
Lösenord
Deltagarna kommer att lära sig att skydda sin onlineinformation bättre genom att
använda och upprätthålla starka lösenord. Deltagarna kommer att lära sig om
principerna för att skapa starka lösenord och potentiella problem med att dela
lösenord. De kommer också att lära sig att skydda sina lösenord och att vidta
åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst till sina konton.

Material
Ta reda på mer om lösenord – material för utdelning



Allmän information om lösenord

Del 1

Berätta för dina elever

Oftast tänker vi inte så mycket på lösenorden som vi använder på webbplatser,
appar och tjänster. Hur starka dina lösenord är avgör däremot hur säker din
information är.

Kursinteraktion

Få deltagarna att engagera sig i en diskussion med hjälp av följande frågor. Påminn
deltagarna om att det är viktigt att inte dela sina riktiga lösenord under den här eller
någon annan övning.

Fråga dina elever

Hur många lösenord har du? 

Har du olika lösenord för varje konto för e-post och sociala medier?

Skiljer de sig mycket från varandra eller är de olika varianter av ett och samma
lösenord?

Hur kommer du ihåg vilket lösenord som tillhör rätt konto, om du har fler än ett
lösenord?

Fråga dina elever

Hur ofta har du glömt ett viktigt lösenord?

Vad har du gjort när du har glömt ditt lösenord?

Hur gör du dina lösenord lätta att komma ihåg?

Finns det något lösenord som du använder varje dag?

Vad händer om någon utan din kännedom får reda på vad ditt lösenord är?

Hade det berott på vem det är?

Vilken sorts information hade någon kunnat få veta om dig om personen använde



ditt lösenord för att komma in på ditt konto?

Del 2

Kursinteraktion

Dela in deltagarna i par.

Berätta för dina elever

Diskutera med din kamrat vad som skulle kunna hända om någon som ville orsaka
problem fick reda på ditt lösenord till din favoritplattform för sociala medier.

Kursinteraktion

Ge deltagarna 5 minuter att diskutera. Be grupperna att dela med sig.

Berätta för dina elever

Prata nu med din kamrat om vad som skulle kunna hända om en hackare fick reda
på lösenordet till din förälders/vårdnadshavares internetbank.

Kursinteraktion

Ge deltagarna 5 minuter att diskutera. Be sedan grupperna att dela vad de
diskuterade.

Del 3

Berätta för dina elever

Du kanske undrar hur en hackare kan få reda på ditt privata lösenord. Ditt finns ett
par sätt. Ett sätt är genom social ingenjörskonst eller att lura någon till att dela sitt
lösenord. Det kan en hackare göra genom att skicka ett e-postmeddelande som på
ett legitimt sätt ser ut att komma från en plattform eller webbplats där någon har ett
konto. I e-postmeddelandet kanske personen uppmanas att klicka på en länk och
logga in med sitt användarnamn och lösenord. När personen loggar in blir den
informationen nu tillgänglig för hackaren.

Hackare försöker ibland gissa sig till lösenord genom att använda vanliga ord som
”losenord123”, ”test” eller ditt för- eller efternamn.

Ett annat sätt som hackarna får reda på privata lösenord är genom något som kallas
för ”brutal attack”. En brutal attack sker när en hackare försöker logga in på ditt konto
genom att upprepade gånger testa med olika lösenord. När en hackare kan
genomföra en brutal attack för hand sker det ofta genom att köra ett datorprogram



som snabbt och automatiskt testar varje tänkbar kombination av lösenord det kan
komma på. Det kan till exempel vara en lista över sannolika lösenord eller en
uppsättning lösenord som består av kombinationer av olika bokstäver och siffror, tills
de hittar rätt lösenkod.

Vissa brutala attacker är förstås mer sofistikerade. Om ditt lösenord står på en lista
över sannolika lösenord, som ”fido123” eller ”losenord”, kan vissa program gissa sig
till dem snabbare genom att testa de alternativen före mindre sannolika lösenord
eller slumpmässiga möjligheter. Attacken kan även finjusteras om hackaren känner
till information om dig. Om hackaren exempelvis vet att ditt husdjur heter Tobbe kan
hackaren testa ”Tobbe” med olika variationer av siffror på slutet (t.ex. ”Tobbe629”
eller ”Tobbe3020”).



