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Abstract 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka om det finns en progression i lärarstudenters  
kunskap om grundskolans sekretesslag under utbildningens gång. Studien genomfördes  på 
lärarstudenter i slutskedet av deras första termin och bygger vidare på en undersökning som 
gjordes bland studenter som gick sista terminen på samma högskola år 2006. 
Undersökningen genomfördes som en totalundersökning bland studenter som läser med 
inriktning mot de yngre barnen i skolan. Enkäten som respondenterna fick besvara var en 
replikation på den förra studiens enkät. Undersökningen visar att den kunskap som 
studenterna får under sin första termin består och mycket lite tillkommer. 
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1 Inledning och bakgrund 
 
I Lärarförbundet (2002) står det att lärare ska se till att varje elevs integritet ska skyddas. För 

att lärare ska kunna skydda eleverna ska de utgå från sekretesslagarna i sin yrkesutövning. 

Lärare förbinder sig även i sin yrkesutövning att ”vara varsam med information om eleverna 

och ej vidarebefordra information som mottagits i tjänsten om det inte är nödvändigt för 

elevens bästa” (Lärarförbundet, 2002 s.131). Detta innebär att det är av stor vikt att lärare 

känner till sekretesslagen för att undvika att utsätta elever och deras familj för lidande. Lärare 

kan inte vid brott mot tystnadsplikten hävda att det var av oaktsamhet, de kan bli bestraffade 

ändå. Är brottet av ringa karaktär utdöms inget straff (Olsson, 2006). 

 Offentlighetsprincipen är en viktig del av vårt samhälles demokratiska uppbyggnad. Genom 

den kan vi ta del av information och kontrollera att personer inte missbrukar sin ställning. 

Men all information är inte för allmänheten, speciellt inte om det kan innebära att en person 

lider men om det blir offentligt. Inom skolvärlden är sekretess extra viktig då elever och 

föräldrar ska känna en trygghet och tillit till skolans värld. Men har inte pedagogerna 

tillräckligt med kunskap inom sekretessområdet kan det ställa till med stor förödelse för en 

enskild individ eller dess familj. Därför menar jag att det är väldigt viktigt att pedagoger från 

sin första dag som de utbildar sig till pedagoger till att de går i pension håller sig ajour med 

gällande sekretesslagar. 

Forskning om sekretess i skolan upplever jag som eftersatt då en sökning på sekretess bland 

publicerade artiklar ger en klar majoritet till sjukvården. Frågan är hur detta kan komma sig 

då sekretess är lika viktig i skolans värld som inom sjukvården. Jag hoppas att genom detta 

arbete lyfta fram sekretessen i skolan och få pedagoger att reflektera över sitt kunnande inom 

området. 

I en undersökning bland studenter på en högskola, visade resultaten att det fanns brister inom 

sekretesslagen bland de lärarstudenter som läste sin sista termin (Berg & Ekdahl, 2006). Mot 

bakgrund av denna undersökning vill jag undersöka vilken kunskap studenter som läser första 

terminen (AU11) har om sekretess. AU1 studenter stöter redan i sin första VFU2 på sekretess 

och allmänna handlingar i sitt arbete med eleverna, därför är det av stor vikt att studenterna 

tidigt känner till de bestämmelser som finns. 

                                                 
1 Allmänna utbildningsområdet termin ett 
2 Verksamhetsförlagd utbildning 
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1.1 Syfte och problemformulering 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om kunskapen om grundskolans sekretesslag förändras 

under lärarstudentens utbildning och i så fall på vilket sätt den förändras. 

1.2  Avgränsning 
Undersökningen avgränsas till att gälla sekretesslagen där elever är direkt inblandade. Hur 

personer handskas med olika sorters handlingar och dokument är olika från kommun till 

kommun och därför är denna kunskap inte lika viktig för studenter. Undersökningen gäller  

endast den sekretess som förekommer inom den offentliga verksamheten. Anmälningsplikt 

kommer inte heller att tas upp i arbetet. När skola nämns i arbetet syftar det till den 

kommunala skolan om ej annat anges.  

1.3 Definition av begrepp 
Allmänna utbildningsområdet: Är uppdelat på tre treminer (AU1, AU2 och AU3) om 

vardera 30 hp.  Oberoende av vilken inriktning som studenterna ska läsa på högskolan, måste 

alla studenter läsa AU. Här får studenterna lära sig bl.a. språkutveckling, specialpedagogik, 

kommunikationsteknik och teorier om barns utveckling. Varje AU-termin innehåller minst 15 

hp verksamhetsförlagd utbildning. 

Generalklausulen: Lagregel som innebär att man får lämna ut sekretessuppgifter till en 

annan myndighet vid speciella händelser, t ex vid brott. 

Makro: En funktion i Microsoft Office Excel, där användaren skapar ett ”datorprogram” i 

Excel, som i detta fall bearbetar data efter användarens önskemål. 

IUP: Individuell utvecklingsplan. Varje elev i skolår F-9 ska ha en individuell 

utvecklingsplan där elevens utveckling skriftligt ska synliggöras i samförstånd med 

pedagogen, eleven och dess vårdnadshavare. 

Verksamhetsförlagd utbildning: Förkortas VFU och är där studenterna under ledning av 

handledare på fältet  utvecklar sin roll som lärare på en skola. 
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2 Litteraturöversikt 
I detta kapitel kommer sekretesslagen att förklaras med inriktning på pedagogens roll. Även 

tidigare forskning kommer att behandlas. 

2.1 Begreppet sekretess – en definition 

Sekretess härstammar från det latinska ordet secretus vilket kan översättas med hemlig 

(Bengtsson & Svensson, 2006). Sekretesslagen innehåller bestämmelser om tystnadsplikt i det 

allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar (Erdis, 2004). 

Detta innebär att uppgifter som är sekretessbelagda inte får lämnas ut till obehöriga, varken 

skriftligt eller muntligt (a.a.). 

2.1.1 Offentlighetsprincipen 

I Sverige har vi en garanterad yttrandefrihet och informationsfrihet för alla medborgare. Detta 

innebär att varje enskild medborgare har rätt att ta del av varje myndighets verksamhet och 

deras handlingar (Bohlin, 1998; Nordström, 1999).  

2.1.2 Allmän handling 

Alla de handlingar som är upprättade på en myndighet (kommun, stat eller landsting), 

inkommit till myndigheten eller förvaras där betraktas som en allmän handling. Enkelt 

uttryckt betyder det att alla dokument som myndigheten har ansvar för är tillgängliga för 

allmänheten. En allmän handling är antingen offentlig eller hemligstämplad beroende på 

innehållet. Myndighet definieras i den här uppsatsen med skola, fritidshem, skolbarnomsorg 

och förskola (Bohlin, 1988; Erdis, 2004; Törnblom, 1993). 

