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Sammanfattning 

Svenska gymnasieskolor, både kommunala och fristående, har snabbt adopterat en 

datorbaserad inlärningsplattform. Det här betyder att varje elev får tillstånd att låna en dator 

från skolan, vars syfte är att effektivisera skolarbetet. Att flytta undervisningen iväg från 

papper och penna mot ett mer digitalt arbetssätt medför dock vissa risker gällande 

informationssäkerhet. Denna uppsats syftar att undersöka, genom en surveyundersökning av 4 

olika gymnasieskolor i Sverige, kunskapsnivåerna i informationssäkerhet hos studenter 

mellan 16 och 19 år gamla, samt även hur denna kunskap lärs ut. Studien var uppdelad i en 

enkätundersökning av studenter, med 163 respondenter, och intervjuer med 3 anställda på 3 

av skolorna. 

Nyckelord: Informationssäkerhet, Gymnasieskolor, Gymnasieelever, Säkerhetsmedvetenhet, 

Riskmedvetenhet 

  



 

 

Abstract 

High schools in Sweden, both public and private, have rapidly been adopting a computer-

based learning platform. This means that each student is granted permission to lease a laptop 

from the school, which is intended to effectivize school work. However, moving the 

educational platform away from paper and pen and towards a digital platform poses certain 

risks concerning information security. This paper aims to examine, through a survey of 4 

different high schools in Sweden, the education levels of students aged 16 to 19 concerning 

information security, and also how that education has been conducted. The study was divided 

into a survey of students, with 163 respondents, and interviews were conducted with 3 key 

members of 3 of the schools. 

Key words: Information security, High schools, High school students, Security awareness, 

Risk awareness 

 

  



 

 

Förord 

Vi vill ge ett stort tack till alla gymnasieskolor, elever och lärare som gav oss sin tid. Utan ert 

engagemang hade detta arbete inte kunnat genomföras. Vi vill även rikta vår tacksamhet till 

vår handledare Jakob Malmstedt för sitt stöd, vägledning och kritik under hela arbetets gång.  
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1. Inledning 

I dagsläget har över 3,2 miljarder människor tillgång till internet, och två tredjedelar av 

jordens befolkning har 3G-täckning (ITU, 2015). Av Sveriges invånare har 93 % 

internettillgång, och 92 % tillgång till en dator (Internetstiftelsen i Sverige, 2015). Bland de 

svenska internetanvändarna använder 70 % Facebook, och även andra sociala medier används 

mer och mer. Åldersgruppen som är den största användaren av sociala nätverk är 16-25 år, där 

nästan alla använder Facebook, och mer än hälften använder de bildbaserade medierna 

Instagram och Snapchat (Internetstiftelsen i Sverige, 2015).  

Med det ökande användandet kommer ett ökat informationsflöde. Redan 2009 passerade 

Facebook en miljard skickade facebookmeddelanden per dag (Prio, 2009). I 

bilddelningsapplikationen Snapchat, som lanserades i september 2011, delas ungefär 9’000 

bilder per sekund av 100 miljoner dagliga användare (Biale, 2016; Tweney, 2015). 

1.1. Bakgrund 

Som en bieffekt av det ökade informationsflödet sparas det allt mer personlig information om 

oss själva. Snapchat kan till exempel se bilderna som skickas i applikationen, och även 

platsinformation om var bilden togs (Snapchat, 2016). Det är viktigt att man har en viss 

förståelse för hur man använder teknologi, och hur man skyddar sin personliga information då 

både identitetskapnings- och nätfiskeförsök har ökat de senaste åren (Larsson, 2014; Ogelid, 

2013). 

Ungdomarna, de flitigaste användarna på sociala medier får även tillgång till teknik i större 

utsträckning i skolan. Allt fler elever har tillgång till skoldatorer både personliga laptops och i 

datorsalar (Skolverket, 2013a). Flera kommuner i Sverige har påbörjat 1:1-satsningar, vars 

syfte är att varje elev i skolan ska ha en egen dator (Skolverket, 2012b). Datorerna har även 

anknytning till den svenska skolplanen för grund- och gymnasieskola, där det står att elever 

ska kunna använda sig av ny teknik och ta till sig information på ett korrekt sätt (Skolverket, 

2011c). 

1.2. Problemformulering 

Som skolplanen indikerar ska varje elev vara kapabel att använda teknik på ett korrekt och 

säkert sätt. Dock visade en studie utförd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(MSB) att det fanns märkbara kunskapsluckor om informationssäkerhet hos elever i årskurs 5 

(Msb, 2012a). Denna undersökning täckte dock enbart elever i grundskolan, och i nuläget har 

få liknande studier gjorts på gymnasieelever i Sverige. En undersökning av Skolinspektionen 

har även visat att svenska gymnasieelever är mindre bra på källkritik, vilket är en del av säker 

informationshantering (Färlin, 2015). 

Studien upptäckte även att lärare upplever att stöd för denna sorts undervisning saknas. 84 % 

av utfrågade lärare tyckte att undervisning om säker informationshantering stämmer överens 
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med läroplanen, men endast 38 % upplevde att tillräckligt med tid och resurser avsatts för 

detta. Dessutom beskrev ungefär hälften av lärarna, 49 % att de inte är väl insatta i frågor om 

informationssäkerhet, och 91 % svarade att de saknar pedagogiskt stöd eller 

utbildningsmaterial inom detta område. 

Att dessa kunskapsluckor finns hos både elever och lärare samtidigt som datoranvändandet i 

skolan ökar kan indikera att den teoretiska undervisningen inte hinner med ett mer 

digitaliserat skolväsende. Detta, kombinerat med att informationssäkerhetshot som 

identitetskapning och phishing ökar, kan betyda att dagens barn och ungdomar inte är 

förberedda på vad de är utsatta för i dagens uppkopplade samhälle. 

1.3. Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med detta arbete är att sammanställa en nulägesanalys om 

informationssäkerhetskunskaperna på svenska gymnasieskolor. För att uppnå detta ska två 

forskningsfrågor besvaras. 

Den första forskningsfrågan är: 

 Till vilken grad är svenska gymnasieelever utbildade i informationssäkerhet? 

Detta besvaras med hjälp av en pappersenkät till gymnasieelever i de skolorna som inkluderas 

i arbetet. Enkäten är sammanställd utifrån riktlinjer för elevers datoranvändning av bland 

annat Västerås Stad samt från MSBs tidigare använda enkät. Det är med dessa i åtanke som 

analysen utfördes. 

Den andra forskningsfrågan är: 

 Hur arbetar och resonerar lärare och annan skolpersonal kring ämnet 

informationssäkerhet? 

Denna fråga är central för att skapa en djupare förståelse om undervisningen i 

informationssäkerhet på gymnasieskolorna, och det ansågs mest lämpligt att utföra denna med 

intervjuer med lärarna på skolorna. 

1.4. Avgränsningar 

Arbetet berör inte hur väl själva skolorna är skyddade mot angrepp eller om de jobbar emot en 

policy, utan enbart deras elevers kunskaper om ämnet och hur det undervisas under skoltiden. 

Gällande målgrupp har gymnasieelever med åldersintervallet 16-19 år valts. Detta för att 

gymnasieelever, i jämförelse med grundskoleelever, har i större utsträckning en egen dator för 

skolarbete (Skolverket, 2013a). I gymnasieundervisning ingår även utökat eget ansvar för 

studier och dylikt i skolplanen (Skolverket, 2011c), och just eget ansvar är en del av att 

hantera information och andra tillgångar på ett säkert sätt (Brodie, 2008). 
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Antalet gymnasieskolor bestämdes inledningsvis till mellan tre och fem. Detta för att 

införskaffa en tillräcklig empirisk grund för vidare analys och diskussion, utan att få för 

mycket kvantitativ samt kvalitativ data att analysera. 

Bara svenska gymnasier är undersökta, men det görs ingen avgränsning mellan kommunala 

gymnasier eller friskolor, då båda dessa omfattas av den tidigare nämnda skolplanen och vad 

skolor måste lära ut. Urvalet av skolor har varit ett bekvämlighetsurval och inte slumpmässigt: 

närliggande skolor har främst blivit tillfrågade på grund av begränsade resurser att utföra 

enkätstudien. 