Utformningsprinciper

Del 1

Fråga dina elever

Vem vet vad det innebär att ha ett ”starkt” eller ”svagt” lösenord? Varför är det en bra
idé?

Berätta för dina elever

Ett starkt lösenord bidrar till att skydda din information. Även om ett starkt lösenord
inte är någon garanti om att ditt konto inte hackas blir det mycket lättare för någon att
komma åt din information om du har ett svagt lösenord.

Lösenordsövning

Fråga dina elever

Kan ni ge några exempel på svaga lösenord?

1. Exempel på sådana är: Losenord, 12345, Hej!, ett födelsedatum, ett smeknamn.

Varför tror ni att de lösenorden är svaga?

1. De är lätta för en annan person och/eller en dator som genomför en ”brutal
attack” att gissa sig till.

På vilka sätt kan man göra sitt lösenord starkare?

1. Lägga till siffror, stora och små bokstäver, symboler, ett längre lösenord samt
undvika vanliga fristående fraser och ord.

Kursinteraktion

När deltagarna har delat med sig av sina tankar ska du skriva de här anvisningarna
på tavlan:

Ha med minst en siffra.

Ha med minst en symbol.

Ha med minst en stor bokstav och en liten bokstav.



Lösenord bör bestå av minst 7 tecken.

Lösenord bör vara lätta att komma ihåg (såvida inget lösenordsprogram
används).

Ett lösenordsprogram är en webbplats/app som hjälper användarna att spara
och organisera sina lösenord.

Lösenord bör inte vara ett enda, vanligt ord eller någon personuppgift
(födelsedatum, förälders namn osv).

Lösenord bör inte delas mellan webbplatser.

Berätta för dina elever

Det finns två sätt att skapa starka lösenord. Det första är att följa ett
”lösenordsrecept” som det på tavlan. Att använda sig av ett sådant recept
uppmuntrar dig till att ha med mer svårgissade inslag i ett text-/sifferlösenord, så att
själva lösenordet blir svårare att gissa sig till. Nackdelen med detta sätt är att
lösenorden blir svårare att komma ihåg.

Starka lösenord.

Berätta för dina elever

Ett annat sätt att skapa starka lösenord har med lösenordets längd att göra.
Eftersom lösenordens styrka har anknytning till längden blir det mycket svårare för
människor att gissa sig till lösenord och utsätta dem för ”brutala attacker” vid
användning av en sträng med minst fyra orelaterade ord. Den metoden har medfört
fördelen att ge lösenord som är lättare att komma ihåg än med receptmetoden.

Slutligen går det att använda en kombination av de två metoderna genom att komma
på en sträng med minst fyra orelaterade ord, som även innehåller symboler och
siffror.

Målet med de olika metoderna är detsamma: att utveckla lösenord som är unika och
svåra för andra personer att gissa sig till.

Berätta för dina elever

Dela in deltagarna i par

Försök i par att skapa ett starkt lösenord med hjälp av anvisningarna som du skrev
på tavlan tidigare. Kom ihåg att ett lösenord som är svårt för en dator att
slumpmässigt gissa sig till fortfarande kan vara lätt för en människa eller dator med



en lista över vanliga långa lösenord att gissa sig till. Pappret med ditt lösenord
kommer inte att samlas in i slutet av aktiviteten. Du bör inte använda just det
lösenordet på något av dina konton, eftersom personerna i gruppen känner till det.

Ge deltagarna 5 minuter att göra det. Gå sedan runt i rummet och be deltagarna vad
de anser är deras exempel på de starkaste lösenorden. Fråga deltagarna om de
kommer ihåg lösenorden som de skapade, utan att titta på dem.

Vissa webbplatser kräver ditt lösenord för att uppfylla ett par (eller alla) av de
villkoren, och andra har inte sådana begränsningar. Du kan även skapa lösenord
med hjälp av en sträng med slumpmässiga, vanliga ord.