Exempel på handlingar som är offentliga är protokoll från olika konferenser, betyg, 

provresultat, scheman, klasslistor och närvarolistor. Pedagogens minnesanteckningar är inte 

allmän handling, såvida de inte ska tillföra nya uppgifter i ett ärende. Då blir de allmänna. Är 

uppgifterna sedan av den arten att det kan leda till integritetskränkning av individen hamnar 

handlingarna under sekretesslagen. Anteckningarna från elevvårdskonferenser är offentlig 

handling, men handlingarna som ligger till grund för beslutet kan vara hemliga om de kan 

skada individen (Erdis, 2004) 

En person som vill begära ut en handling får vara anonym och behöver inte tala om 

anledningen till varför handlingen begärs ut. När handlingen har begärts ut, ska den snarast 

lämnas ut (Billum, 1997; Erdis, 2004). Om det föreligger hinder mot att lämna ut en handling 



 

12 

enligt sekretesslagen ska varje enskilt fall prövas för att kontrollera om sekretessen gäller. Här 

får myndigheten fråga efter den sökandes namn. Många handlingar i skolan kan avidentifieras 

och därmed lämnas ut (Erdis, 2004). T ex kan klasslistor avidentifieras genom att de fyra sista 

siffrorna tas bort i personnumret. Vid avslag har man rätt till att få saken prövad, i detta fall av 

politiska nämnden i utbildningsväsendet (Barn och Utbildningsnämnden) för den aktuella 

kommunen. Vid avslag där är nästa instans kammarrätten, där överklagan ska ha inkommit tre 

veckor efter nämndens beslut (a.a.) 

2.1.3 Vårdnadshavare 

Grundprincipen är att vårdnadshavare har rätt till full insyn i sitt barns skolgång när barnet är 

mellan 0-12 år. Det finns undantag då barnet riskerar lida men av uppgifterna. Detta innebär 

att om individen riskerar bli lidande om vårdtagaren får kännedom om uppgifterna ska 

pedagogen inte lämna ut uppgifter (Erlandsson, 2006). Alla föräldrar har rätt till de allmänna 

handlingar som berör deras barn. Det är endast de föräldrar som har vårdnaden som får ta del 

av de handlingar som omfattas av sekretess. Finns där ett samtycke från vårdnadshavaren får 

även andra personer ta del av uppgifterna. Båda vårdnadshavarna måste vara överens om 

samtycke, annars gäller det inte. Samtycke kan ske skriftligt eller muntligt och kan när som 

helst sägas upp (Olsson, 2006; Svenska kommunförbundet, 2001). 

När barnet har fyllt 12 år minskar rätten till information till vårdnadshavaren och rätten till 

samtycke minskar också. När barnet har fyllt 18 år är personen myndig och då ska inte skolan 

kontakta föräldrarna i frågor kring skolan, utan all information ges till eleven (Svenska 

kommunförbundet 2001; Olsson 2006). 

2.1.4 Skaderekvisit 

Sekretesslagen är uppbyggd på tre olika grader av sekretess (skaderekvisit) i sekretesslagens 

sjunde kapitel som rör enskilda personers förhållande till sekretess. Rekvisiten anger vad 

sekretessen gäller för, svag eller stark sekretess och vilka som omfattas (SOU 103, 2003). 

Dessa tre är kortfattat: 

Rakt skaderekvisit – Utgångspunkten är att allt är offentligt, men sekretess tillämpas om det 

finns skäl att det skulle innebära skada för den berörde. Detta innebär att det är en svag 

sekretessform. Den gäller inom bl.a. skolans dagliga verksamhet. 
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Omvänt skaderekvisit – Utgångspunkten är att allt är sekretess. Men står det klart att den 

berörde inte får men kan uppgifterna lämnas ut. Detta innebär att det är en stark form av 

sekretess. Den gäller inom bl.a. barnomsorg, socialtjänst och skolhälsovård. 

Inget skaderekvisit – Utgångspunkten är att det alltid råder sekretess och man får inte röja 

några uppgifter som helst, även om detta skulle få negativa konsekvenser för den berörde. 

Detta innebär att det är en mycket stark sekretessform. Den gäller bl.a. kommunala 

familjerådgivningar och personal i telefonväxlar. 

Sekretessen avser såväl gentemot allmänheten och mellan olika myndigheter. Skola, sjukvård 

(skolhälsovård), socialtjänst och polis är olika sorters myndigheter (Mitthögskolan, 2007). 

2.2 Skolsekretess 

Den skolsekretess som används idag tillkom 1981 och den har förändrats efterhand för att 

tillgodose nya krav som ställs. Skolsekretessen tillkom eftersom den verksamhet som bedrivs 

av stat, landsting och kommun ska vara offentlig. För att skydda olika intressen skapades 

således skolsekretessen. Därmed skyddas personens integritet inom skolan och det förhindrar 

att känsliga uppgifter om en individ lämnas ut till allmänheten (Olsson, 2006). 

Skolsekretessen är till för att bl.a. skydda elevers personuppgifter, familjeförhållanden, 

sjukdomar, ekonomiska förhållanden. Den gäller även för elevens närmast anhöriga (Svenska 

kommunförbundet 2001; Nordström 1999). För att bedöma om någonting är sekretess ska den 

kommunala skolan följa lagtexten i SekrL 7:9, 7:38 och praxis inom området (Olsson, 2006). 

Läraren har således stort ansvar för att detta ska efterföljas då läraren i sin yrkesroll endast ska 

förmedla information om en enskild elev som är till för elevens bästa och endast berätta det 

mest nödvändiga (Lärarförbundet, 2002). 

Det finns skillnader mellan den offentliga skolan och den privata skolan. I den privata skolan 

behöver huvudmannen dvs. den som ansvarar för skolan, inte lämna ut vissa handlingar. Det 

kan vara tjänsteansökningshandlingar, skolbetyg, disciplinära utredningar och beslut, 

arbetsplan mot mobbing och budget (Rimsten, 2006; SOU 103, 2003).  

2.2.1 Vilka berörs av sekretesslagen? 

Såväl fast anställd personal som vikarier, inom skolväsendet berörs av sekretesslagen. 

Pedagoger, vaktmästare, bespisningpersonal, anställda på expeditionen, administrativ personal 

samt lokalvårdare omfattas av rakt skaderekvisit. Personal som är inhyrd från ett företag 
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måste skriva på särskilda tystnadspliktsklausuler för att tystnadsplikten ska gälla. Även andra 

personer som aktivt deltar i en elevs skolgång omfattas av sekretesslagen, det är 

elevassistenter, talpedagoger och praktikanter, dock ej praoelever. Det är rektorns ansvar att 

”personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt skall kunna 

utföra sin uppgift” (Werner, 2007, s.77). Skolpolitiker och tjänstemän på skolförvaltningen 

omfattas också av sekretess. Föräldrar på besök omfattas inte av sekretess (Erdis, 2000; 

Olsson, 2006).  