Mobil- eller surfplattanvändande undersöks inte specifikt, störst fokus läggs på datorfrågor 

och annat relevant inom informationssäkerhetsämnet. Detta för att det skulle bli för många 

frågor för respondenterna på enkäten. 

1.5. Kunskapsintressenter 

Detta arbete har utförts främst för att visa den aktuella situationen om 

informationssäkerhetskunskap, inlärning och utbildning, på gymnasieskolor. Därför anses det 

att de primära intressenterna för arbetet bör vara lärare och annan relevant personal på 

gymnasieskolor. Även kan organisationer som tar fram utbildningsmaterial inom detta 

område, till exempel MSB, anses som intressenter.  

1.6. Disposition 

I kapitel 2, Teori och bakgrund, tas bakgrundsbegrepp som är centrala för ämnet upp. Även 

tidigare forskning beskrivs. 

I kapitel 3, Forskningsansats och metod, beskrivs vilken forskningsstrategi och paradigm som 

använts i arbetet. Metodval förklaras, motiveras och kritiseras. 

I kapitel 4, Enkätresultat, presenteras och beskrivs resultaten av arbetets kvantitativa 

datainsamling. 

I kapitel 5, Intervjuresultat, presenteras och beskrivs resultaten av arbetets kvalitativa 

datainsamling. 

I kapitel 6, Enkätanalys, utförs en dataanalys på det bearbetade enkätresultatet. 

I kapitel 7, Intervjuanalys, utförs en temaanalys på de olika intervjuerna, där genomgående 

trender och teman undersöks. 

I kapitel 8, Slutsats, diskussion och reflektion, innehåller diskussioner, reflektioner och 

slutsatser av resultaten och alla samlade intryck. 
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2. Teori och bakgrund 

I detta avsnitt förklaras bakgrund om begreppen som används i arbetet, och om ämnet 

informationssäkerhet. Tidigare relevant forskning och det använda teoretiska ramverket tas 

även upp. Likaså anses nyhetsartiklar vara lämpliga källor för uppsatsens ändamål då målet är 

att sammanställa en nulägesanalys. 

2.1. Informationssäkerhet 

Informationssäkerhet betyder att skydda information och liknande tillgångar från bland annat 

angrepp och obehörig åtkomst genom att tillämpa tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet och 

ibland även spårbarhet (SS-ISO/IEC 27000: 2014). Enligt Informationssakerhet.se, en 

informationsportal driven av MSB samt samverkansgruppen för informationssäkerhet 

(SAMFI), definieras dessa kriterier enligt följande: 

 Tillgänglighet, att informationen finns tillgänglig när den behövs. 

 Riktighet, att informationen är korrekt och inte manipulerad. 

 Konfidentialitet, att inga obehöriga individer har tillgång till informationen. 

 Spårbarhet, att kunna följa hur och när information har delats och hanterats. 

(MSB, 2015i) 

Computer security, IT-säkerhet på svenska, är åtgärder som ska se till att upprätthålla önskad 

tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet och spårbarhet för informationen som ska skyddas. 

Till skillnad från informationssäkerhet sker detta genom bland annat hårdvara, mjukvara eller 

lagringsåtgärder (NIST, 2013), istället för till exempel ett mer säkerhetsmedvetet beteende. 

I detta arbete inkluderas även physical security (fysisk säkerhet) under 

informationssäkerhetsbegreppet. Fysisk säkerhet innebär att skydda bland annat hårdvara eller 

medarbetare inom en organisation från omständigheter som kan orsaka fysisk skada, till 

exempel eldsvådor eller stöld (Rouse, 2005). Datorvarsamhet används som mätvärde i arbetet 

för detta; det vill säga hur försiktiga eleverna är med sina datorer för att undvika skador som 

inte är normalt slitage. Detta motiveras genom att oförsiktighet med enheter kan påverka 

tillgången till information som finns lagrad på denna; till exempel så kan information på en 

trasig enhet vara svår att komma åt eller rent av gå förlorad. Giannoulis & Northcutt (2015) 

understryker vikten av fysisk säkerhet för information, och menar att användarens 

medvetenhet är den viktigaste faktorn inom informationssäkerhet.  

2.1.1. Risk 

Inom bland annat informationssäkerhetsområdet beräknas en risk genom två attribut: 

sannolikhet och konsekvens. Detta kallas för ”Probabilistic Risk Assessment”; sannolikhet 

definierar hur troligt det är att hotet i fråga kommer att inträffa medan konsekvens anger hur 

mycket den/de drabbade skadas av hotet (MSB, 2011h). Enligt informationssakerhet.se 

används följande mått på attributen som riktmärken: 
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Sannolikhet: 

 Mycket sällan – en gång på 100 år 

 Sällan – en gång på 10 år 

 Regelbundet – årligen 

 Ofta – Mer än en gång per år 

Konsekvens: 

 Försumbar skada 

 Måttlig skada 

 Betygande skada 

 Allvarlig skada 

(MSB, 2011h)  

Om en eller flera risker anses vara försumbar, det vill säga att dess konsekvens och/eller 

sannolikhet är låg, kan beslutet göras att inte åtgärda den eller dessa. Detta kallas för 

riskacceptans (European Union Agency for Network and Information Security). 

Riskkategorisering 

Hartikainen, Iivari och Kinnula skriver i sitt arbete att onlinerisker brukar delas in i fyra olika 

kategorier: Content threats (innehållshot), contact threats (kontakthot), conduct threats 

(uppträdandehot) samt computer/internet threats (dator/interhethot) (Hartikainen, Iivari & 

Kinnula, 2015).  

Innehållshot definieras bland annat som spam och innehåll riktat till vuxna, som pornografi 

och våldsbilder. Kontakthot involverar till exempel cybermobbning, cyberstalking och 

grooming. Uppträdandehot betyder att barnet i fråga är involverad själv i cybermobbning eller 

olaglig fildelning, och dator/internethot är saker som datorvirus, phishing och dataförlust 

(Hartikainen, Iivari & Kinnula, 2015). 

2.1.2. Security awareness 

Security awareness, eller säkerhetsmedvetenhet, betyder att ha kunskap om risker och deras 

konsekvenser för att kunna skydda sig själv eller en organisation man är en del av. Inom 

informationssäkerhet ses människan oftast som den svagaste länken (Schmidt, 2011), och för 

att förminska informationssäkerhetsrisker kan till exempel medarbetare inom ett företag vara 

extra varsamma med sin e-post eller lösenord (Albrechtsen, 2007). 

2.2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, förkortat MSB, är en statlig myndighet som 

bland annat har ansvar för utveckling av olycks- och krisförebyggning (Msb.se(g)). MSB 

ansvarar även för informationssäkerhetsarbetet i samhället, och driver program som CERT-

SE, Sveriges Computer Emergency Response Team samt portalen Informationssäkerhet.se 

vars syfte är att ge organisationer stöd i informationssäkerhetsarbete (Msb.se, 2010f). MSB 
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genomförde även undersökningen om informationssäkerhetskunskapen inom grundskolan, 

som nämndes ovan i problemformuleringen (avsnitt 1.2). 

Under 2012 lanserade MSB webbportalen Informationssäkerhetsskolan (ISA), en 

webbutbildning om riktad till mellanstadieelever, eftersom resultaten av undersökningen 

visade att det fanns ett behov av sådant inlärningsmaterial (Surfalugnt.se). Sedan tidigare 

fanns även en liknande utbildning för äldre målgrupper och organisationer som kallas 

”Datorstödd informationssäkerhetsutbildning för användare” (DISA), som även den 

tillhandahålls av MSB (MSB(b)). 

2.3. Tidigare forskning 

I MSBs undersökning tillfrågades elever i årskurs fem och deras föräldrar, personal på skolor 

med mellanstadieklasser samt skolchefer i olika kommuner. Övriga yrkesroller förutom 

skolchefer som deltog i undersökningen var lärare och andra pedagoger, skolledare samt 

rektorer. Metoderna som MSB använde var pappersenkäter som skickades via posten till 

eleverna och föräldrarna, och telefonintervjuer till resten av respondenterna. Totalt 

tillfrågades 422 elever, 422 föräldrar, 100 lärare, 106 skolledare och rektorer samt 51 

skolchefer. Frågorna i undersökningen anpassades beroende på den tillfrågade målgruppen 

(MSB, 2012e). 