Kursinteraktion

I samma par låter du deltagarna skapa nya lösenord som är följder av ord. Berätta
för dem att det ska finnas minst fyra ord i lösenordet så att det både är starkt och lätt
att komma ihåg. Ge deltagarna 5 minuter att göra det. Gå sedan runt i rummet och
fråga deltagarna om deras lösenordsexempel. Påminn deltagarna om att papperet
inte samlas in när aktiviteten är slut och att lösenordet inte ska användas för något
av deras konton.

Berätta för dina elever

Vissa webbplatser använder ett system som kallas multifaktorautentisering (eller
tvåfaktorautentisering) för att verifiera din identitet. De webbplatserna använder ofta
meddelanden, en app eller e-post för att skicka en engångskod som måste anges
tillsammans med lösenordet.

Den metoden kan göra dina konton mycket säkrare, genom att införa ett extra
säkerhetslager som är mycket svårare att knäcka. För att exempelvis logga in på ditt
konto måste en person ha ditt lösenord och tillgång till appen, enheten eller e-
postadressen med anknytning till kontot.



Skydda lösenord

Del ett

Berätta för dina elever

Även om du skapar ett lösenord som är jättesvårt för en dator eller person att knäcka
finns det andra sätt ett lösenord kan vara svagt på.

Fråga dina elever

Vilka är några av de andra sätten lösenord kan vara svaga på?

1. Vissa exempel omfattar: återanvända ett lösenord på flera konton, använda ett
lösenord som innehåller personuppgifter, använda samma lösenord i flera år,
glömma bort ditt lösenord.

Hur ofta tror du att du borde byta lösenord?

Berätta för dina elever

Även bra lösenord kan skadas eller stjälas, men det finns ett par saker du kan göra
för att skydda dig själv. Om det förekommer ett dataintrång på en webbplats där du
har ett konto bör du se till att byta lösenord på den webbplatsen och andra
webbplatser där du använder liknande lösenord.

Det kan vara svårt att komma ihåg långa och svåra lösenord.

Fråga dina elever

Tycker du det är smart att skriva ner dina lösenord på papper eller i en dokumentfil
på datorn? Varför eller varför inte?

Kursinteraktion

Ta upp några möjligheter, till exempel att hitta pappret eller se filen på datorn.
Förklara att ett sätt är att använda en lösenordshanterare, dvs. ett program som
hjälper användarna att organisera sina lösenord.

Del två

Berätta för dina elever

Varje dag använder vi många olika konton på olika webbplats. Det kan bli svårt att
logga in och ut på varje webbplats varje gång.



Fråga dina elever

Har du någonsin använt funktionen ”spara lösenord” i din webbläsare för att spara ett
lösenord till en webbplats? Varför eller varför inte?

Förstår du hur webbplatsen minns vem du är?

1. Be om förklaringar. Förklara sedan att webbplatser kan komma ihåg att du
loggade in genom att lagra en cookie. Cookies är pyttesmå filer som sparas på
din dator för att hjälpa en webbplats att veta vilka du och din dator är vid
framtida besök, utan att du behöver logga in igen. Cookies kan däremot också
användas för att spåra dig när du surfar mellan olika webbplatser. Det är ett sätt
som annonser kan riktas in på dig.

Går det bra att spara ett lösenord om det är på din egen dator?

Fråga dina elever

Har din dator ett inloggningslösenord?

Vad händer om du delar datorn med andra?

1. I sådant fall kan andra personer som använder din dator potentiellt lista ut vad
ditt lösenord är, även om ditt lösenord i lösenordsfältet döljs av svarta prickar
eller asterisker. Bara för att lösenordet inte syns på skärmen betyder det inte att
det inte lagras någonstans.

Fråga dina elever

Finns det tillfällen då det går bra att dela ett lösenord? När? Varför?

1. Ett par exempel kan vara att föräldrar vill ha deras lösenord eller att de har ett
gemensamt familjekonto på en tjänst som Netflix.

Delar du lösenord med någon? Om du gör det, med vem?

Hade du blivit motiverad till att dela ditt lösenord med den nära vän om han eller hon
hade sagt ”om du bryr dig om mig”? Varför eller varför inte?