 Skolhälsovården, psykologer, socialsekreterare och kuratorer har inte samma grad av 

sekretess som pedagoger och de tillhör olika myndigheter. Detta gör, enligt Erdis (2000), att 

det råder sekretess mellan dessa arbetsgrupper och pedagoger, vilket innebär att problem kan 

uppstå mellan skola och skolhälsovård (Bengtsson & Svensson, 2002). 

 

2.3 Brott mot Sekretesslagen 

Avslöjar någon uppgifter som är sekretesstämplade ska personen dömas till böter eller 

fängelse i högst ett år för brott mot tystnadsplikten. De som av oaktsamhet begår brott mot 

sekretesslagen ska dömas till böter och är brottet ringa ska inget straff utdömas (Sveriges 

rikes lag, 2005). Bengtsson & Svensson (2002) påstår att: 

• Tystnadsplikt gäller hela livet. 

• Sekretess i allmänna handlingar gäller i högst 70 år. 

• Preskriptionstiden är två år för brott mot tystnadsplikten. 

Den som bryter mot sekretesslagen kan, förutom att bli dömd i domstol, få disciplinära 

åtgärder på sitt arbete i form av avstängning och omplacering (a.a.). 

2.3.1 Undantag från sekretesslagen 

Enligt 24 kap. 4§ i brottsbalken får sekretessregeln brytas om det är risk för personers hälsa 

och liv. Det gäller även då det finns risk för att egendom eller av rättsordningen skyddat 

intresse kommer till skada (Sveriges rikes lag, 2005). 

Det finns även undantag för vissa myndigheter som kan använda sig av generalklausulen.  Det 

innebär att myndigheterna får göra en intresseavvägning där de avgör om det gynnar 
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individen mer än vad han/hon tar skada. Alla inom skolan, utom skolhälsovården, får använda 

sig av generalklausulen. När en elev flyttar finns det möjlighet för skolpersonal, skolkuratorer 

och skolpsykologer att lämna uppgifter om eleven till elevens nya skola. Även vid 

brottsutredningar får anställda inom skolbarnomsorgen (ej skolhälsovård) lämna uppgifter.  

Uppgifter får endast lämnas till annan myndighet och inte till en enskild person (Erdis, 2004). 

Vid en rättegång gäller inte sekretess, utan pedagogen är skyldig att berätta allt som han eller 

hon vet i fallet (Olsson, 2006). 

Försäkringskassan har rätt att ta del av viss sekretesskyddad information, som de behöver för 

att kunna göra en bedömning av allmän försäkring. Detta får göras antingen muntligt eller 

skriftligt. Skulle det ske över telefon, är det pedagogens ansvar att veta om det är rätt person 

som får uppgifterna. Pedagogen kan då göra en återuppringning för att försäkra sig om att rätt 

person får uppgifterna (a.a.) 

När en tillsynsmyndighet (kommun, skolverket, justitiekanslern, skolverket och 

justitieombudsmannen), vill ha uppgifter för att kunna granska verksamheten gäller inte 

sekretess (a.a.)  

2.4 Tidigare forskning 

Vid sökning i bibliotekets databas har jag endast funnit en undersökning gjord av Berg och 

Ekdahl 2006 om sekretess inom skolans område. 

En studie av Berg och Ekdahl (2006) visar att det är stor skillnad på lärarstudenters kunskap 

om sekretess. Sjuttiosju lärarstudenter deltog i undersökningen och resultaten visar att de i 

vissa delar av sekretesslagen hade de goda kunskaper medan det inom andra områden var stor 

brist på kunskap. Deras resultat visar att sammantaget så råder det brist på kunskap om 

sekretess bland studenter i AU3. 

Bland studenter i AU3 var det 63 personer (81,5%) som upplevde att de kunde sekretesslagen 

väl, eller mycket väl. Respondenterna hade mestadels fått sin kunskap från Högskolan och 

VFU:n , 27 personer (35 %). De som hade lärt sig om sekretesslagen inom arbetslivet var 15 

personer (19 %).  

I snitt hade AU 3 studenterna 63 % rätt svar vid varje frågeställning, 23 % felaktiga svar 

13,5% svarade vet ej. För att se deras enkät, se bilaga 1 och för en fullständig överblick på 

varje svar på enkäten, se bilaga2.  
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Anmärkningsvärt från undersökningen var att drygt 90 % av respondenterna var medvetna om 

att en kommunalanställd pedagog inte får delge någon information till en privat anställd 

pedagog enligt tystnadsplikten. Däremot visste bara 6,5 % av respondenterna att två 

kommunalanställda pedagoger får informera varandra för arbetets skull även om de inte 

arbetar på samma skola. Det var mindre än 50 % av de lärarstudenter som svarade på 

undersökningen som menade att de fått sin kunskap ifrån lärarutbildningen eller från sin VFU.  

2.5 Sekretessutbildning  på  lärarutbildningen  på  den  undersökta 

högskolan 

Utbildningschefen för Lärarutbildningscentrum på högskolan anger att studenterna 

informeras om sekretess under sin första del av det allmänna utbildningsområdet (AU1). I 

kursplanen för AU1, framgår det dock inte att studenterna får utbildning i sekretess 
3(Högskolan Kristianstad, 2008). 

2.6 Problemprecisering och frågeställning 
En jämförelse kommer att ske mellan de studenter som har genomfört första tredjedelen av 

det allmänna utbildningsområdet (AU1) i lärarutbildningen och de som genomfört tre 

terminer i det allmänna utbildningsområdet (AU3). 

• Förändras kunskapen om grundskolans sekretesslag under en lärarstudents studier på 

högskolan? 

                                                 
3 Härstammar från e-mail med utbildningsledaren på den undersökta skolan (07-12-18) 
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3 Metod 
Studien utgör en replikation på Berg och Ekdahls (2006) genomförda studie i AU3. 

Skillnaden är att den undersökningen genomfördes efter studenternas sista termin medan 

denna undersökning fokuserar på lärarstudenter som just avslutat sin första termin i 

utbildningen. 

3.1 Förstudie 
För att nå ett stort antal respondenter har en kvantitativ forskningsmetod använts. Fördelen 

med detta är att en stor mängd data kan erhållas och analysen är mer ”… baserad på objektiva 

lagar än forskarens värderingar” (Denscombe, 2000, s. 240). 

