
Adgangskoder
Deltagerne lærer, hvordan de beskytter deres onlineoplysninger ved at bruge og
opretholde stærke adgangskoder. Deltagerne lærer om principperne bag designet af
stærke adgangskoder og om potentielle problemer i forbindelse med deling af
adgangskoder. De lærer desuden, hvordan de beskytter deres adgangskoder, og
hvordan de forhindrer uautoriseret adgang til deres konti.

Materialer
Ark om adgangskoder



Grundlæggende oplysninger om adgangskoder

Del 1

Fortæl dine studerende følgende

Ofte tænker vi ikke så meget over de adgangskoder, som vi bruger til websites, apps
og tjenester. Styrken af dine adgangskoder bestemmer dog, hvor beskyttede dine
oplysninger er.

Interaktion i klassen

Start en debat med deltagerne med udgangspunkt i spørgsmålene nedenfor. Mind
deltagerne om, at det er vigtigt, at de ikke deler deres rigtige adgangskoder i denne
eller andre øvelser.

Spørg dine studerende om følgende

Hvor mange adgangskoder har du? 

Du skal have forskellige adgangskoder til alle dine e-mailkonti og konti på
sociale medier.

Er de meget forskellige, eller er de bare variationer over samme adgangskode?

Hvis du har flere adgangskoder, hvordan husker du så, hvilken adgangskode der
hører til hvilken konto?

Spørg dine studerende om følgende

Hvor tit har du glemt en vigtig adgangskode?

Hvad har du gjort, hvis du har glemt din adgangskode?

Hvordan gør du dine adgangskoder nemme at huske?

Er der en adgangskode, som du bruger hver dag?

Hvad ville der ske, hvis en anden fandt frem til din adgangskode, uden at du vidste
det?

Afhænger det af, hvem det er?



Hvilken type oplysninger kan en person få fat i om dig, hvis vedkommende bruger
din adgangskode til at få adgang til din konto?

Del 2

Interaktion i klassen

Inddel deltagerne i par.

Fortæl dine studerende følgende

Tal to og to om, hvad der kunne ske, hvis en anden, som var ude på at skabe
problemer, fik fat i adgangskoden til dit foretrukne sociale medie.

Interaktion i klassen

Giv deltagerne 5 minutter til at debattere. Bed derefter grupperne om at fortælle om
det.

Fortæl dine studerende følgende

Tal nu med din partner om, hvad der kunne ske, hvis en hacker fik fat i
adgangskoden til dine forældres/værgers onlinebankkonto.

Interaktion i klassen

Giv deltagerne 5 minutter til at debattere. Bed derefter grupperne om at fortælle om,
hvad de har talt om.

Del 3

Fortæl dine studerende følgende

Du tænker måske, hvordan en hacker skulle kunne få fat i en privat adgangskode.
Det kan de på flere måder: En af måderne er via "social engineering" – dvs. ved at
narre en person til at dele sin adgangskode. En hacker kan gøre dette ved at sende
en e-mail, som ser ud som om den kommer fra en legitim platform eller et legitimt
website, hvor en person har en konto. I e-mailen kan personen blive bedt om at
klikke på et link eller logge på med sit brugernavn og adgangskode. Når personen
logger på, bliver oplysningerne tilgængelige for hackerne.

Hackere prøver af og til at gætte sig til adgangskoder ved at bruge almindelige
udtryk som f.eks. "adgangskode123", "test" eller dit for- eller efternavn.

En anden måde, som hackere kan bruge til at få fat i en privat adgangskode, er via
et "Brute Force"-angreb. Et "Brute Force"-angreb er, når en hacker forsøger at logge



på din konto ved gentagne gange at forsøge med forskellige adgangskoder. En
hacker kan gennemføre et "Brute Force"-angreb manuelt, men det gøres ofte ved at
køre et computerprogram, som hurtigt og automatisk forsøger at bruge enhver mulig
kombination af adgangskoder, som programmet kan finde på. Det kan f.eks. være en
liste over sandsynlige adgangskoder eller et sæt adgangskoder, som består af
kombinationer af forskellige bogstaver og tal, indtil den rigtige adgangskode bliver
fundet.