Till skolcheferna ställde MSB frågor om bland annat elevernas datoranvändning samt 

utbildning inom informationssäkerhet – både frågor kring utbildningsmaterial och skolans 

ansvarsområde. En majoritet av skolcheferna tyckte att både lärare och rektorer får möjlighet 

till utbildning om olika hot och risker som är kopplade till informationshantering, samtidigt 

som de till viss del tyckte att det saknas stöd och material för att undervisa eleverna i detta. De 

ansåg även att skolan har ett stort ansvar att lära ut säker informationshantering till eleverna 

(MSB, 2012e). 

Skolledarna och rektorerna fick liknande frågor, dock med mer inriktning på lärande och 

pedagogik. Den stora majoriteten tyckte att tillräckligt med tid och resurser avsattes för 

utlärandet av informationssäkerhet i skolan, samtidigt som ungefär hälften uppgav att deras 

lärare som undervisar femteklassare inte gått någon utbildning eller dylikt om säker 

informationshantering. Jämfört med skolcheferna ansåg en större del skolledare och rektorer 

att det inte fanns tillräckligt med utbildningsmaterial och stöd för att lära ut säker 

informationshantering. De ansåg också att skolan och föräldrar har ett ansvar att lära eleverna 

om detta, samt att det stämmer överens med skolplanen (MSB, 2012e). 

Lärarna fick frågor som handlade om deras elever och sitt eget arbete med 

informationssäkerhetsutlärning. Till skillnad från skolledarna och rektorerna tyckte den 

största delen respondenter att det inte avsätts tillräckligt med tid och resurser för detta ämne. 

De instämde i att skolan och föräldrar har ett ansvar i att lära eleverna om säker 

informationshantering, men jämfört med skolledarna och rektorerna tyckte dock lärarna att 

föräldrarnas ansvar var lite större än skolans. De tyckte också att säker informationshantering 

stämmer överens med kursplanen, men de flesta uppgav att det inte är ett prioriterat ämne på 

deras skolor. De allra flesta tyckte även att det inte finns tillräckligt med utbildningsmaterial 
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för att kunna lära eleverna på bästa sätt, och att de var intresserande att vidareutbilda sig inom 

ämnet (MSB, 2012e). 

Eleverna fick frågor om sina egna internet- och informationssäkerhetsvanor, både i skolan och 

i hemmet. Exempel på frågor var till exempel om de fått regler om vad de får göra på internet 

hemma och i skolan, hur deras lösenordsvanor är samt kunskaper om olika risker, som virus 

(MSB, 2012e). 

Majoriteten av eleverna i undersökningen uppgav att de hade en mobiltelefon med tillgång till 

internet. Eleverna brukar låta kompisar använda sina mobiler, men då enbart för att de ska 

ringa. De allra flesta får även tydliga regler både hemma och i skolan om vad de får göra på 

internet, och 82 % angav att de pratar i första hand med sina föräldrar om de hittar något de 

tror är farligt på internet (MSB, 2012e). 

Föräldrarna fick frågor om sina barns internetvanor och hur de själva hanterar ämnet 

informationssäkerhet hemma. De alla flesta uppgav att de har tydliga regler för 

internetanvändande hemma, och att de pratade med sina barn om var de gör på internet 

antingen varje vecka eller varje månad. De ansåg även att de som föräldrar har lite större 

ansvar än skolan att lära sina barn om säkert beteende på internet, men de flesta visste inte 

vart de kan vända sig för råd och stöd om barnen råkar ut för något problem på internet (MSB, 

2012e). 

Persson och Åström har i sin kandidatuppsats It-säkerhetsmedvetenheten hos 

gymnasieungdomar genomfört en liknande studie som denna; en kvantitativ 

enkätundersökning av gymnasieungdomars säkerhetsmedvetenhet kring olika risker som 

ransomware och phishing. I undersökningen deltog 93 respondenter från 3 olika 

gymnasieskolor (Persson & Åström, 2014). 

Respondenterna uppgav att de ansåg sig ha ganska god kunskap om IT-säkerhetsrisker, 

samtidigt som att de tyckte att skolans utbildning om detta var otillräcklig och borde utökas. 

De angav att de lärt sig mest av IT-säkerhetsrisker från vänner och internetforum. En stor del, 

74,2 %, hade även tidigare råkat ut för virus, främst genom fildelning och hemsidebesök 

(Persson & Åström, 2014). 

Om lösenord så svarade den största delen av respondenterna att de använder sig av samma 

lösenord ofta eller alltid. 42 % uppgav även att de delat med sig av lösenord till andra 

personer (Persson & Åström, 2014). Från denna undersökning drog Persson och Åström 

slutsatsen att ämnet it-säkerhet måste få större plats i skolan, vilket även MSB håller med om 

(MSB, 2012a). 

Clara Brady tar upp samma kategorier av risker som Hartikainen, Iivari och Kinnula i sin 

rapport Security Awareness for Children från 2010. Hon menar att barn eventuellt inte har 

tillräckligt med kunskap för att undvika risker, och tidigare försök att skydda dem har mest 

handlat om att kontrollera och hindra deras tillgång till internet och andra sidor (Brady, 2010). 

Dock har detta inte visat sig optimalt, då barn ofta lyckas förbigå spärrar och andra hinder. 

Brady tycker att fokus borde ligga på att undervisa, istället för att skärma av, så att barn är 
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bättre förberedda om riskerna inträffar. Likt MSB samt Persson och Åström argumenterar 

Brady för att utöka it- och informationssäkerhetsutbildning inom skolan, och detta genom ett 

”Security Awareness program” speciellt utvecklat för barn. Detta skulle göra så att barn 

genom utbildning får bättre möjligheter att känna igen hot och skydda sig från dem (Brady, 

2010).  
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3. Forskningsansats och metod 

I detta avsnitt presenteras forskningsstrategin och forskningsparadigmen, metoder för 

datainsamling och dataanalys samt en kritisk granskning av valda arbetssätt. 

3.1. Forskningsstrategi 

Forskningsstrategin som används för att besvara forskningsfrågorna är surveyundersökning av 

svenska gymnasieskolor. Surveyundersökningar definieras som en empirisk och systematisk 

datainsamling från ett stort utfallsrum av människor, och associeras ofta med statistisk och 

kvantitativ dataanalys för att dra slutsatser om den generella befolkningen (Oates 2006, s. 93-

94). 

I en surveyundersökning är det oftast fallet att enkäter används som den primära 

datainsamlingsmetoden, då det är förhållandevis simpelt att generera en stor mängd data från 

många personer, men det är även möjligt att generera data på andra sätt, som bland annat 

intervjuer och dokument (Oates 2006, s 92). 

I detta fall kommer studien inriktas mot gymnasieskolor, och två sorters datainsamling 

kommer att användas: en kvantitativ enkätstudie av gymnasieelevers kunskap om 

informationssäkerhet, samt kvalitativa intervjuer med nyckelpersoner, till exempel lärare 

inom dator- eller samhällskunskap. 

3.2. Forskningsparadigm 

Surveyundersökningar associeras ofta med ett positivistiskt paradigm, men även ett 

interpretivistiskt paradigm är accepterat (Oates 2006, s 92). Då syftet med arbetet är att 

undersöka elevernas kunskapsnivåer, och hur de anställda arbetar med det – ett mänskligt 

beteende och sammanhang – innebär det att arbetet kommer utgå från ett interpretivistiskt 

paradigm. Det betyder att det finns en acceptans att synpunkter är relativa och subjektiva, 

samt det faktum att forskaren inte kommer kunna vara helt neutral (Oates 2006, s. 261-262). I 

studien motiveras det av att enkäten i sig kan påverka elevernas svar, och att intervjun per 

definition påverkar de intervjuade i sin naturliga miljö. Interpretivistisk forskning brukar även 

inriktas mot kvalitativ analys (Oates 2006, s. 261), vilket är en del av denna uppsats. Av dessa 

skäl tycktes det lämpligast att använda ett interpretivistiskt perspektiv på forskningen. 