Enligt Denscombe (2000) är bästa sätt att nå ut till en stor grupp att göra en 

enkätundersökning. Respondenterna behöver inte förklara sin ståndpunkt och det är enklare 

att bearbeta fakta. Ett problem som kan uppstå är att svarsfrekvensen blir låg då enkäterna 

utsänds genom e-post eller vanlig post. För studiers tillförlitlighet är det viktigt med en 

svarsfrekvens på minst 80 % och har en specifik fråga inte besvarats av 20 % av 

respondenterna ska den frågan inte tas med i slutredovisningen (Bjurwill, 2001; Denscombe, 

2000). För att öka möjligheten till att få en hög svarsfrekvens, kan respondenterna besökas. 

Möjlighet att ställa frågor om oklarheter finns då och därmed ökar chansen till en hög 

svarsfrekvens (Denscombe, 2000). 

För att en jämförelse med tidigare arbete (Berg & Ekdahl, 2006) ska kunna uppfyllas har 

samma frågor använts. Enkätfrågorna består av ”konstruerade” fall som anknyter till de delar 

av sekretesslagen som berör skolans verksamhet (bilaga 1). Svarsalternativen som 

förekommer är Ja, Nej och Vet ej, då frågeställningarna är utformade efter lagar och 

förordningar. Det finns därmed inget utrymme till eget tyckande, även om respondenterna 

skulle vilja redogöra mera. Anledningen till detta är att det inte är relevant för 

undersökningen.  

3.2 Urval och genomförande 

Undersökningen utfördes genom en totalundersökning (Denscombe 2000), där respondenterna 

bestod av samtliga lärarstudenter som läser AU1 (199 st) och som går någon av inriktningarna 

”lek, utveckling och lärande”, ”språk och skapande”, ”fritid och skola”, ”barnets lärande, 

lärarens roll Ma/Na”, ”barnets lärande lärarens roll Sv/Sa” på en högskola. Berg och Ekdahl 
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genomförde sin undersökning på lärarstudenter som läste AU3 och inom samma inriktningar 

som den här undersökningen. 

 Kontakt togs med lärarkansliet på den aktuella högskolan och information erhölls om antalet 

studenter som läste lärarutbildningen för den aktuella gruppen och vilka klasser de var 

fördelade på. Därefter användes högskolans studentschema för att se vilka föreläsare som 

studenterna skulle ha. På studentschemat fanns även uppgifter om när och var studenterna 

skulle befinna sig med den aktuella föreläsaren. Kontakt togs med föreläsarna, antingen via e-

post eller per telefon, för att föreslå tider och dagar som passade båda två, då skribenten 

behövde de sista fem minuterna av föreläsningstiden för att informera om undersökningen. 

Undersökningen genomfördes under tre dagar, med sammanlagt 199 stycken möjliga 

respondenter fördelade på 12 klasser. Varje klass fick muntlig information om uppsatsens 

syfte, att det var frivilligt och att de var helt anonyma. De fick även instruktioner om hur de 

skulle fylla i enkäten. Respondenterna ombads i svarsformuläret ange vilken inriktning de 

läste och hur väl de ansåg sig känna till sekretesslagen. Tre svarsalternativ fanns att välja; 

mindre väl; väl; och mycket väl. 

Genomförandet av undersökningen blev något olika då det var många klasser som 

undersökningen gjordes i. Antingen satt respondenterna kvar på sina platser och skribenten 

delade ut enkätundersökningen. Annars kom respondenterna fram till skribenten som då 

delade ut undersökningen till dem. Då respondenterna var klara med undersökningen gav de 

formuläret till skribenten. 

3.2.1 Tillförlitlighet 

För att det ska vara hög tillförlitlighet i en enkätundersökning är det viktigt att vara tydlig och 

förklara hur svarsförfarandet ska gå till, vilket skribenten gjorde muntligt vid varje 

insamlingstillfälle (Patel & Davidsson 2003). Skribenten var tillgänglig under tiden som 

respondenterna genomförde enkäten vilket innebar att oklarheter direkt kunde klaras av. Det 

negativa kan vara att vissa respondenter inte vågade fråga skribenten då alla satt i samma 

lokal. Respondenterna satt antingen ensamma eller i par vid sidan om varandra. En risk är att 

de som satt bredvid varandra kan påverkat varandras svar. 

Skillnaden mellan Berg och Ekdahls (2006) undersökning och denna är att i deras 

undersökning skulle enkätfrågorna besvaras via internet vartill respondenterna hade fått 

adressen till hemsidan där enkäten skulle genomföras, genom e-post. Det kan innebära att det 
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var de som var mest intresserade av sekretess som svarade på enkätundersökningen. När det 

gäller svarsfrekvens så är den i föreliggande uppsats 61 % medan Berg och Ekdahl (2006) 

endast hade en svarsfrekvens på 30 %. Den högre svarsfrekvensen kan förklaras utifrån att 

skribenten själv sökte upp respondenterna klassvis. Nackdelen med detta skulle kunna vara att 

en grupp människor som inte vill göra undersökningen känner sig pressade att genomföra 

undersökningen, vilket kan medföra ett felvärde (Patel & Davidsson, 2003). 

För att några generella slutsatser om resultatet ska kunna dras av en enkätundersökning krävs 

en svarsfrekvens på 80 % (Denscombe, 2000). I den föreliggande studien var det 121 

respondenter av 199 som svarade på enkätfrågorna. Därmed översteg inte svarsfrekvensen 80 

% och det kan ses som en svaghet i uppsatsen. Detta innebär att de båda i denna studie 

jämförda undersökningarna inte är tillfredsställande vad gäller andel svarande respondenter. 

Bortfallet i föreliggande studien kan förklaras utifrån att det var frivilligt, att man hade buss 

som väntade och att respondenterna tyckte det var svårt att svara. Vissa frågor kan ha hastats 

igenom då respondenterna haft bråttom och därmed inte svarat utifrån sin egentliga kunskap. 

. 

3.2.2   Etiska utgångspunkter 

Det finns fyra huvudkrav på hur forskning ska bedrivas enligt Vetenskapsrådet (2008). Dessa 

fyra är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
  
Informationskravet innebär för den här undersökningen att respondenterna har blivit muntligt 

informerade om vad undersökningen gäller och vem som är skribenten. De blev även 

underrättade om att deras anonymitet garanteras och att deltagandet i undersökningen är helt 

frivillig. Detta arbete omfattas inte av samtyckekravet då det inte undersöks känslig eller 

kränkande information om individer.  Konfidentialitetskravet togs det hänsyn till genom att de 

fick ange anonyma svar i enkäten. Respondenterna gav blanketten direkt till skribenten. Detta 

innebar att skribenten kunde avläsa respondenternas svar direkt och därmed var inte 

respondenten anonym längre för skribenten. Detta hade kunnat undvikas genom svaren hade 

lagts i ett kuvert som sedan hade givits till skribenten. Nyttjandekravet innebär att den 

information som framkommer i undersökningen endast kommer att användas i 

forskningsändamål. Däremot får respondenterna använda forskningsmaterialet om de vill få 

hjälp hos någon myndighet för att kunna påpeka brister i sin utbildning. (Vetenskapsrådet, 

2008)  
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3.3  Bearbetning av material 

Rådata av undersökningen bearbetas genom ett makro som skapats i Microsoft Office Excel. 