Visse "Brute Force"-angreb er naturligvis mere avancerede. Hvis din adgangskode
er på en liste over sandsynlige adgangskoder, f.eks. "fido123" eller "adgangskode",
kan visse programmer gætte den hurtigere ved at afprøve disse muligheder før
mindre sandsynlige adgangskoder eller via vilkårlige muligheder. Angrebet kan også
gøres mere avanceret, hvis en hacker har oplysninger om dig. Hvis hackeren f.eks.
ved, at din hund hedder Buster, kan vedkommende prøve at bruge "Buster" med
forskellige kombinationer af tal bagefter (dvs. "Buster629" eller "Buster3020").



Designprincipper

Del 1

Spørg dine studerende om følgende

Hvem ved, hvad det betyder at have en "stærk" eller "stærkere" adgangskode?
Hvorfor er det en god ide?

Fortæl dine studerende følgende

En stærk adgangskode bidrager til at beskytte dine oplysninger. Selvom det at have
en stærk adgangskode ikke er nogen garanti for, at din konto ikke bliver hacket, er
det meget nemmere for en anden person at få adgang til dine oplysninger, hvis du
har en svag adgangskode.

Adgangskodeøvelse

Spørg dine studerende om følgende

Kan du finde eksempler på svage adgangskoder?

1. Eksempler omfatter: Adgangskode, 12345, Hej!, en fødselsdato, et kaldenavn.

Hvorfor tror du, at de er svage?

1. Det er nemt for en anden person at gætte dem og/eller for en computer, der
kører et "Brute Force"-angreb.

Hvordan kan du gøre en adgangskode stærkere?

1. Hvis du tilføjer tal, store og små bogstaver, symboler, gør adgangskoden
længere og undgår almindelige udtryk og ord for sig selv.

Interaktion i klassen

Når deltagerne har skrevet deres input, skal du skrive følgende på tavlen:

Medtag mindst ét tal.

Medtag mindst ét symbol.

Medtag mindst ét stort og ét lille bogstav.



Adgangskoder skal mindst være på 7 tegn.

Adgangskoder skal være lette at huske (medmindre du bruger en
adgangskodeadministrator).

En adgangskodeadministrator er et website/en app, som hjælper brugere med at
gemme og organisere adgangskoder.

Adgangskoder bør ikke være ét ord eller personlige oplysninger (fødselsdato,
forældres navn osv.).

Man bør ikke bruge den samme adgangskode på forskellige websites.

Fortæl dine studerende følgende

Stærke adgangskoder kan oprettes på to måder. Den første måde er at følge en fast
procedure som den her på tavlen. Hvis du bruger en fast procedure, skal du
medtage elementer, som er svære at gætte, i en adgangskode med tekst/numeriske
tegn, hvilket gør selve adgangskoden sværere at gætte. Ulempen ved denne metode
er, at det er sværere at huske disse adgangskoder.

Stærke adgangskoder

Fortæl dine studerende følgende

En anden måde til oprettelse af stærke adgangskoder handler om adgangskodens
længde. Da en adgangskodes styrke er relateret til dens længde, er det meget
sværere at gætte en adgangskode, hvis du bruger en streng med fire eller flere ikke-
relaterede ord, og det gælder for både mennesker og "Brute Force"-angreb. Denne
metode har desuden den fordel, at denne type adgangskoder er nemmere at huske
end adgangskoder, som oprettes med udgangspunkt i den faste proces.

Endelig kan man bruge en kombination af de to metoder ved at bruge en streng på
fire eller flere ikke-relaterede ord og desuden medtage symboler og tal.

Formålet med disse forskellige metoder er det samme: at udvikle adgangskoder,
som er unikke og svære for andre at gætte.

Fortæl dine studerende følgende

Inddel deltagerne i par.

Prøv to og to at oprette en stærk adgangskode med de instruktioner, der blev
skrevet på tavlen tidligere. Husk, at en adgangskode, som er svær at gætte for en
computer, stadig kan være nem at gætte for en person eller en computer med en



liste over almindelige lange adgangskoder. Papiret med din adgangskode bliver ikke
indsamlet, når aktiviteten er slut. Du opfordres til at ikke at bruge denne
adgangskode til nogen af dine konti, da de andre i gruppen kender den.

Giv deltagerne 5 minutter til at gøre dette. Gå derefter rundt og få deltagerne til at
fortælle om deres eksempler på stærke adgangskoder. Spørg deltagerne, om de kan
huske de adgangskoder, de har oprettet, uden at kigge direkte på dem.

Selvom nogle websites kræver, at en adgangskode skal opfylde et par (eller alle)
følgende betingelser, er der på andre websites ingen begrænsninger. Du kan også
oprette adgangskoder ved hjælp af en række vilkårlige, almindelige ord.