3.3. Metodval 

Som MSBs tidigare undersökning användes två metoder för att undersöka de två 

forskningsfrågorna i studien: enkäter ifyllda av eleverna för att undersöka deras kunskapsnivå, 

samt intervjuer med lärare för att se hur de arbetar med att lära ut informationssäkerhet. Det 

ansågs lämpligt att undersöka forskningsfrågorna förhållandevis separat – en enkätstudie som 

ämnar besvara den första forskningsfrågan, och en serie intervjuer för att besvara den andra 

forskningsfrågan – eftersom de involverade har annorlunda perspektiv på skolan; lärare och 
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andra anställda har per definition en annan form av inblick på hur 

informationssäkerhetssituationen ser ut på skolan än vad eleverna har. 

Enkäten som eleverna ska fylla i är utformade utifrån diverse riktlinjer för elevers 

datoranvändande, försedda av bland annat Västerås stad, Örebro kommun och Jämtlands 

Gymnasieförbund. Enkäter valdes som ett mer lämpligt alternativ över till exempel intervjuer 

med gymnasieleverna, då det skulle ge upphov till en större mängd kvantitativ data (Oates 

2006, s. 104) än vad intervjuer skulle göra. 

Enkätstudien utfördes med hjälp av utskrivna papperskopior, då det ansågs att pappersenkäter 

skulle minimera bortfall eftersom kunde besvaras direkt i en klassrumsmiljö. I det fall då det 

ansågs att mängden respondenter inte var stor nog var även elektroniska enkäter förberedda 

för utskick. 

Den kvalitativa datainsamlingen utfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer av lärare, 

med syftet att undersöka deras upplevda stöd och resursbehov, samt deras nuvarande 

arbetsuppgifter och hur de utbildar om informationssäkerhet. Detta ansågs som den mest 

lämpliga formen av datainsamling, då materialet i fråga till stor del är subjektivt. 

3.4. Enkäten 

Enkäten var utformad utifrån ett flertal kunskapsområden som identifierades utifrån en analys 

utförd på ett flertal riktlinjer och regler om elevers datoranvändning från bland annat Västerås 

stad, Örebro kommun samt Jämtlands Gymnasieförbund. Om ett mönster eller 

kunskapsområde var genomgående i dessa riktlinjer, ansågs det lämpligt att inkludera en eller 

flera frågor om det i enkäten. Enkäten utformades även till en viss del utifrån MSBs egen 

enkät från deras undersökning under 2012, som täcker ett liknande område fast med en yngre 

åldersgrupp (MSB, 2012c). Av alla undersökta riktlinjer baseras enkäten mest på Västerås 

stads, då de var utvecklade till en mycket större del än de andra. 

De områden som tillslut inkluderades var: 

 Regler och varsamhet: Om respondenten fått regler från skolan om godkänt 

datoranvändande, om de är varsamma med sina datorer och om de låter andra använda 

sin egen dator (fråga 3-5, bilaga 1). 

 Lösenord: Vilka teckentyper respondenterna använder i sina lösenord, hur ofta de 

ändrar lösenorden och om de har samma lösenord på flera olika profiler (fråga 6-8, 

bilaga 1). 

 Risker och skydd: Respondenternas kunskap om säkerhetskopiering och antivirus 

samt säkerhetskopieringsvanor, kunskap om olika virus och andra risker samt hur ofta 

de laddar ner från internet (fråga 9-12, bilaga 1). 

Till en stor del var enkäten utförd på papper, men det fanns även en elektronisk variant. Dessa 

två är i stort sätt precis likadana, men vissa frågor är utformade något annorlunda även om 

svarsalternativen är identiska. Den elektroniska varianten inkluderar även en fråga om vilken 
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skola respondenten går på; denna var struken från den utskrivna enkäten då vi själva kunde 

notera det på plats. 

Värdeladdade frågor undveks helt, för att få respondenterna att svara så sanningsenligt och 

objektivt som möjligt. Till exempel skulle frågan ”hur försiktig är du med din dator?” med en 

skala som svarsalternativ ge högst subjektiva svar. ”Väldigt försiktig” för en respondent 

kanske innebär ett snarlikt värde som ”ganska försiktig” hos en annan respondent. 

Det är anmärkningsvärt att poängtera att valet av en enkätundersökning innebär att de 

resulterande svaren inte nödvändigtvis är ett mått på elevernas faktiska kunskaper, utan 

snarare ett mått på hur de anser sina kunskaper att vara. 

Designarbete utfördes för att få enkäten så lättförståelig som möjligt, och flera frågor blev 

strukna, med målet att hålla längden på enkäten mindre än ett dubbelsidigt A4-papper. Detta 

motiverades av användningen av pappersenkäter; med fler än ett blad per elev finns risken att 

papper slarvas bort eller glöms att fylla i. 

3.4.1. Enkätfrågor 

Av de tolv frågorna som enkäten innehåller är de första två bakgrundsfrågor, om 

respondentens könstillhörighet och gymnasieinriktning (fråga 1-2, bilaga 1). Resten av 

frågorna, nummer tre till tolv, valdes som ovan nämnt genom undersökning av riktlinjer för 

elevers datoranvändande samt från MSBs tidigare gjorda undersökning. Resterande frågor, 

och hur de kopplas till informationssäkerhet, är följande: 

 Har du fått regler av skolan om vad du får och inte får göra på internet? 

Riktlinjerna i fråga finns till för att förmedla ett godkänt sätt att använda sig av nätverk 

och lånedatorer till elever. Genom att ha en policy för ett säkert sätt att hantera 

information både en organisation och medlemmarna i den något att förhålla sig emot, för 

att förminska sannorlikheten för informationssäkerhetsolyckor samt att på bästa sätt 

upprätthålla arbetet mot tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet och spårbarhet. Att inte 

ha tydliga regler, eller att inte ha kunskap om regler som finns, kan göra detta arbete 

svårare. I riktlinjerna står det även att eleverna och deras vårdnadshavare ska få 

information om dessa innan de får tillgång till datorer och skolans nätverk (Västerås stad, 

2013). 

 Har du datorskärmen nedfälld vid förflyttning? 

Eftersom bärbara datorer lätt kan flyttas finns det en risk att de skadas genom att de 

tappas. Om datorerna även bärs på ett skadligt sätt, till exempel i skärmen, kan de också 

skadas. Detta kan vara ett problem om man till exempel har information på datorn som i 

det fallet blir svåråtkommen, det vill säga att tillgängligheten hos informationen lider, 

eller rent av går förlorad. Dataförlust är även en av riskerna som barn och ungdomar kan 

vara utsatta för, enligt Hartikainen, Iivari och Kinnula samt Brady (Hartikainen, Iivari & 

Kinnula, 2015; Brady, 2010). Riktlinjerna för elevers datoranvändande underströk även att 
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eleverna ansvarar för att datorn inte skadas, och att den ska vara hopfälld vid förflyttning 

(Västerås stad, 2013). 

 Låter du andra använda din dator/skoldator? 

När man låter andra använda sin dator eller annan enhet ökar sannorlikheten för att 

obehöriga kommer åt personlig information som finns sparad där, till exempel lösenord 

eller privata uppgifter. Om man även är inloggad på personliga konton kan personer utan 

egentlig behörighet komma åt dessa, vilket är ett av dator/internethoten som både 

Hartikainen, Iivari och Kinnula samt Brady tog upp (Hartikainen, Iivari & Kinnula, 2015; 

Brady, 2010). Detta kan påverka riktigheten hos information, det vill säga att den är 

korrekt och inte manipulerad av obehöriga. 

 Innehåller dina lösenord något av följande (små bokstäver, stora bokstäver, 

siffor, specialtecken)? 