Makrot delade in svaren i olika variabler där det går att utläsa antalet svar på varje fråga 

Rådata har skrivits in för hand vilket kan ha medfört en felaktig inmatning till makrot även 

om det har dubbelkollats.   



 

21 

 

4  Resultatredovisning 

Då alla respondenter hade läst samma kurs och ännu inte påbörjat sina inriktningsstudier var 

det inte relevant att ta med inriktning i resultatredovisningen. Respondentgruppen bestod av 

199 personer varav 121 personer svarade. Bortfallet var då 78 personer, vilket ger en 

svarsresultat på 61%. 

4.1 Respondenternas egen kunskapsbedömning 

Frågan är: Hur väl upplever du dig kunna pedagogens sekretesslag rörande tystnadsplikten? 

 
Figur 1. Antalet svar (%) 
 

Det är 94 personer (78%) som anser sig kunna sekretesslagen Väl eller Mycket Väl. 
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4.2 Redovisning av enkätfrågor  

Redovisningen av respondenternas svar anges i procent (n=121). Det svar som är korrekt är i 

fetstil och understruken. 

 
1. Pappa har umgängesrätt till Pelle 8 år, men är inte vårdnadshavare. Pelles pappa 

kontaktar Pelles lärare, och önskar information om icke offentlig handling. Får läraren enligt 

tystnadsplikten ge Pelles pappa informationen. 

 

Ja = 6%  Nej = 60%    Vet ej = 34% 

 

 
 

2. Kaj 9 år har ätstörningar. Läraren vill för Kajs hälsa informera 

skolbespisningspersonalen om att denne elev har ätstörningar. Får läraren enligt 

tystnadsplikten informera skolbespisningspersonalen om detta? 

 

Ja = 16,5%  Nej = 49,5%   Vet ej = 33% 

 

 
 

 

 

3. Mamma till Lisa 10 år vill veta om Lisa är mobbad i skolan. Får läraren enligt 

tystnadsplikten ge mamma uppgiften? 

 

Ja  = 86%  Nej = 2%   Vet ej = 12% 
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4. Simon jobbar på en kommunal skola i Kristianstad kommun. Gudrun jobbar 

även hon på en kommunal skola i samma kommun. Får de för arbetets skull, enligt 

tystnadsplikten, prata om namngivna elever med varandra? 

 

Ja  = 3,5%  Nej = 88,5%   Vet ej = 8% 

 
 

5. Astrid jobbar som pedagog på en kommunal skola i Kristianstad kommun. Stina 

jobbar på samma skola som skolsköterska. Får de för arbetets skull, enligt tystnadsplikten, 

prata om namngivna elever med varandra? 

 

Ja = 51%  Nej = 26%   Vet ej = 23% 

 
 

 

6. En nyexaminerad lärare får anställning på en skola. Den nyexaminerade har inte 

skrivit på några papper om tystnadsplikten och inte fått någon information av arbetsgivaren. 

Innefattas den nyexaminerade läraren av tystnadsplikten? 

 

Ja = 45%  Nej =20%   Vet ej = 35% 

 
 

7. Lotta jobbar på en privatskola i Kristianstad kommun. Stina jobbar på en 

kommunal skola i samma kommun. Får de för arbetets skull, enligt tystnadsplikten, prata om 

namngivna elever med varandra? 

 

Ja = 2%  Nej = 83%   Vet ej = 15% 

 
 

8. En anställd är sjukskriven en vecka. En arbetskamrat ringer hem till honom och 

berättar om en allvarlig händelse som drabbat ett barn. Är det enligt tystnadsplikten tillåtet? 

 

Ja = 35,5%  Nej = 22,5%   Vet ej = 42% 
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9. En anställd har gått i pension för en vecka sedan. En före detta arbetskamrat som 

jobbar kvar på skolan, ringer hem och berättar för henne om en allvarlig händelse som drabbat 

ett barn. Är det enligt tystnadsplikten tillåtet? 

 

Ja  = 4%  Nej = 79,5%   Vet ej = 16.5% 

 

 
10. En vårdnadshavare har inte tid att komma till utvecklingssamtalet utan sänder 

sin sambo. 

Läraren har inte talat med vårdnadshavaren själv, men sambon hävdar dennes samtycke. Kan 

läraren enligt tystnadsplikten prata öppet om barnet under utvecklingssamtalet? 

 

Ja = 7,5%  Nej = 55,5%   Vet ej = 37% 

 

 
11. Efter rasten ifrågasätter eleverna varför Pelle inte är kvar i skolan. Läraren 

svarar eleverna att Pelle åkt till läkare för att utreda eventuell epilepsi. Är detta enligt 

tystnadsplikten tillåtet? 

 

Ja = 5%  Nej = 65%   Vet ej = 30% 

 

 
12. Sara och Lisa är bästa kompisar. Saras mamma är orolig för Lisas hälsa och 

kontaktar därför flickornas lärare, med frågor om Lisas hälsa. Läraren svarar att hon känner 

till problemet och ger Saras mamma kort information om situationen. Är detta enligt 

tystnadsplikten tillåtet? 

 

Ja = 4%  Nej = 75%   Vet ej = 21% 
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4.3 Respondenterna har lärt sig sekretesslagen på följande plats 

På varje fråga eftersöktes svar på var de hade fått sin kunskap ifrån.  En sammanställning över 

de tolv frågorna redovisas i figur 2. 

 

 
Figur 2. Antalet svar (%) 

 

Av de studenter som svarade på enkäten var det 21 personer (17%) som hade inhämtat sin 

kunskap om sekretesslagen inom högskolan regi. På varje fråga finns där tre alternativ JA, 

NEJ eller VET Ej. Om respondenterna har svarat VET EJ, har de inte kunnat svara på var de 

har fått sin kunskap om sekretesslagen. Av de som har svarat JA eller NEJ, finns där 

respondenter som inte har angivit var de har lärt sig sekretesslagen. Dessa två grupper finns i 

tabellen Ej angivit, vilket var 37 personer (31%). 
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Sammanlagt 762 korrekta svar angavs av 1452 möjliga (12 frågor * 121 respondenter). Av 

svaren kan det utläsas att vid 24,5% av de korrekta svaren hade respondenterna angett att de 

hade fått sin kunskap från arbetslivet. 20% av de som svarat rätt hade fått kunskapen från 

Högskolan (inklusive VFU). Övriga 11% av de korrekta svaren framkom det inte var fått sin 

kunskap ifrån, se figur 3. 

