• Arbeidsutvalget ber Nasjonalt fagorgan for IKT om å etablere en 

arbeidsgruppe som planlegger og gjennomfører et prosjekt for 
styrking av undervisningstilbud i IKT/IKT-sikkerhet.  
• Arbeidsgruppen bes om å utforme forslag til hvordan det 

rammeplanfestede kravet om implementering av IKT-sikkerhet i 
ingeniørutdanningene bør gjennomføres ved utdannings-
institusjonene.  
• Arbeidsgruppen bes også gi råd om hvordan IKT-sikkerhet bør 

implementeres i realfag og sivilingeniørutdanning.  
• Arbeidsutvalget forelegges planen til godkjenning og fungerer som 

styringsgruppe for prosjektet



Arbeidsgruppe som skal planlegge og 
gjennomføre prosjektet
• Anders Andersen, UiT-Tromsø, leder 

(anders.andersen@uit.no) 
• Audun Jøsang, UIO (audun.josang@mn.uio.no) 
• Sondre Rønjom, UIB 

(Sondre.Ronjom@nsm.stat.no) 
• Jingyue Li, NTNU-Trondheim (jingyue.li@ntnu.no) 
• Erik Hjelmås, NTNU-Gjøvik 

(erik.hjelmas@ntnu.no) 
• Hans Georg Schaathun, NTNU-Ålesund 

(hasc@ntnu.no) 
• Pål Ellingsen, HVL (pal.ellingsen@hvl.no) 
• Tom Heine Nätt, HIOF (tom.h.natt@hiof.no) 
• Lars E. Knudsen, HIOF (lars.e.knudsen@hiof.no)

• Moutaz Haddara, HK 
(Moutaz.Haddara@kristiania.no) 
• Arne Roar Nygård, Eidsiva Nett AS 

(arneroar.nygard@eidsiva.no) 
• Arild Steen, UiT-Narvik (arild.steen@uit.no) 
• Laurence Habib, OsloMet 

(laurence@oslomet.no) 
• Mette Mo Jakobsen, UHR 

(mette.mo.jakobsen@uhr.no) 
• Tor-Fredrik Torgersen, 

UiS (tf.torgersen@gmail.com) 
• Tor Berre, NTNU (tor.berre@online.ntnu.no) 
• Olaf Hallan Graven (olaf.hallan.graven@usn.no)



Hva er hovedelementene vi ønsker å  
inkludere i læringsmålene i studiene?
• For å finne disse så har vi: 

‣ Studert utredninger, anbefalinger og rapporter nasjonalt og internasjonalt 
‣Undersøkt hva som undervises innen temaet i dag (nasjonalt og internasjonalt) 
‣Diskutert behov for kunnskap og ferdigheter på området 
‣ Forsøkt å identifisere basis-læringsmål og mer avanserte læringsmål 

• Det er noen utfordringer knyttet til dette: 
‣ Studenter på ulike studier har vidt forskjellige forutsetninger og interesser 
‣Det er ønskelig at undervisning virker relevant (eksempler fra eget fag) 
‣ For mange studenter er dette et helt nytt «fag» 

- Mangler språket (matematikk- og fysikkspråket har de lært siden 
barneskolen)



Eksempel på utfordringer med begrep og 
oversettelser

• Flertydig oversettelse: 
‣ Security   → Sikkerhet  

‣ Safety   → Sikkerhet 

‣ Certainty → Sikkerhet

• Spesifikk oversettelse: 
‣ Security   → Sikkerhet  

‣ Safety   → Trygghet 

‣ Certainty  → Visshet



Andre eksempler

‣ Security analysis → Sikkerhetsanalyse 
- Analysere potensielle trusler mot et system samt systemets sårbarhet for 

disse truslene 

‣ Safety analysis   → Sikkerhetsanalyse 
- Analysere trygghet for liv og helse 

‣Uncertainty analysis → Usikkerhetsanalyse 
- Analysere feilmarginer i matematiske og statistiske beregninger