Berätta för dina elever

Du kan välja att dela ditt lösenord med någon du bryr dig om, men att bry sig om den
personen betyder inte nödvändigtvis att han eller hon förtjänar fullständig tillgång till
dina onlinekonton.



Tänk noggrant på din relation till den specifika personen innan du delar, och tänk
även på hur relationen kan förändras med tiden. Att dela lösenord med en
förälder/vårdnadshavare är ett helt annat val än att dela det med din bästa vän.

Fråga dina elever

Vad händer dig om du dela ett lösenord?

1. Någon kan hacka sig in på dina bankkonton, utge sig för att vara du online eller
få reda på några av dina hemligheter.

Hade du använt ett konto på ett annat sätt, om du delade ett lösenord till det kontot?

Fråga dina elever

Finns det något som du inte hade sett på Netflix eller skrivit i ett e-postmeddelande
om någon annan kunde se vad du gjorde?

Kursinteraktion

Deltagarna bör reflektera över sitt eget beteende när de använder ett delat konto. De
bör tänka på att deras onlineaktivitet är synlig för andra användare på kontot.

Fråga dina elever

Går det bra att låta andra personer att använda ditt konto om ditt konto är en virtuell
framställning av dig, t.ex. en profilbild på sociala medier?

Kursinteraktion

Diskutera risken för att någon låtsas vara dig och skicka meddelanden till dina
vänner.

Fråga dina elever

Låter du någon av dina enheter komma ihåg dina lösenord? Varför eller varför inte?
Betyder det att det är säkert att spara dina lösenord på din personliga telefon eller
dator? Vad händer om du låter en vän låna din telefon eller dator?

Finns det några enheter som du delar med andra, t.ex. familj eller vänner? Vill du
dela ett konto på den enheten eller har varje person en egen?

Använder du någonsin en ”offentlig” enhet, t.ex. en enhet på biblioteket, på skolan
eller någon annanstans? Gör du samma saker på den enheten som du eventuellt
gör på andra platser?



Del tre

Kursinteraktion

Dela in deltagarna i par.

Berätta för dina elever

Diskutera i par huruvida du någonsin har loggat in på en dator på skolan, biblioteket
eller på en annan offentlig plats och sett att någon annan fortfarande var inloggad på
sitt konto på sociala medier eller e-postkonto. Be dem överväga huruvida de hade
sett sig omkring på kontot eller gjort något annat.

Kursinteraktion

Ge deltagarna 5 minuter att diskutera och be dem sedan att dela med sig av det. Få
gruppen att engagera sig i en diskussion om sådan obehörig användning.



Obehörig tillgång till konto

Del ett

Kursinteraktion

Obs! En del av innehållet i den här aktiviteten har diskuterats i ”Aktivitet 1: Allmän
information om lösenord”. Vi litar på ditt omdöme när det gäller huruvida du vill gå
igenom det här materialet igen eller hoppa över det.

Berätta för dina elever

Det är möjligt för andra att komma åt ditt konto, trots att de inte känner till ditt
lösenord eller lyckas med en slumpmässig gissning av ditt lösenord. Om någon
känner till tillräckligt mycket information om dig kan personen göra kvalificerade
gissningar om ditt lösenord eller övertyga någon på ett företag att överlämna din
information. Eftersom personen inte använder teknik för att bryta sig in på dina
konton kallas den här sortens attack för social hacking eller social ingenjörskonst.

Fråga dina elever

Räck upp handen om du någonsin har glömt ditt lösenord till en webbplats.

Vad händer när man klickar på ”Jag har glömt mitt lösenord”?

1. Webbplats brukar be om svar på kontrollfrågor eller försöka kontakta dig på ett
telefonnummer eller en e-postadress.

Vilka är några av kontrollfrågorna som webbplatserna ber om?

1. Förklara hur vissa av dem är frågor som vänner eller bekanta skulle kunna
besvara eller gissa sig till. Det kan vara saker som: namnet på personens
husdjur, platsen där personen föddes, personens mammas flicknamn, namnet
på personens favoritlärare, namnet på personens bästa vän eller personens
favoritlag.