 

 
Figur 3, Antalet svar (%) 
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5   Jämförelse 

5.1 Kännedom om sekretesslagen 

Studien visar att det är fler AU1 studenter som anser sig kunna sekretesslagen mindre väl än 

AU3 studenter. Av de studenter som anser sig kunna den väl är det flest AU3 studenter, men 

det är flest AU1 studenter  som anser sig kunna den mycket väl (Se figur 4). Att flera AU1 

studenter tror sig kunna sekretesslagen mycket väl kan bero på att de under sin termin har 

skrivit på ett papper om tystnadsplikt när de skulle ut på sin första VFU.  

 

Figur 4, Antalet svar (%) 
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5.2 Resultatjämförelse  

I varje fråga är där ett påstående där respondenterna fick svara Ja eller Nej om man ansåg att 

påståendet stämde. Visste respondenterna inte fick de svara Vet Ej. 

 

5.2.1 Vet ej  

På de tolv frågor som ställdes till de båda grupperna var det fler AU1 studenter som svarade 

Vet ej, vilket då kan kopplas till att det var fler av dessa studenter som ansåg sig kunna 

sekretesslagen mindre väl, dock skilde det inte mer än 5 procent. Genomsnittet för svaret Vet 

ej hos AU1 var 25,5 % och motsvarande siffra hos AU3 studenter var 13,5%. 

 

Figur 5, antalet svar (%) 

  



 

29 

 

5.2.2 Fel svar 

Bland de respondenter som har angivit ett direkt felaktigt svar på de tolv frågorna, kan man 

finna att AU3 studenter har svarat mer fel på 7 av 12 frågor. I genomsnitt var det 1,5 % fler 

felaktiga svar hos AU3 än hos AU1 studenterna (se figur 6). 

 

 
Figur 6, Antalet svar (%) 

 

På frågorna 2, 4 och 5 är det minst 49,5% av både AU1 och AU3 studenter som har svarat fel, 

vilket är ganska anmärkningsvärt. På de övriga frågorna ligger felprocenten på högst 23 %. 
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5.2.3 Rätt svar 

När det kommer till ett korrekt svar är genomsnittet för AU3 studenterna 63,2 %, för AU1 

studenterna är det 52,5 % som svarar rätt på varje enskild fråga. Det är bara på fråga tolv som 

AU1 studenter har ett högre resultat än AU3 studenterna. Trots att det var fler studenter hos 

AU1 gruppen som ansåg sig kunna sekretesslagen mycket väl, så fick AU3 studenterna ett 

bättre resultat (se figur 6). 

 
Figur 7. Antalet svar (%) 

 

Fråga 2 och fråga 4 var de två frågor som studenterna oavsett om de var AU1 studenter eller 

AU3 studenter inte kunde rätt svar på. Däremot kunde de båda grupperna över 60 procent 

svaren på frågorna 1,3, 7, 9,11 och 12. Störst skillnad mellan grupperna var det på fråga 6, 

som handlade om en nyexaminerad lärare får anställning på en skola. Den nyexaminerade har 

inte skrivit på några papper om tystnadsplikten och inte fått någon information av 

arbetsgivaren. Innefattas den nyexaminerade läraren av tystnadsplikten? Där hade AU3 

studenterna nästan 30% bättre svarsfrekvens. 
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5.3 Jämförelse mellan var studenterna har fått sin kunskap ifrån. 

AU3 studenter har i större grad fått kunskap i sekretess på Högskolan och på sin VFU än vad 

AU1 studenter har fått. De i sin tur anser sig fått sina kunskaper på annat håll i större grad än 

AU3 studenterna. Båda grupperna anser sig fått lika stor kunskap från arbetslivet (se figur 7). 

 

Figur 8, Antalet svar (%) 

 

Sammanlagt står Högskolan och VFU för 17 % av den kunskapen om sekretess som AU1 

studenter fått. Motsvarande siffra för AU3 studenter är 35 %. Detta gäller oavsett om de 

svarade rätt eller fel på enkätfrågan. ”Annat” har fått väldigt hög procent hos båda grupperna. 

Det kan bero på att respondenterna inte kommer ihåg var de fått sin kunskap ifrån och då blir 

”Annat” ett bra alternativ att välja. Bland AU1 studenter är det 20 % som har angivit att de 

har lärt sig sekretesslagen antingen från Högskolan eller under sin VFU när de har svarat rätt 

på enkätfrågorna. 
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5.4 Slutsats 

AU3 studenter hade i genomsnitt 10,7 % bättre resultat än AU1 studenter. Denna skillnad 

framstår som minimal om man betänker att det skiljer tre års studier mellan studenterna. Men 

undersökningen påvisar dock att det finns skillnad. Resultatet visar på att AU3 studenter har 

högre än 20 % rätt svar vid två frågor än AU1 studenter. Däremot så är det endast en gång 

som AU1 studenter har fått bättre resultat på en fråga än AU3 studenter. Det är ett gott betyg 

att AU1 studenter kan mycket efter knappt en termins studier, och att det faktiskt sker en 

ökning av deras kunskap till AU3. På frågorna 2, 4 och 5 var det minst 49,5 % som hade 

svarat fel, även om de var AU1 studenter eller AU3 studenter, detta kan bero på att vissa 

sekretessituationer behandlas lite på högskolan och att den typen av situationer inte uppstår 

särskilt ofta ute på en arbetsplats. Bland studenterna finns det en osäkerhet kring 

sekretesslagen, speciellt bland AU1 studenter. 

 Enligt min analys är det liten skillnad mellan vad nya studenter och de studenter som tar 

examen kan om sekretess. 
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6 Diskussion 

Resultaten visar att i genomsnitt hälften av AU1 studenterna svarade rätt på varje fråga, dock 

med stor variation. Detta kan innebära att de inte kommer att lära sig så mycket mer om 

sekretess under de tre år som återstår av utbildningen då AU3 studenterna hade lite mer än 60 

% rätt svar. När dessa studenter blir färdiga pedagoger finns det risk att de omedvetet kommer 

att bryta mot sekretesslagen och därmed finns det risk att deras elever kommer att lida men 

(Olsson, 2006). För att detta inte ska ske hade det varit önskvärt att såväl Högskolan som dess 

studenter tog ett ansvar för att studenterna ska bli säkrare i hanteringen av sekretess och 

allmänna handlingar. Högskolan hade kunnat skriva in tydliga riktlinjer angående sekretess i 

kursplanerna, använda sig av relevant kurslitteratur och bjudit in gästföreläsare med aktuell 

forskning och fall. Även utbildade pedagoger bör ständigt fortbilda sig (Bengtsson & 

Svensson, 2006) 

Bland AU1 studenter är det 82,6 % som anser sig kunna sekretesslagen Väl eller Mycket Väl. 