Interaktion i klassen

I de samme par som før skal deltagerne oprette nye adgangskoder, der er rækker af
ord. Fortæl dem, at der skal være mindst fire ord i adgangskoden for at den både
bliver stærk og nem at huske. Giv deltagerne 5 minutter til at gøre dette. Gå derefter
rundt og få deltagerne til at fortælle om deres eksempler på adgangskoder. Mind
endnu en gang deltagerne om, at arket ikke indsamles, når aktiviteten er slut, og at
de ikke bør bruge adgangskoden til nogen af deres konti.

Fortæl dine studerende følgende

Nogle websites bruger et system, som kaldes multifaktorgodkendelse (eller
totrinsgodkendelse) til at verificere din identitet. Disse websites bruger ofte sms'er,
en app eller e-mail til at sende en engangskode, som man skal indtaste sammen
med adgangskoden.

Denne metode kan gøre dine konti meget sikrere, da der tilføjes et ekstra lag
sikkerhed, som er meget sværere at bryde. For at logge på din konto skal en anden
person f.eks. have din adgangskode og adgang til den app, enhed eller e-
mailadresse, som er knyttet til kontoen.



Beskyttelse af adgangskoder

Del 1

Fortæl dine studerende følgende

Selvom du opretter en adgangskode, som er svær for en computer eller en person at
gætte, kan den være svag på andre områder.

Spørg dine studerende om følgende

Hvordan kan adgangskoder være svage?

1. Eksempler på svage adgangskoder: brug af den samme adgangskode til flere
forskellige konti, brug af en adgangskode, som indeholder personlige
oplysninger, brug af den samme adgangskode i mange år, glemt adgangskode.

Hvor ofte tror du, at du burde skifte dine adgangskoder?

Fortæl dine studerende følgende

Selv gode adgangskoder kan blive kompromitteret eller stjålet, men du kan gøre
forskellige ting for at beskytte dig selv. Hvis der er et databrud på et website, hvor du
har en konto, skal du sørge for at ændre din adgangskode på dette website samt på
alle andre websites, hvor du bruger lignende adgangskoder.

Det kan være svært at huske mange lange og komplicerede adgangskoder.

Spørg dine studerende om følgende

Synes du, at det er en god ide at skrive dine adgangskoder ned på et stykke papir
eller i en fil på din computer? Hvorfor eller hvorfor ikke?

Interaktion i klassen

Nævn forskellige muligheder, som at der f.eks. er en, der finder papiret eller filen på
computeren. Forklar, at det er en god ide at bruge en adgangskodeadministrator,
som er en applikation, der hjælper brugere med at gemme og organisere
adgangskoder.

Del 2

Fortæl dine studerende følgende

Hver eneste dag bruger vi mange forskellige konti på forskellige websites. Det kan



være kompliceret at logge på og af hver enkelt website hver gang.

Spørg dine studerende om følgende

Har du nogensinde brugt funktionen "Gem adgangskode" i din browser til at gemme
en adgangskode til et website? Hvorfor eller hvorfor ikke?

Kan du forstå, hvordan websitet kan huske, hvem du er?

1. Bed om forklaringer. Forklar derefter, at websites kan huske, at du har logget på,
ved at gemme en cookie. Cookies er små filer, som gemmes på din computer,
for at hjælpe et website med at registrere, hvem du og din computer er, så du
ikke behøver at logge på igen ved fremtidige besøg. Cookies kan dog også
bruges til at spore dig, når du skifter fra website til website. På den måde kan
annoncer målrettes mod dig.

Er det ok at gemme en adgangskode, hvis det er på din egen computer?

Spørg dine studerende om følgende

Har din computer en loginadgangskode?

Hvad nu, hvis du deler computeren med andre?

1. I dette tilfælde kan andre personer potentielt gætte din adgangskode, selvom
den er skjult med sorte prikker eller stjerner i feltet Adgangskode. Selvom du
ikke kan se adgangskoden på skærmen, betyder det ikke, at den ikke er gemt et
sted på computeren.

Spørg dine studerende om følgende

Er der tidspunkter, hvor det er ok at dele en adgangskode? Hvornår? Hvorfor?

1. Eksempler kan være, at forældre ønsker deres børns adgangskoder eller at de
har en fælles/familiekonto til en tjeneste som f.eks. Netflix.