Ett ”bra” lösenord minskar sannorlikheten och därav risken för kontointrång, ett 

internethot (Hartikainen, Iivari & Kinnula, 2015; Brady, 2010). Genom att använda sig av 

många olika teckentyper blir ens lösenord svårare att lista ut, vilket gör ens konto och 

uppgifter eller dylikt säkrare. MSB använde sig av en liknande fråga till eleverna i sin 

undersökning, då de frågade om vad respondenterna ansåg var ett bra lösenord (MSB, 

2012c). 

 Hur ofta brukar du ändra ditt lösenord? 

Riktlinjerna menar att användare borde ändra sina lösenord regelbundet, detta för att 

minska risken för obehörig åtkomst av konton och information som finns lagrad på datorn 

(Västerås stad, 2013). 

 Använder du samma lösenord på flera olika hemsidor eller andra digitala 

miljöer? 

Att använda sig av samma lösenord på flera ställen kan öka risken för ett kontointrång, i 

det fallet att någon obehörig får tillgång till lösenordet. Detta för att flera olika konton då 

kan kapas med samma lösenord. Genom att ha olika lösenord på olika konton minskar 

denna risk, eftersom flera konton inte riskerar bli kapade utifall att ett lösenord är känt. 

MSB inkluderade även en liknande fråga till elever i sin undersökning (MSB, 2012c). 

 Vet du vad säkerhetskopiering och/eller antivirusprogram är för något? 

Även detta är en fråga som MSB i sin undersökning (MSB, 2012c). Säkerhetskopiering 

och antivirus är båda sätt att skydda sin information från dataförlust, obehörig åtkomst 

eller andra risker som kan uppstå utav otillräcklig användning av dessa.  

 Vet du vad något av följande är (datorvirus, trojan, keylogger, phishing, DDoS-

attack)? 
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Brady menar att otillräcklig kunskap om risker, som till exempel virus, kan påverka hur 

väl man skyddar sig från dessa (Brady, 2010). Virus och phishing kan orsaka allt från 

dataförlust till identitetsstöld, så att kunna skydda sig mot dessa är viktigt. Förutom det så 

finns idag möjlighet att beställa DDoS-attacker på nätverk, vilket en elev har gjort på sin 

skola enligt Sveriges Radio (Ledel, 2015). Detta skulle klassificeras som ett 

uppträdandehot, att eleven själv är delaktig i något som kan orsaka en 

informationssäkerhets- eller annan olycka. 

 Hur många ställen sparar du arbeten och annat skolmateriel på? 

Denna fråga inkluderades för att undersöka faktiskt säkerhetskopieringsbeteende, och inte 

bara kunskap om begreppet säkerhetskopiering. 

 Brukar du ladda ner upphovsrättskyddat material? 

I riktlinjerna står det att eleven inte får installera program på datorn utan giltiga licenser 

eller dylikt (Västerås stad, 2013). Eget deltagande i olaglig fildelning är även ett 

uppträdandehot vilket Hartikainen, Iivari och Kinnula tog upp i sitt arbete (Hartikainen, 

Iivari & Kinnula, 2015). Förutom det kan även filer från internet innehålla virus, vilket 

Perssons och Åströms undersökning från 2014 visade var en av de vanligaste orsakerna 

för virusdrabbning (Persson & Åström, 2014). 

3.5. Intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer har använts i denna studie. Dessa kännetecknas av att ett antal 

gemensamma teman och frågor finns, men ingen rigid plan för i vilken ordning dessa kommer 

används (Oates, s.188). Detta föredrogs då informationssäkerhetsutbildningen och IT-

förutsättningarna eventuellt inte var lika på varje skola, och det gav mer frihet för 

respondenterna att ge mer detaljrika svar samt själv kunna ta upp ämnen de tyckte var viktiga. 

Med hjälp av Oates, den färdiga enkäten, frågorna MSB ställt till lärare i sin tidigare 

undersökning (MSB, 2012d) samt en lathund för intervjuplanering (Tétard, 2015) togs ämnen 

och frågor fram som var relevanta för ändamålet. Nästan alla intervjuer utfördes på plats och 

spelades in, för att senare bli transkriberade, bearbetade och analyserade. 

Syftet med intervjuerna var att få ett perspektiv på skolornas IT-situationer för att kunna 

besvara den andra forskningsfrågan i 1.3., och det ansågs lämpligt att försöka intervjua 

nyckelpersoner i området; både IT-relaterad personal och lärare ansågs som lämpliga 

intervjupersoner för detta ändamål.  

Urvalet av intervjupersoner påverkades även till stor del av tillgänglighet; eftersom studien 

utfördes på våren – en tid som sätter stor press på gymnasieskolor – kunde få skolor erbjuda 

sin tid. Totalt intervjuades 2 lärare och 1 IT-ansvarig fördelat på 3 olika skolor, varav en av 

lärarintervjuerna skedde digitalt över e-mail. Detta betyder då att inte alla skolor som finns 

med i enkätstudien hade möjlighet bidra med en intressent som kunde intervjuas. 

Intervjufrågorna anpassades till stor del från intervjufrågorna, ofta för att undersöka om de 

svar eleverna uppger faktiskt stämmer. Ett exempel på detta är en enkätfråga som undersöker 



14 

 

om eleverna upplever att de fått riktlinjer angående informationssäkerhet från skolan, medan 

en motsvarande intervjufråga till den anställde är hur de förmedlat vad som gäller angående 

informationssäkerhet. Intervjumaterialet täckte ett flertal olika ämnesområden som ansågs 

vara relevanta för studiens ändamål, och intervjufrågorna grupperades och undersöktes utifrån 

dessa: 

 Den anställdes arbetsuppgifter 

 Eleverna och deras kunskapsnivå 

 Datoranvändningen på skolan 

 Riktlinjer och regler gällande datorbruk 

 Informationssäkerhet 

Dessa grupperingar gjordes endast för att bättre organisera intervjuerna, resultatet och 

analysen, och ingen större vikt lades på hur grupperingen gjordes. Detta motiverades av 

antagandet att grupperingen i sig inte skulle bära något större inflytande på slutsatsen. 

3.6. Urval av skolor 

På grund av begränsade resurser gjordes ett medvetet val av skolor av praktiska skäl, istället 

för slumpmässigt. Även fast en elektronisk enkät fanns tillhanda var det prioriterat att få 

komma till skolorna i egen person, så att respondenterna kunde få en förklaring om ämnet och 

enkätfrågorna samt att intervjuerna kunde göras på plats. Närliggande skolor skickades en 

förfrågan att delta med epost, med en kort beskrivning av undersökningen. Totalt tillfrågades 

15 skolor, varav 4 stycken tackade ja till att delta och 11 tackade nej eller avstod från att 

svara. Anledningar till att skolor tackade nej till att delta var bland annat att de hade för 

mycket att göra nu i slutet av terminen. 

Efter att en skola meddelande att de inte ville delta med namn i undersökningen gjordes 

beslutet att anonymisera alla uppgifter. Detta påverkade inte resultatet av arbetet, då det inte 

fanns någon stor relevans i att veta namnen på skolorna eller informanterna. 

3.7. Dataanalysmetodik 

Under denna rubrik beskrivs hur både den kvantitativa och kvalitativa dataanalysen gått 

tillväga. 

3.7.1. Kvantitativ dataanalys 

En kvantitativ dataanalys utfördes på data som erhölls från enkäterna. Ett kodningsschema 

skapades, där varje svarsalternativ och uteblivna svar gavs ett eget numeriskt värde. Dessa 

värden matades sedan in i kalkylark och analyserades i statistikprogrammet SPSS. Det som 

undersöktes i analysen var frekvens och procentuell fördelning av svar på varje fråga, samt 

hur svar förhöll sig till varandra, till exempel om respondenter som svarade ”Ja” på en fråga 

även svarade ”Ja” på en annan.  
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Efter inmatning fick fler spalter läggas till i arket, för att komplettera svaren som redan fanns 

där. Till exempel behövde flervalsfrågor, där respondenterna kunde fylla i flera eller inga 

alternativ, något som visade att fall där inget alternativ var ikryssat inte var data som 

saknades, utan betydde att respondenten hade svarat ”Nej” på alla frågor. 