Vilka andra känner eventuellt till den sortens information om dig?

Hur kontaktar en webbplats dig när du har glömt ett lösenord?

Vilka andra kan få tillgång till dina kontakter?

Fråga dina elever



Hur skulle en främmande person få reda på personuppgifter med anknytning till dina
svar på kontrollfrågor?

1. Inlägg på sociala medier, sökningar efter offentlig information online, flera
gissningar, kontakt med dina vänner osv.

Vad finns det för exempel på inlägg på sociala medier med personuppgifter?

1. Exempelvis ett inlägg på Instagram med bild på din katt med kattens namn i
bildtexten, ett foto med en taggad plats eller offentliga födelsedagsinlägg.

Hur kan du använda Google för att ta reda på mer om någon annan och hacka
personens lösenord?

1. Om en sökmotor visar dig någons klassfoto från nian i en skoltidning online kan
du lista ut namnet på läraren i den klassen.

Del två

Berätta för dina elever

Att publicera inlägg som innehåller svar på dina kontrollfrågor kan vara väldigt
osäkert. Se till att välja kontrollfrågor som har svar som endast du känner till. Du kan
även hitta på svar på kontrollfrågorna, så länge du sparar dem i ett
lösenordsprogram eller om de är lätta att komma ihåg.

Webbplatser kan kontakta användare med hjälp av telefonnummer eller e-
postadress med anknytning till användarens konto. Om en användare glömmer sitt
lösenord tillhandahåller webbplatserna ofta ett tillfälligt lösenord eller en hyperlänk
som användaren kan använda för att återställa sitt lösenord.

Fråga dina elever

Är det här säkert sätt att kontrollera att personen som begär det nya lösenordet är
användaren?

Vad händer om du delar e-postadressen som är kopplad till kontot?

1. Metoden med en länk för lösenordsåterställning säker för det mesta, men om du
delar ett konto eller lösenord med någon annan utsätter det dig för risk.

Berätta för dina elever



Social hacking går att kan personer genomföra genom att kontakta dig direkt och
försöka lura dig till att ge dem din information. Ibland skickar personer dig ett e-
postmeddelande och låtsas vara någon annan (t.ex. en vän, familjemedlem eller
någon från banken) och be dig dela viktig information med dem (t.ex. ditt
födelsedatum) för att verifiera din identitet. Det kan även ske mer subtilt, t.ex. om
någon har hackat din väns konto på sociala medier och skicka ett meddelande till dig
(och potentiellt många andra) och bett om ditt födelsedatum eller platsen där du
växte upp. Om du får något meddelande från en vän som verkar underligt bör du
först kontakta din vän (utanför plattformen för sociala medier) för att fastställa om det
faktiskt är den personen som skickar innehållet.

Attacker med till synes verkliga e-postadresser eller webbplatser kallas nätfiske och
kan leda till identitetsstöld. En identitetstjuv kan exempelvis beställa kreditkort i ditt
namn och använda dem, vilket kan göra det svårt för dig att få kreditkort när du är
äldre.

Genom nätfiske kan tjuven utge sig för att vara du och få tillgång till mer information
så att personen kan gå igenom dina e-postmeddelanden, skicka meddelanden till
dina vänner och samtidigt utge sig för att vara du eller stjäla dina pengar. Det kan
också göra att tjuven kan blockera dig från ditt konto genom att skapa ett nytt
lösenord som du inte känner till.



Uppgift

Material för utdelning

Uppgift

Be deltagarna att svara på följande frågor och lägga till sina svar i text- eller bildform
i materialet för Ta reda på mer om lösenord.

1. Vilka 3 insikter från denna lektion kommer du att använda dig av nästa gång du
måste skapa ett lösenord?

2. Nämn ett tillfälle där du känner att det är ok att dela ditt lösenord med någon
annan?

3. Nämn 3 strategier som du kan använda för att på ett säkert sätt dela ditt
lösenord med någon annan?

4. Nämn 3 exempel på vad som kan gå fel om ett lösenord kommer i fel händer?
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