Deler du dine adgangskoder med andre? Hvis ja, hvem deler du så med, og hvorfor?

Hvis du har en nær ven, ville det så være en motivationsfaktor at dele din
adgangskode med vedkommende, hvis han/hun sagde, at du skulle gøre det, hvis
du holder af ham/hende? Hvorfor eller hvorfor ikke?

Fortæl dine studerende følgende



Du kan vælge at dele din adgangskode med en person, du holder af, men blot fordi
du holder af vedkommende, betyder det jo ikke, at han/hun skal have fuld adgang til
dine onlinekonti.

Tænk grundigt over din relation til den specifikke person, før du deler din
adgangskode – tænk bl.a. over, hvordan jeres relation kan ændre sig over tid. Det er
f.eks. noget helt andet at dele sin adgangskode med sine forældre/en værge, end at
dele den med sin bedste ven.

Spørg dine studerende om følgende

Hvad kan der ske med dig, hvis du deler en adgangskode?

1. En anden kunne hacke sig ind på dine bankkonti, give sig ud for at være dig
online eller få kendskab til nogle af dine hemmeligheder.

Hvis du har delt en adgangskode til en konto, skal du så bruge kontoen på en anden
måde?

Spørg dine studerende om følgende

Er der noget, som du ikke ville se på Netflix eller skrive i en e-mail, hvis en anden
kunne se, hvad du lavede?

Interaktion i klassen

Deltagerne skal tænke over deres egen adfærd ved brug af en delt konto. De skal
tænke over, at deres onlineaktivitet kan se af kontoens andre brugere.

Spørg dine studerende om følgende

Hvis din konto er en virtuel repræsentation af dig selv, f.eks. en profil på et socialt
medie, er det så ok at lade andre bruge din konto?

Interaktion i klassen

Tal om risikoen for, at en anden giver sig ud for at være dig og sender beskeder til
dine venner.

Spørg dine studerende om følgende

Tillader du, at dine adgangskoder bliver gemt på alle de enheder, du bruger? Hvorfor
eller hvorfor ikke? Betyder det, at det er sikkert at gemme sine adgangskoder på ens
personlige telefon eller computer? Hvad sker der, hvis du giver en ven lov til at låne
din telefon eller computer?



Er der enheder, som du deler med andre, f.eks. venner eller familie? Deler I en konto
på denne enhed, eller har I en konto hver?

Bruger du nogensinde en "offentlig enhed", f.eks. på biblioteket, på skolen eller et
andet sted? Gør du det samme på denne enhed, som du gør andre steder?

Del 3

Interaktion i klassen

Inddel deltagerne i par.

Fortæl dine studerende følgende

Debatter i par, om I nogensinde har logget på en computer på skolen, på biblioteket
eller et andet sted og set, at en anden person stadig har været logget på sin e-
mailkonto eller sin konto på et socialt medie. Spørg, om de ville kigge på kontoen
eller gøre andet.

Interaktion i klassen

Giv deltagerne 5 minutter til at debattere, og bed dem derefter om at dele, hvad de
har talt om. Start en debat i gruppen om denne type uautoriseret brug.



Uautoriseret kontoadgang

Del 1

Interaktion i klassen

Bemærk: En del af indholdet i denne aktivitet er medtaget i "Aktivitet 1:
Grundlæggende oplysninger om adgangskoder". Du bestemmer selv, om du vil
gennemgå materialet igen eller springe over.

Fortæl dine studerende følgende

Andre kan få adgang til din konto, selvom de ikke kender din adgangskode. Hvis en
anden har nok personlige oplysninger om dig, kan vedkommende muligvis gætte din
adgangskode, eller vedkommende kan overbevise en anden om at udlevere dine
oplysninger. Da de ikke bruger teknologi til at få adgang til din konto, kaldes denne
type angreb for sociale angreb eller social engineering.

Spørg dine studerende om følgende

Ræk hånden op, hvis du nogen sinde har glemt din adgangskode til et website.

Hvad sker der, hvis du klikker på "Jeg har glemt min adgangskode"?

1. Websitet beder normalt om svar på sikkerhedsspørgsmål eller forsøger at
kontakte dig via et telefonnummer eller en e-mail.

Hvilke sikkerhedsspørgsmål kan websitet stille?

1. Forklar, hvordan nogen af disse spørgsmål kan besvares eller gættes af venner
eller bekendte. Ting som: navnet på et kæledyr, hvor man er født, morens
pigenavn, navnet på yndlingslærer, navnet på bedste ven, yndlingssportshold.