För presentation av frekvensen och den procentuella fördelningen av svar på varje fråga 

gjordes valet att använda diagram från tjänsten amCharts (amcharts.com), då dessa ansågs 

vara mer visuellt förståeliga än diagrammen som tillhandahölls i SPSS. För presentation av 

samband mellan olika svarsalternativ har tabeller gjorda i programmet Excel använts. 

Primärt undersöktes samband av olika svarsalternativ mellan frågor av samma ämne, till 

exempel frågan ”Har du fått regler av skolan angående datoranvändning” jämfört mot vilken 

skola respondenterna uppgick att de går på. Dock undersöktes många olika kombinationer, 

men i vissa fall kunde inga sammanhang eller relevans utskiljas av resultaten. Metoden som 

användes för detta var korstabulering. 

Resultaten undersöktes sedan för att se om kunskapsluckor fanns i ämnena som enkäten 

behandlade, till exempel lösenordshantering eller riskmedvetenhet, och även med insikterna 

från intervjuerna i åtanke. 

3.7.2. Kvalitativ dataanalys 

En kvalitativ dataanalys utfördes på de transkriberade och bearbetade intervjuerna. Kvalitativa 

dataanalyser innebär oftast en abstraktion av de teman och mönster som presenteras i 

intervjun via bland annat verbala och visuella indikeringar (Oates 2006, s. 267). I en kvalitativ 

dataanalys är det möjligt, och ibland även rimligt, att olika undersökningar kommer till 

samma slutsatser från samma kvalitativa data (Oates 2006, s. 277).  

Målet med denna analys var att upptäcka genomgående trender och mönster i de olika 

intervjuerna; således utfördes temaanalyser på de individuella intervjuerna för att etablera 

vilka teman som de intervjuade tar upp, för att senare kunna upptäcka samband mellan dessa.  

Temaanalysen utfördes i tre olika faser. I den första fasen kategoriserades de intervjuades svar 

som antingen irrelevanta för studien, kontextuella, eller relevanta för studien. Irrelevanta svar 

var alla svar som inte ansågs bidra till forskningen på något märkbart sätt; skämt och allmän 

konversation är exempel på sådana svar. Svar som inte direkt adresserar forskningen, men 

som fortfarande bidrar med deskriptiv information om skolan, kategoriserades som 

kontextuella. Slutligen kategoriserades de återstående svaren som relevanta. 

Den andra fasen av temaanalysen undersökte i större detalj de kontextuella och de relevanta 

svaren i de individuella intervjuerna. Syftet var att identifiera de intervjuades perspektiv och 

åsikter kring elevernas kunskapsnivå kring informationssäkerhet och deras datoranvändande. 

Det ansågs lämpligt att analysera de kontextuella svaren, då det kan finnas information i dem 

som anses vara relevant. 

I den sista fasen av den kvalitativa dataanalysen jämförs de teman som upptäcktes i den andra 

fasen mellan de olika intervjuerna för att upptäcka de mönster och trender som förväntas 
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finnas, och se var, om alls, de intervjuades svar överensstämde. Den teoretiska grunden för 

forskningen, beskriven i kapitel 3, används som underlag för temaanalysen, och svar givna av 

informanterna kommer eventuellt jämföras med den teoretiska grunden. 

3.8. Arbetsprocess 

Arbetsprocessen som använts i arbetet och för dataanalysen benämns ”The Security 

Awareness Cycle” (Mannerud.org(e)), och är skapad av ISO-27000 specialisten Tom Andreas 

Mannerud (Mannerud.org(a)). Cykeln har sex steg, och används för att motverka 

riskbeteenden samt höja informationssäkerhetskunskapen hos grupper. Den är även utvecklad 

för att kunna iterera genom, och därmed se eventuella framsteg som gjorts genom utbildning i 

informationssäkerhet. 

 
Figur 1: The Security Awareness Cycle av Tom A. Mannerud. (Mannerud.org) 

Stegen i cykeln och hur det används i detta arbete är följande: 

1. Metrics. I det första steget samlas mätvärden in för att bygga en grund att mäta den 

noterade kunskapsnivån i gruppen som undersöks mot. Genom att använda samma 

mätvärden i senare iterationer av cykeln, kan framsteg och bakslag identifieras 

(Mannerud.org(b)). 

 

I detta arbete motsvarar enkätfrågorna detta steg. De ger möjlighet att samla in data 

och få en bild av gymnasieelevers kunskapsnivå om informationssäkerhet. Frågorna 

kan även återanvändas vid senare undersökningar för att se om någon förbättring eller 

försämring gjorts. 
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2. Identifying and Understanding your Audience. Eftersom att alla grupper, eller 

individer, i en organisation eventuellt inte har samma behov av kunskap och inlärning 

införskaffar man en överblick av sin målgrupp. Denna kunskap hjälper i senare steg, 

när utbildningsmaterial för informationssäkerhet utvecklas (Mannerud.org(c)). 

 

Genom att utgå ifrån riktlinjer specifikt riktade till elever samt andra undersökningar 

som gjorts på unga människor istället för standarder som ISO-27000 serien, kunde 

kunskapskrav som ansågs relevanta för arbetets målgrupp införskaffas. Intervjuerna 

med lärarna gav även en bild av elevernas kunskap, vad som undervisas på skolorna 

samt vad lärarna själva ansåg behövdes för en bättre undervisning. 

 

3.  Identifying High-Risk and Desired Behaviors. Beteenden som ökar risken för 

informationssäkerhetsolyckor samt önskvärda beteenden identifieras, för att sedan 

kunna åtgärdas eller förstärkas. Mannerud förklarar att högriskbeteenden kan vara 

saker som att inte veta vad en phishing-attack är, och önskvärda beteenden ofta finns 

nedskrivna i policys och andra riktlinjer för organisationer (Mannerud.org(d)). 

 

Intervjuerna ger, förutom en djupare bild av elevrespondenternas kunskaper och 

lärarnas åsikter, också insikt i elevernas beteende i skolan. Detta kan vara allt från 

datorkunskaper till hur de fysiskt hanterar datorerna de har tillhanda. Dataanalysen av 

resultaten av enkätfrågorna ger även överblick av områden som elever är bra samt 

mindre bra på, till exempel phishing-attacker som ovan nämnt. 

 

Steg 4; Identifying Solutions to Facilitate Behavioral Change, steg 5; Creating Security 

Awareness Material samt steg 6; Delivering the Message handlar om att skapa 

utbildningsmaterial och se till att målgruppen tar del av det (Mannerud.org(e)) vilket inte är 

detta arbetes syfte. Därför används dessa återstående tre steg inte i undersökningen.  

3.9. Metodreflektion 

Det finns ett antal nackdelar som kommer med användningen av en surveyundersökning; det 

anses av vissa att det saknas djup i en surveyundersökning, då målet snare hamnar på en större 

mängd data. Det går även att argumentera att eftersom undersökningen främst undersöker ett 

moment i tiden finns det inte tillräckligt underlag för att säga om resultatet kommer gälla i 

framtiden. (Oates 2006, s. 105). 

Datainsamlingen och valet av skolor beräknades ta runt en månads tid, dock överskred denna 

del tidsplaneringen då det var svårare än förväntat att få tag i skolor. Om intervjudelen av 

arbetet hade tagits bort eller inte funnits med kunde enbart elektroniska enkäter använts, och 

därmed gett en större räckvidd av eventuella respondenter. 

En annan lösning hade varit att använda enkäter för både lärare och elever, vilket MSB gjorde 

i sin tidigare nämnda undersökning (MSB, 2012a). Dock ansågs det mindre passande för 
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ändamålet, då lärarenkäter hade gett mindre utrymme för respondenterna att berätta fritt om 

deras arbetssätt och situationen på skolan, vilket berördes innan i avsnitt 3.5 om intervjuerna. 

Eftersom att det var svårt att få tag på skolor som kunde delta i undersökningen fanns det inte 

någon möjlighet att utföra en pilotenkät, det vill säga en testenkät för att se hur väl den var 

utformad. Genom att vara extra noggranna under skapandet av enkäten kunde problem som 

syntes klart åtgärdas, som till exempel syftningsfel. Användandet av pappersenkäter och att 

kunna vara på plats när respondenterna fyllde i sina svar gjorde även att eventuella frågor de 

hade kunde besvaras snabbt. 
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4. Enkätresultat 

Detta kapitel behandlar och presenterar den kvantitativa empirin som var insamlad från 

eleverna vid de deltagande gymnasieskolorna. Resultaten på frågorna presenteras enligt de 

ämnesområden som definierades i avsnitt 3.4. 