Eksempler på vanlige betydninger av «sikkerhet» når 
det tolkes som en spesifikk oversettelse av «security»
• Fysisk sikkerhet: hindre innbrudd/skade på eiendom og tyveri av gjenstander 
• Samfunnssikkerhet: opprettholdelse av kritisk infrastruktur 
• Nasjonal sikkerhet: politisk stabilitet og landets integritet 
• Trygghet/HMS: beskyttelse av liv og helse 
• Miljøsikkerhet: hindre forurensing og invasjon av fremmede arter i natur og 

miljø 
• Informasjonssikkerhet: konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet av 

informasjon 
• Personopplysningsvern: rettmessig innsamling og bruk av personinformasjon 
• Produktsikkerhet: produkter skal ikke medføre en uakseptabel risiko for 

helseskade 
• Maskinsikkerhet: bestemmelser om konstruksjon og bygging av maskiner



Hovedelementer i læringsmål for IKT-sikkerhet

1. Grunnleggende begrepsforståelse relatert til informasjonssikkerhet 

2. Bevissthet rundt informasjonssikkerhet og sikkerhetskultur 

3. Trusselmodellering og risikostyring for IKT-sikkerhet 

4. Personvern (personopplysningsvern) 

5. Lovverk/etikk relatert til IKT-sikkerhet 

6. Innebygd informasjonssikkerhet og personvern



1. Grunnleggende begrepsforståelse relatert 
til informasjonssikkerhet

• Eksempler på grunnleggende begreper er: 

‣ sikkerhet (informasjonssikkerhet) 

‣ konfidensialitet 

‣ integritet 

‣ tilgjengelighet 

‣ autentisering 

‣ sporbarhet 

‣ personvern 

‣ trussel 

‣ sårbarhet 

‣ risiko og hendelsesrespons



2. Bevissthet rundt informasjonssikkerhet og 
sikkerhetskultur 

• Lære å bruke digital teknologi på en sikker og forsvarlig måte 

• Unngå å bli et lett offer for angripere 

• Ha bevissthet rundt digital hygiene  
og ansvarlig bruk av digital  
teknologi, Internett og sosiale  
medier



3. Trusselmodellering og risikostyring for IKT-
sikkerhet 

• Trusselmodellering: forstå og forsøke å forutsi hvordan trusselaktører vil 
angripe 
‣ Grunnlag for å kunne blokkere relevante trusler 

• Risikoanalyse: trusselmodellering sammen med mulige konsekvenser av 
hendelse 

• Risikonivå: kombinasjonen av sannsynligheten for og konsekvensen av en 
uønsket hendelse 

• Risikoanalysen brukes som grunnlag for å innføre sikkerhetstiltak (dvs. å 
fjerne sårbarheter) som skal blokkere eller redusere de mest alvorlige truslene 

• Risikostyring: omfatter trusselmodellering, risikoanalyse og innføring av 
sikkerhetstiltak



4. Personvern (personopplysningsvern)

• Digital teknologi samler inn og behandler informasjon om oss 

• Ukontrollert innsamling og behandling av personinformasjon er 
en alvorlig trussel og belastning for mennesker, og betraktes i 
alvorlige tilfeller som overgrep 

• På denne bakgrunn har EU og EFTA landene innført GDPR 
(General Data Protection Regulation, Personvernforordningen) 

• GDPR definerer prinsipper for å kontrollere innsamling, 
oppbevaring og behandling av personinformasjon



5. Lovverk/etikk relatert til IKT-sikkerhet 
• Lover i Norge 

‣ Lov om nasjonal sikkerhet  

‣ Personopplysningsloven 
(GDPR) 

‣ Offentleglova 

‣ eForvaltningsforskriften 

‣ eKomloven 

• Lover fra EU 

‣ GDPR 

‣ Forordningen om eID og 
tillitstjenester 

‣ NIS-direktivet (Network and 
Information Security)  

• Etikk



6. Innebygd informasjonssikkerhet og 
personvern

• «Innebygd» betyr simpelthen at man må inkludere informasjons-
sikkerhet og personvern i  
‣ kravspesifikasjon, 
‣ design, 
‣ koding, 
‣ testing, 
‣ produksjonssetting og 

‣ forvaltning  

av alle systemer, produkter og tjenester som har IKT-komponenter



Utfordringer i å realisere læringsmålene

• Skal dette inn i fagplaner som egne emner, eller skal de være en 
del av andre emner? Eller en kombinasjon? 