Deras förväntade kunskap motsvarar inte svaren de angivit utan visade tvärtom på att de kan 

sekretesslagen mindre väl. Då AU1 studenterna tror att de kan sekretesslagen väl eller mycket 

väl fast så inte är fallet, kan detta innebära att de under sina fortsatta studier inte tar reda på 

mer information om sekretesslagen under sin VFU eller ”inne” på högskolan. Följden blir att 

de tror sig veta vad som är rätt eller fel, vilket i sin tur skulle kunna leda till att de bryter mot 

sekretesslagen eller så kommer individen ifråga inte att få rätt hjälp (Olsson, 2006). 

Sekretesslagen är inte bara till för att hindra, utan ger även pedagoger frihet att få och ge 

information. Du får som pedagog för arbetets skull ge information om en viss elev mellan dig 

själv och en annan pedagog, om ni tillhör samma myndighet och att det är relevant för arbetet 

(a.a.). Det här vet inte en stor majoritet av respondenterna om, varken bland AU1 studenterna 

eller bland AU3 studenterna. Det finns därför risk att när en elev flyttar till en skola inom 

samma myndighet att de pedagogerna som ska ha eleven inte får tillräcklig information för att 

hjälpa eleven på bästa sätt.  Samma bestämmelse gäller även att en pedagog får informera 

övrig personal på skolan om en viss elev (a.a.), om det ligger till gagn för eleven i ett längre 

perspektiv.  

Över 75 % av respondenterna visste att de inte får lämna ut information till pensionerade 

lärare, till andra elevers föräldrar och till pedagoger på privat skola. Det borde leda till att 

”skvaller” om elever inte kommer att förekomma när respondenterna blir färdiga pedagoger.   
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AU1 studenter är mer osäkra kring sekretesslagen än Au3 studenter, men inom båda grupper 

råder det en stor osäkehet om vad som gäller inom sekretesslagen. Studenterna i AU1 har inte 

varit ute på VFU i samma omfattning och bör vara mer osäkra än AU3 studenterna. Men det 

måste hända mer på de tre åren som skiljer. För varje år som lärarstudenterna tar sin examen 

och blir verksamma pedagoger, är där ett stort antal pedagoger som är osäkra på 

sekretesslagen, som de är skyldiga till att följa. Detta innebär att de lärarstudenter som 

kommer till dessa pedagoger under deras VFU inte kommer att få en adekvat utbildning inom 

sekretess. De får förlita sig på högskolans utbildning där bara 23,8 % av AU3 studenter fått 

sin kunskap ifrån. De i sin tur blir också osäkra pedagoger i arbetslivet, som kommer att 

utbilda nya pedagoger, och så fortsätter det.  För att förhindra detta bör som tidigare nämnts 

en fortbildning av verksamma pedagoger alltid ske, men detta kostar pengar, som kan läggas 

direkt på skolans elever istället. Därför bör det klart och tydligt ingå i VFU klara riktlinjer att 

högskolestudenter ska lära sig om sekretesslagen, och det blir mer konkret om de får lära sig 

det ute på ”fältet”, än att bara läsa igenom lagtexter. 

Kan pedagogerna sekretesslagen behöver de inte hamna i etiska dilemman och de kan vara 

mera professionella i sitt yrkesutövande. Sekretesslagen är en lag som är till för att följas och 

inte en riktlinje där pedagogerna kan lämna ut uppgifter beroende på situation eller person 

(Olsson, 2006).  Oftast vill pedagogerna väl då de ska informera skolsköterska om en elev, 

men då pedagogen och skolsköterskan tillhör olika myndigheter så är detta förbjudet. Detta är 

ett problem för det kan hindra att viktig information når fram till rätt person som kan hjälpa en 

elev (Bengtsson & Svensson, 2006; Norström 1999). Därför anser skribenten att lagen skulle 

kunna ses över. Personer som är anställda inom samma skolområde (ej inom samma 

myndighet) borde de få informera varandra om namngiven elev för att underlätta det dagliga 

arbetet och indirekt hjälpa eleven. 

Skolkuratorn kan lämna ut information till övrig skolpersonal om detta behövs för 

verksamheten, trots att skolkuratorn har ett omvänt skaderekvisit. Detta beror på att 

skulkuratorn och även skolpsykologen inte räknas som en självständig myndighet inom 

skolan så som skolhälsovården gör (Norström, 1999; Olsson, 2006). Som det är nu är det 

kuratorns moral som avgör om han ska lämna vidare uppgifter som har berättats för honom i 

förtroende.  

Skribenten instämmer med Olsson (2006) att kommuner borde utforma mallar för hur 

pedagoger kan skriva i elevernas IUP så att t ex tidningar eller privatpersoner inte ska kunna 
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ta del av känsligt material om pedagogerna saknar adekvat utbildning inom sekretess. Risken 

är att utan en mall kommer det att skrivas om rena studiemål och resultat i IUP och inte om 

den personliga utveckling och vad eleven behöver jobba med som även ska ingå.   
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7 Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att undersöka om kunskapen bland lärarstudenter om 

grundskolans sekretess förändras under deras utbildningstid. 

Då en tidigare studie visat att de lärarstudenter som går sista terminen kan sekretesslagen 

dåligt. Med bakgrund till detta ville skribenten undersöka om lärarstudenter som studerat en 

termin kan lika mycket som  studenter som just ska avsluta sin utbildning, eller om det sker en 

förändring under studietiden. Studien har varit en totalundersökning bland samtliga studenter 

som har inritning mot de yngre barnen och som läser AU1. 

Den litteratur som har tagits upp i arbetet har varit facklitteratur och tidigare forskning. I 

litteraturdelen har tyngdpunkten legat på att förklara grundskolans sekretesslag och hur den 

ska tillämpas. Även tidigare forskning som berör studien har behandlats. 

Den empiriska delen bygger på en tidigare forskningsenkät, vilket inte gav utrymme för 

någon förändring då de olika undersökningarna skulle jämföras med varandra. 

Enkätundersökningen bestod av påhittade fall, där respondenterna skulle ta ställning till om 

pedagogen följde sekretesslagens bestämmelser. I jämförelsen med de olika enkäterna är 

slutsatsen att studenter som har läst AU1 har nästan lika goda kunskaper inom grundskolans 

sekretesslag som AU3 studenter. Således kommer antagligen inte AU1 studenterna förvärva 

sig några större kunskaper inom detta område under sin resterande studietid.  