4.1. Presentation 

Totalt tillfrågades 163 elever vid fyra olika gymnasieskolor. Könsfördelningen bland 

respondenterna var 58 killar (35,58 %), 98 tjejer (60,12 %), 6 personer med annan eller ingen 

könsidentitet (3,68 %) samt 1 respondent som inte besvarade frågan (0,61 %). I fördelningen 

bland skolorna gick 37 respondenter vid skola 1 (22,70 %), 25 vid skola 2 (15,34 %), 80 vid 

skola 3 (49,08 %) samt 21 vid skola 4 (12,88 %). Enkätundersökningarna gjordes på papper 

vid skola 1, 2 och 3, och skola 4 besvarade den elektroniska enkäten via Google forms. 

Respondenterna fick även fylla i vilken gymnasieinriktning de läste. Alternativen var 

naturvetenskap, samhällsvetenskap, IT/Teknik och annat, ifall att respondenterna inte kände 

att något av de tre första alternativen passade in på deras val av inriktning. Annat i detta fall 

kan betyda beteendevetenskap, ekonomi, handel eller media. 

 
Diagram 1: Ett cirkeldiagram över fördelningen av respondenter vid varje gymnasieinriktning. 

Antalet lärare som intervjuades var tre stycken vid tre olika skolor. Två intervjuer skedde på 

plats och spelades in, och den sista läraren fick svara på frågor över mail. 

4.1.1. Regler och varsamhet 

För att se om eleverna uppfattat att de fått några regler från skolan om vad det får eller inte får 

göra på internet under skoltid, och hur de hanterar sina datorer ställdes några frågor om dessa 

områden. Här presenteras resultatet av dessa frågor. 
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Diagram 2: Ett cirkeldiagram som visar hur stor del av respondenterna som uppfattat att de fått eller inte fått 

regler av skolan gällande deras internetanvändning. 

På frågan om eleverna uppfattat att de fått några regler för sitt internetanvändande under 

skoltid svarade nästan två tredjedelar av respondenterna, 103 stycken, att de inte fått några 

regler som redogör för vad som är godkänt beteende på internet i skolans nätverk. Tre 

respondenter besvarade inte frågan. 

 
Diagram 3: Ett cirkeldiagram som visar huruvida respondenterna har sin datorskärm nedfälld när de förflyttar 

sin dator. 

På frågan om eleverna har datorskärmen nedfälld när de flyttar datorn svarade en knapp 

majoritet, nästan 53 %, att de har skärmen nedfälld medan resten svarade att de antingen har 

den nedfälld ibland eller inte alls. En respondent besvarade inte frågan. 
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Diagram 4: Ett cirkeldiagram som visar hur stor del av respondenterna som låter andra personer använda sina 

personliga datorer. 

Lika många svarade ja som nej på frågan om respondenterna låter andra personer använda 

deras dator eller skoldator. En respondent besvarade inte frågan. 

4.1.2. Lösenord 

För att få en bild av respondenternas lösenordsvanor ställdes tre stycken frågor om detta. 

Svarsresultaten av dessa frågor presenteras nedan. 

 

Diagram 5: Ett stapeldiagram över vilka tecken som respondenterna brukar ha i sina lösenord. Varje stapel 

visar hur stor del av alla respondenter som använder sig av respektive tecken. 

Frågan om teckentyper som förekom i respondenternas lösenord var en icke-obligatorisk 

flervalsfråga, där respondenterna fick fylla i alla alternativ som passade in på deras lösenord. 
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Små bokstäver förekom i 158, nästan 97 %, av fallen. Stora bokstäver i 102 av fallen. Siffror i 

148 av fallen, och specialtecken i 24 av fallen.  

 
Diagram 6: Ett cirkeldiagram som visar hur stor del av respondenterna som använder samma lösenord på flera 

olika hemsidor eller andra digitala miljöer. 

En stor majoritet av respondenterna, 134 stycken eller 82 %, använder samma lösenord på 

olika hemsidor. 

 

Diagram 7: Ett stapeldiagram som visar hur ofta respondenterna brukar ändra sina lösenord. 

En knapp majoritet av respondenterna, 84 stycken eller nästan 52 %, ändrar aldrig sina 

lösenord. 63 stycken ändrar mellan varje år och varje halvår, och 15 stycken ändrar varje 

månad eller oftare. En respondent besvarade inte frågan. 

4.1.3. Säkerhetskopiering och virusskydd 

Totalt fyra frågor ställdes om elevernas medvetenhet om säkerhetskopiering och virushot. Här 

presenteras resultaten av dessa. 
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Diagram 8: Ett cirkeldiagram som visar deras kännedom om säkerhetskopiering och antivirusskydd. 

Majoriteten av respondenterna, 121 stycken eller 74 %, vet vad både säkerhetskopiering och 

antivirusskydd är. 23 stycken har kunskap om antingen säkerhetskopiering eller 

antivirusskydd, och 19 stycken kände inte igen något av dessa. 

 
Diagram 9: Ett cirkeldiagram som visar hur många ställen respondenterna brukar spara skolarbeten på. 
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Diagram 10: Ett stapeldiagram som visar respondenternas kunskaper om olika virus och andra säkerhetsrisker. 

Varje stapel visar hur stor del av respondenterna som har kunskap om respektive begrepp. 

Nästan alla respondenter, cirka 95 %, vet att det finns datorvirus. Dock saknar större delen av 

respondenterna djupare kunskap om specifika virus och risker. Phishing är det ämne som lägst 

antal respondenter har kännedom om. 

 

 
Diagram 11: Ett stapeldiagram som visar hur ofta respondenterna brukar ladda ner upphovsrättsskyddat 

material. 

En stor del av respondenterna, 69 stycken eller 42 %, laddar aldrig ner upphovsrättskyddat 

material överhuvudtaget. Dock är det fler sammantaget, cirka 58 %, som deltar i nedladdning. 

En djupare genomgång av svaren och eventuella sammanhang kommer nedan i 

analysavsnittet om enkäterna, kapitel 6. 
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5. Intervjuresultat 

I detta kapitel sammanfattas resultatet av de intervjuer som blev utförda med lärare och IT-

relaterad personal. Skolorna är numrerade utifrån samma system som användes i kapitel 4. 

Totalt intervjuades tre personer; en från skola 1, en från skola 3 och en från skola 4. 

Resultaten har till största del formulerats efter de ämneskategorier som definierades i 3.5. Vid 

intervjuernas genomförande var resultaten från enkätundersökningen okända. Exempel på 

frågor som ställdes under intervjuerna går även att hitta i bilagorna. 

5.1. Intervju 1 – Skola 1 

Den intervjuade personen anställd på skola 1 är IT-ansvarig och administratör, och har även 

arbetat på samma skola i rollen som lärare i bland annat datorkunskap. I denna skola har alla 

eleverna tillgång till varsin laptop som de kan ta med sig ifrån skolan, och som de måste 

skriva under ett kontrakt för att få tillgång till. Det poängterades även att denna skola förser 

eleverna med regler för datoranvändningen som står i kontraktet.  

Informanten var starkt kritisk till elevernas kunskapsnivå angående informationssäkerhet. 

Uppfattningen var att elevernas kunskapsnivå är långt under den som beskrivs i svenska 

skolplanen (som är beskriven i kapitel 1), och det upplevs att eleverna saknar en viss respekt 

för datorerna, samt att de saknar konsekvenstänk för den information de ger ut på internet. Det 

var dock märkbart att elever som var mer engagerade i skolarbetet kunde mer om 

informationssäkerhet och visade i allmänhet större respekt för datorn. 