Hvem kender ellers til disse oplysninger om dig?

Hvordan kontakter et website dig, hvis du har glemt din adgangskode?

Hvem kan ellers have adgang til dine kontaktpunkter?

Spørg dine studerende om følgende

Hvordan kan en fremmed få adgang til de personlige oplysninger, der er knyttet til
dine svar på sikkerhedsspørgsmål?



1. Opslag på sociale medier, onlinesøgninger i offentlige oplysninger, gæt, kontakt
til dine venner osv.

Hvad kunne være eksempler på opslag på sociale medier med personlige
oplysninger?

1. Det kan f.eks. være et Instagram-opslag med din kat med kattens navn i
billedteksten, et billedet med en tagget lokation eller offentlige
fødselsdagsopslag.

Hvordan kan man bruge Google til at få mere at vide om en anden og hacke
vedkommendes konto?

1. Hvis et søgeprogram viser en persons klassebillede fra 9. klasse i skolens
nyhedsbrev online, kan du finde navnet på vedkommendes lærer i 9. klasse.

Del 2

Fortæl dine studerende følgende

Det kan være meget risikabelt at slå oplysninger op, som indeholder svar på dine
sikkerhedsspørgsmål. Sørg for at vælge sikkerhedsspørgsmål, som kun du kender
svaret på. Du kan også finde på svar på sikkerhedsspørgsmål, så længe du gemmer
dem i en adgangskodeadministrator eller de er lette at huske.

Websites kan kontakte brugere via et telefonnummer eller en e-mailadresse, som er
knyttet til brugerens konto. Hvis en bruger glemmer sin adgangskode, leverer
websitet ofte en midlertidig adgangskode eller et hyperlink, som brugeren kan klikke
på for at nulstille sin adgangskode.

Spørg dine studerende om følgende

Er dette en sikker metode til at sikre, at den person, som anmoder om den nye
adgangskode, er den rigtige bruger?

Hvad nu, hvis du deler den e-mailadresse, der er knyttet til din konto?

1. Metoden med link til nulstilling af adgangskode er oftest sikker, men hvis du
deler en konto eller adgangskode med en anden, er der naturligvis en risiko
forbundet med dette.

Fortæl dine studerende følgende



Social hacking kan udføres af personer, som kontakter dig direkte eller forsøger at
narre dig til at oplyse dine oplysninger. Af og til kan det ske, at du modtager en e-
mail fra en person, som giver sig ud for at være en anden (f.eks. en ven, et
familiemedlem eller en fra banken) og beder dig dele vigtige oplysninger (f.eks. din
fødselsdato) for at bekræfte din identitet. Det kan også foregå mere diskret, hvis en
person f.eks. har hacket din vens konto til sociale medier og sender dig en besked
(og sandsynligvis også mange andre) om at få oplyst din fødselsdag, og hvor du er
vokset op. Hvis du modtager beskeder fra din ven, som virker mærkelige, kan du
kontakte din ven (uden for det sociale medie) for at finde ud af, om vedkommende
rent faktisk har sendt beskeden.

Angreb, der anvender realistiske e-mails eller websites kaldes phishing og kan
resultere i identitetstyveri. En identitetstyv kan f.eks. åbne kreditkort i dit navn og
bruge dem, hvilket kan gøre det svært for dig at få et kreditkort, når du bliver ældre.

Med phishing kan tyven give sig ud for at være dig og få adgang til flere oplysninger,
så vedkommende kan se dine e-mails og beskeder til dine venner, mens
vedkommende giver sig ud for at være dig, eller stjæle dine penge. Med denne
proces kan tyven også blokere for din adgang til kontoen ved at oprette en ny
adgangskode, som du ikke kender.



Opgave

Ark

Opgave

Bed deltagerne om at besvare følgende spørgsmål og tilføje deres svar i tekst eller
billeder på arket om adgangskoder.

1. Hvad er de tre vigtigste ting fra denne session, som du vil tage i betragtning,
næste gang du opretter en adgangskode?

2. Kan du nævne et tilfælde, hvor du mener, at det er i orden at dele din
adgangskode med en anden?

3. Hvilke tre strategier kan du bruge til at dele din adgangskode med en anden på
en sikker måde?

4. Kan du nævne tre eksempler på, hvad der kan gå galt, hvis en adgangskode
kommer i de forkerte hænder?
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