I diskussionen återkopplas resultatet med litteraturdelen och skribenten framför här sina 

tankar och funderingar ihop med den litteratur som har behandlats i arbetet. Skribenten ger 

förslag på förändringar och vad konsekvenserna kan bli om inte grundskolans sekretesslag 

efterföljs. 
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8 Framtida forskning 

Den sökning som gjorts efter forskning om sekretess bland pedagoger och blivande pedagoger 

gav magert resultat och många intressanta frågor finns att beforska. 

• Vilken kunskap har verksamma pedagoger om grundskolans sekretesslag?  

• Uppföljning av studenterna i den här studien, under tiden som de läser på högskolan, 

för att se om de tillgodogör sig mer kunskap om grundskolans sekretesslag under sin 

studietid. 
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Bilaga 1 

 

 

Hejsan! 

Mitt namn är Christoffer Dragg och jag skriver just nu en c-uppsats om sekretess i skolan. Jag 

behöver din hjälp genom att besvara på 12 frågor om sekretess som rör elever. Tack för att du 

tar dig tid och besvarar frågorna och lycka till med dina studier. 

 

Inriktning på HKR (Högskolan Kristianstad): 

 

Lek utveckling lärande Språk och skapande Fritid och skola 

 

Barnets lärande lärarens roll Ma/Na Barnets lärande lärarens roll Sv/Sa 

 
Hur väl upplever du dig kunna pedagogens sekretesslag rörande tystnadsplikten? 

 

Mindre väl  Väl  Mycket väl 

 
1. Pappa har umgängesrätt till Pelle 8 år, men är inte vårdnadshavare. Pelles pappa 

kontaktar Pelles lärare, och önskar information om icke offentlig handling. Får läraren 

enligt tystnadsplikten ge Pelles pappa informationen. 

 

Ja   Nej   Vet ej 

 

Om Ja eller Nej, vart har du fått din kunskap ifrån? 

 

Arbetslivet  VFU  HKR  Annat 
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2. Kaj 9 år har ätstörningar. Läraren vill för Kajs hälsa informera 

skolbespisningspersonalen om att denne elev har ätstörningar. Får läraren enligt 

tystnadsplikten informera skolbespisningspersonalen om detta? 

 

Ja   Nej   Vet ej 

 

Om Ja eller Nej, vart har du fått din kunskap ifrån? 

 

Arbetslivet VFU HKR Annat 

 
 

3. Mamma till Lisa 10 år vill veta om Lisa är mobbad i skolan. Får läraren enligt 

tystnadsplikten ge mamma uppgiften? 

 

Ja   Nej   Vet ej 

 

Om Ja eller Nej, vart har du fått din kunskap ifrån? 

 

Arbetslivet VFU HKR Annat 

 
4. Simon jobbar på en kommunal skola i Kristianstad kommun. Gudrun jobbar 

även hon på en kommunal skola i samma kommun. Får de för arbetets skull, enligt 

tystnadsplikten, prata om namngivna elever med varandra? 

 

Ja   Nej   Vet ej 

 

Om Ja eller Nej, vart har du fått din kunskap ifrån? 

 

Arbetslivet VFU HKR Annat 
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5. Astrid jobbar som pedagog på en kommunal skola i Kristianstad kommun. Stina 

jobbar på samma skola som skolsköterska. Får de för arbetets skull, enligt tystnadsplikten, 

prata om namngivna elever med varandra? 

 

Ja   Nej   Vet ej 

 

Om Ja eller Nej, vart har du fått din kunskap ifrån? 

 

Arbetslivet VFU HKR Annat 

 
6. En nyexaminerad lärare får anställning på en skola. Den nyexaminerade har inte 

skrivit på några papper om tystnadsplikten och inte fått någon information av arbetsgivaren. 

Innefattas den nyexaminerade läraren av tystnadsplikten? 

 

Ja   Nej   Vet ej 

 

Om Ja eller Nej, vart har du fått din kunskap ifrån? 

 

Arbetslivet VFU HKR Annat 

 
7. Lotta jobbar på en privatskola i Kristianstad kommun. Stina jobbar på en 

kommunal skola i samma kommun. Får de för arbetets skull, enligt tystnadsplikten, prata om 

namngivna elever med varandra? 

 

Ja   Nej   Vet ej 

 

Om Ja eller Nej, vart har du fått din kunskap ifrån? 

 

Arbetslivet VFU HKR Annat 
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8. En anställd är sjukskriven en vecka. En arbetskamrat ringer hem till honom och 

berättar om en allvarlig händelse som drabbat ett barn. Är det enligt tystnadsplikten tillåtet? 

 

Ja   Nej   Vet ej 

 

Om Ja eller Nej, vart har du fått din kunskap ifrån? 

 

Arbetslivet VFU HKR Annat 

 
9. En anställd har gått i pension för en vecka sedan. En före detta arbetskamrat som 

jobbar kvar på skolan, ringer hem och berättar för henne om en allvarlig händelse som drabbat 

ett barn. Är det enligt tystnadsplikten tillåtet? 

 

Ja   Nej   Vet ej 

 

Om Ja eller Nej, vart har du fått din kunskap ifrån? 

 

Arbetslivet VFU HKR Annat 

 

 
10. En vårdnadshavare har inte tid att komma till utvecklingssamtalet utan sänder 

sin sambo. 

Läraren har inte talat med vårdnadshavaren själv, men sambon hävdar dennes samtycke. Kan 

läraren enligt tystnadsplikten prata öppet om barnet under utvecklingssamtalet? 

 

Ja   Nej   Vet ej 

 

Om Ja eller Nej, vart har du fått din kunskap ifrån? 

 

Arbetslivet VFU HKR Annat 
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11. Efter rasten ifrågasätter eleverna varför Pelle inte är kvar i skolan. Läraren 

svarar eleverna att Pelle åkt till läkare för att utreda eventuell epilepsi. Är detta enligt 

tystnadsplikten tillåtet? 

 

Ja   Nej   Vet ej 

 

Om Ja eller Nej, vart har du fått din kunskap ifrån? 

 

Arbetslivet VFU HKR Annat 

 
12. Sara och Lisa är bästa kompisar. Saras mamma är orolig för Lisas hälsa och 

kontaktar därför flickornas lärare, med frågor om Lisas hälsa. Läraren svarar att hon känner 

till problemet och ger Saras mamma kort information om situationen. Är detta enligt 

tystnadsplikten tillåtet? 

 

Ja   Nej   Vet ej 

 

Om Ja eller Nej, vart har du fått din kunskap ifrån? 

 

Arbetslivet VFU HKR Annat 
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Bilaga 2 
 

 
Figur 9: Antalet svar (%), n=77 


