
 

 

MISSION: PAS PÅ DINE PASSWORDS  

Problem: Er dine passwords sikre nok – og passer du godt på dem?  

Måske er det sket for dig, at du har glemt at logge ud af din computer, så andre havde adgang til den, eller 

måske har din ven gættet dit password, fordi det var for nemt? Det kan også være, at du har delt dine 

passwords med dine venner eller din familie? 

Men hvorfor skifter man ikke password ofte nok eller laver stærkere passwords? Hvordan får man unge til 

at tænke mere over at passe på deres password? Hvordan kan man gøre det lettere at huske svære 

passwords? 

Skab én løsning, som kan hjælpe unge med at huske at skifte og passe bedre på deres passwords. 

DYK NED I MISSIONEN - NU SKAL I BRUGE JERES INNOVATIONSCIRKEL: 

Personer, som har en interesse eller kan hjælpe jer med denne mission:  

- Unge på jeres alder   
- Hacker  
- Politiet 
- En person der har prøvet at miste sit password 
- Skolesygeplejesken (måske hun ved noget om unges hukommelse) 
- Skolens it-vejleder 

 
Idéer til spørgsmål til øvelsen: 

- Hvorfor er det vigtigt at skifte passwords?  

- Hvad er det største problem i forhold til at huske at skifte password? 

- Hvorfor er det svært at passe på sit password?  

- Hvorfor er det svært at huske at skifte sit password?  

- Hvornår er det nemt at gætte et password?   
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- Hvis alt var muligt, hvad var så det bedste, man kunne gøre for at huske og passe bedre på sit 

password?  

LÆS CASEN 

Case: Beskyt dine password 

Man har passwords eller adgangskoder på alle ens personlige konti: Unilogin, sociale medier, 
computer, tablet, mobiltelefonen. Det er lidt ligesom at have lås på ens dør derhjemme eller lås på sin 
cykel. Politiet har lagt mærke til, at unge nogle gange deler deres passwords med hinanden som et bevis 
på, at de stoler på hinanden og er meget gode venner. Derudover oplever Politiet også, at der bliver delt 
passwords, når venner hjælper hinanden med at opretholde hinandens streaks på Snapchat. Faktisk 
gælder det ikke kun unge, en undersøgelse fra 2018 viser, at 38% deler deres personlige passwords med 
deres partner, familie eller venner. 

Her er jeres innovationscirkel:  
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