• Fagplaner er vanskelig å få til å gå opp. Det er meget utfordrende 
å få inn nye tema. 

• Dette gjelder ikke bare ingeniørfagene 

• Hvordan kan man få inn noe IKT-sikkerhet i alle studier? 

• Og IKT-sikkerhet uten IKT er også en utfordring 
‣ Egentlig betyr IKT-sikkerhet at vi også må få inn noe IKT i studiene

Utfordringer i å realisere læringsmålene
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Flere utfordringer i å realisere målene
• Studentenes personlige erfaringer innenfor IKT-sikkerhet begrenset 
‣ Risiko for at studentene ikke klarer å innarbeide IKT-sikkerhet i sin 

fagforståelse, og i stedet pugger IKT-sikkerhet som fragmenterte 
kunnskapsenheter   

• En utfordring ved opplæring i IKT-sikkerhet, og andre tema preget av 
rivende teknologisk utvikling, er generell historieløshet  
‣ Historien er den felles bakgrunnskompetanse som vi alle kan bygge ny 

forståelse  
‣ Det er òg mulig å bygge en historie, om enn kort, på offentlig kjente 

sikkerhetskriser  
‣ Utfordring at der er lite forskning å bygge på → generaliseringer lett blir 

overfladiske



Arbeidet i arbeidsgruppen

• Etablert 3 undergrupper 
‣ Læringsmål 
‣ Integrasjon av læringsmål i studieplaner  
‣ Lære(bok)materiell 

• Fokuserer på ingeniørutdanningene først 
‣ Jamfør utfordringer diskutert tidligere 

• Arbeid med endelig rapport



Læringsmål

• Må konkretiseres og eksemplifiseres 
‣ Hva er basiskunnskap som alle må kunne? Hva er viktigst? 
‣ Hvordan gjøre læringsmål relevant for studiene? 
‣ Eksempler fra egne fag 
‣ Veiledning for ulike studier og studieretninger 

• Når skal hva inn i studiene? 
‣ Tidsplan anbefaling



Integrasjon av læringsmål i studieplaner
• Ønsker å gjøre det relevant for de ulike fagene 
‣ Det er krevende og må gjøres i samarbeid med fagmiljøene 

• Utfordrende å få inn i studieplaner 
‣Må lage eksempler på studieplaner (flere alternativer) 

• Eksempel på implementasjon i ingeniørfag 
‣ Introduksjonsemnet (ingeniørfaglig basis, fellesemnet)  
‣ Systememnet (senere i studiene) 
‣ Tidligere utredninger konkluderer med 1 og 2 emner i IKT-

sikkerhet i ingeniørfag 



Lære(bok)materiell
• Kartlegging 
‣Noe finnes og kan være et utgangspunkt for videre arbeid 

• Trenger mer for å gjøre det relevant for ulike studier 
‣ Lærebøker, oppgaver, eksempler, nettressurser, video, … 
‣Opplæring av forelesere 

• Hvordan får vi motivert for å utvikle nytt materiale? 
‣ Dugnad (nettsted for deling av materiell) 
‣ Betale noen for å utvikle dette (utlysning, anbud) 
‣Ny publikasjon for å publisere slikt (som gir uttelling)



Takk

Vi tar gjerne i mot  
‣ forespørsler,  
‣ innspill,  
‣ kommentarer  

‣ og annet  
som gjelder arbeids-
gruppen og vårt arbeid

✉  Anders.Andersen@uit.no


