
Uppgift A 

Du får ett samtal av Pelles mormor, som är på väg till skolan för att hämta upp Pelle nästa dag. Hon berättar 
att hon ska vara barnvakt medan Pelles föräldrar är bortresta några dagar, och frågar dig när Pelle slutar 
skolan för dagen. I slutet av skoldagen kommer hon till klassrummet för att plocka upp Pelle. Hon hälsar på 
dig, och ser samtidigt på anslagstavlan att klassen har prov nästa dag, och att Pelle har ansvaret för att vattna 
växten som står bak i klassrummet. Konfunderad frågar hon dig vad Pelle har för prov imorgon och vad han 
tidigare har fått för betyg i det ämnet – Pelle brukar ju inte berätta så mycket om hans skolframgång annars, 
så hon skulle gärna veta. Efter dagen börjar du fundera på om allt gått riktigt rätt till. 

Fundera på: 
- Vad är en mor- eller farförälders roll juridiskt? 
- Kan man berätta när en elev slutar skolan? 
- Vad har utomstående för tillgång till ett klassrum och hur påverkar det dataskyddet? 
- Vad är prestationsuppgifter ur dataskyddssynvinkel? 

Uppgift B 

Du jobbar som biologilärare i klasserna 7-9. Det är influensatider, så du blir inte förvånad när pappan till din 
elev Marie på måndag morgon meddelar att hon är sjuk. Marie har maginfluensa, och fastän det har blivit 
bättre under helgen tycker de ändå att det är bäst att hon är hemma. Du gör en anteckning om detta, men är 
lite osäker på vad du kan skriva ner. 
 
Ditt klassrum befinner sig i en annan byggnad, och medan du går från lärarrummet till klassrummet halkar du 
på en isfläck och slår i handleden. Det gör så pass ont att du tror att den är bruten. Istället för att gå in till 
klassrummet går du till rektorn som säger att du ska gå till läkare för att visa upp handen. Rektorn fixar 
istället en vikarie, som kan övervaka elevernas biologiprov. 

Vikarien ser till att dina elever skriver provet, och lämnar sedan de skrivna, obedömda proven i ett fack i 
lärarrummet. På kvällen skickar du din sambo att hämta dessa, eftersom du själv har handen i gips och inte 
får köra bil. 

Fundera på: 
- Hurudana uppgifter är sjukdomsfall? Vad får man skriva upp om en elev blir sjuk? 
- Har det betydelse var/hur hälsotillståndet inträffar? 
- Vad är vikariens roll och ansvar? 
- Får man ge papper åt en sambo eller annan utomstående som man litar på? 
- Vilka regler borde finnas för lärarrum och lärares fack/skåp/katedrar? 

Uppgift C 

Du jobbar som finskalärare i gymnasiet. Som en del av en valbar kurs du ska hålla på hösten ska ni ordna ett 
några dagar långt besök till Åbo, där studeranden på första årskursen ska få bekanta sig med Åbos historia, 
med finsk kultur och få besöka en finskspråkig vänskola. Resan till Åbo görs med färja. 

Inför resan blir du orolig över om någon av eleverna är allergisk mot något eller har andra hälsoproblem. 
Dessutom behöver du ju samla in namnen på deltagarna för att boka båtresan. Du ger eleverna en lista att 
fylla i under en lektion, och ordnar glad i hågen bokningarna. 

Ni åker iväg på resa, och båtresan går bra. Under ett besök på Åbo Slott får en elev allvarliga allergiska 
problem, då maten som du har bokat in visar sig innehålla ägg. Allt går ändå relativt bra, men efter en vecka 
tar studerandens förälder kontakt och vill veta vilka uppgifter du har sparat om deras barn, och om du har 
meddelat detta till restaurangen där ni åt. 

Fundera på: 
- Vad syftet och grunden för insamlingen av uppgifter är 
- Gör det någon skillnad att det är fråga om gymnasieelever? 
- Vilken typ av uppgift/information är allergier? 
- Vad måste man meddela eleverna om på förhand? 
- Måste man ge ut uppgifter åt föräldern, och i så fall vad? 