Datoranvändningen är väldigt hög på denna skola. Det beskrivs att så gott som allt skolarbete 

görs på datorn, och varje elev har tillgång till sin egen dator för lektionsarbete; endast 

nationella proven anges som exempel för handskrivet skolarbete. Dock påpekades det att en 

stor mängd datorskador tillkommer. Inte bara slitna datorer, utan även trasiga datorskärmar 

och datorlister är vanliga. Det poängteras också att eleverna sällan är försiktiga med 

datorerna; det är inte ovanligt att se eleverna gå runt med laptop-skärmarna uppfällda.  

Valet att dela ut laptops till eleverna anses dock fortfarande som ett smidigare alternativ till, 

som exempel, datorsalar. Skolarbetet görs till stor del via molnsparning, vilket resulterar i att 

skolarbetet blir väldigt sällan förlorat, samt att om elever inte har tillgång till sina egna datorer 

kan de tillfälligtvis använda någon annans. Dock ses datorerna som ett eventuellt 

störningsmoment, och det är vanligt att se elever som under en föreläsning kan titta på sociala 

media. 

Denna skola har utvecklat egna riktlinjer som gäller för användningen av elevernas 

skoldatorer, men informanten visade stort intresse i att utöka undervisningen av 

informationssäkerhet, och ansåg att i nuläget saknas det till viss del underlag för lärare att 

undervisa om ämnet. I regel framstod det som att riktlinjerna på skolan var bra, men stöd 

saknades för att kunna förmedla dem till eleverna. 
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5.2. Intervju 2 – Skola 3 

Den intervjuade på skola 3 arbetar som lärare i samhällskunskap, historia, och filosofi, samt är 

mentor för eleverna. Eleverna på denna skola får tillgång till en lånedator från skolan som de 

får ha i tre år, som de måste teckna ett kontrakt för. Det är förväntat av eleverna att de har 

med sig dessa datorer på lektionerna, även om det inte alltid är förväntat att de ska arbeta med 

dem. 

Det antyddes i intervjun att eleverna inte har en märkbart hög kunskapsnivå gällande 

informationssäkerhet. Skolan hade tidigare en kurs om datorkunskap, men den har blivit 

borttagen sedan ett tag tillbaka. Informanten poängterade att i och med elevernas ökade 

användning av mobiler och surfplattor för privat bruk, har förståelsen för klassisk 

filhanteringskunskap minskat märkbart. Den klassiska filhanteringen – att bifoga filer till e-

post, USB-minnen och dylikt – har börjat ersättas med till exempel Google Drive, som 

används för inlämningar och annat skolarbete på skolan. 

Det upplevdes att eleverna var i regel oförsiktiga med deras datorer. Inte bara 

hårdvarumässigt, men även hur de använder mjukvaran. Eleverna har som vana att snabbt 

klicka igenom rutor på datorn, ofta utan att läsa igenom vad det är som faktiskt står på 

skärmen. Det är även vanligt att se elever som går runt med laptopskärmarna uppfällda, och 

bär ibland datorn genom att hålla i själva skärmen. Det tillkommer således många skador, och 

många datorer blir inlämnade för lagning. Personen påpekade dock att det inte härstammar 

från att eleverna inte vet hur de ska behandla datorerna, utan snarare att de struntar i reglerna. 

Trots problemen upplever informanten att lånedatorer är en förbättring på datorsalarna som 

skolan brukade använda. Innan lånedatorerna började användas kunde det inte alltid 

garanteras att det skulle finnas plats i datorsalen. Dock poängterar informanten att problemet 

till viss del blivit ersatt av elever som glömmer datorerna eller sina laddare hemma. 

På denna skola verkar eleverna ha en djupare förståelse för källkritik och upphovsrätt än de 

har för annan slags informationssäkerhet, något som förklaras genom att skolan har en 

medieinriktning. Utbildningen inkluderar källkritik som ett genomgående och återkommande 

element, men informanten pekar ut att källkritiken blir svårare när internetanvändning 

kommer in i bilden. Eleverna på skolan har lätt att förstå skillnaden mellan en fysisk bok och 

en medicinsk journal, men på internet är linjen mellan till exempel nyhetsartikel och ett 

blogginlägg betydligt suddigare. Gällande upphovsrätt säger informanten att även om 

eleverna upplever svårighet och otydligheter med vad som får och inte får användas – 

speciellt gällande bilder de hittar på nätet – finns det en förbättring över åren, och eleverna 

kan mer i dagsläget än vad de kunde för 20 år sedan. 

Informanten pekade även ut att det tillkommer även etiska problem vid elevernas 

datoranvändning, till exempel mobbing, utsatthet, och kränkning, särskilt gällande sociala 

media.  Cybermobbning är inte ett helt främmande fenomen, även om informanten tillägger 

att ”det är samma diskussion som alltid; det är bara forumen som förändras, och det blir ju så 

klart en större utsatthet när saker kan delas hur som helst, och det går inte att ta bort”. 
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Datorerna pekas även ut som ett potentiellt störningsmoment då skärmen ofta stjäl elevernas 

koncentration, eftersom de hellre tittar på datorn än till exempel lyssnar på föreläsningen. Det 

anmärks dock att det kanske inte nödvändigtvis är datorn som orsakar detta; om datorn inte 

fanns hade störningsmoment bara varit något annat. Informanten påpekar: ”Man hade istället 

slängt sudd på varandra, eller skickat lappar till varandra.”  

5.3. Intervju 3 – Skola 4 

Denna intervju var den enda som utfördes över e-post, och den utfördes med en lärare i media 

hos skola 4. 

I denna skola får eleverna tillgång till en lånedator som de får använda under sin skolgång, 

och de får även möjligheten att ta med den hem. Eleverna behöver skriva under ett kontrakt 

för att kunna få låna en laptop av skolan, och detta kontrakt inkluderar de regler som eleverna 

förväntas följa. Under detta tillfälle får eleverna även en föreläsning om netikett, men det är 

enda gången ämnet om informationssäkerhet tas upp som en del av skolplanen. Läraren ansåg 

inte att elevernas program eller inriktning inte hade någon märkbar påverkan på deras 

datoranvändande eller kunskapsnivå kring ämnet. 

Läraren gissade att 90 % av elevernas skolarbete utförs på skoldatorerna, och att deras dator 

användande har märkbart ökat de senaste åren. De vanligaste skadorna som sker på datorerna 

är främst slitage som framkommer över de 3 åren som eleverna använder dem, från dagligt 

bruk och transport. Att elever förlorat skolarbeten eftersom de enbart sparat det på en plats på 

datorn eller att filen inte öppnas händer väldigt sällan, men skolan anser det inte som en 

godtagbar ursäkt och eleverna förväntas vara förberedda på att lösa de problemen.  

Ytterligare information om till exempel datorvirus, säker internetsurfing och så vidare 

undervisas enbart till eleverna som deltar i skolans IT-program. Skolan hade förut en kurs i 

datorkunskap som efter GY11-reformen tagits bort och till vis del blivit ersatt av Datorteknik 

1a, som undervisas på IT-programmet. Läraren anser dock att avskaffningen av kursen i 

datorkunskap inte påverkat elevernas kunskapsnivå. 
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6. Enkätanalys 

I detta kapitel analyseras data som presenterades i avsnitt 4.1. och dess underrubriker, för att 

undersöka om det finns några samband mellan olika svar, samt även för att i enlighet med steg 

3 från ”The Security Awareness Cycle” upptäcka riskbeteenden i svaren. 

Det första som undersöktes närmare var om uppfattning om regler skilde sig markant från 

skola till skola. Till exempel om alla elever som svarat ”ja” på frågan kom från samma skola, 

eller liknande fördelningar. 

 
Tabell 1: Tabellen visar respondenternas svar på frågan ”Har du fått regler av skolan om vad du får/inte får 

göra på internet”, grupperade efter vilken skola de går på. 

Det sammanställda resultatet och grupperingarna vid varje skola har snarlik fördelning, det 

vill säga att cirka två tredjedelar totalt svarade att de inte fått några regler angående 

internetanvändning. Det enda undantaget är skola fyra, där en liten majoritet på 52 % uppger 

att de fått regler. Dock är underlaget på den skolan det minsta, vilket måste hållas i åtanke. 

Okunskap om regler betyder att eleverna inte får någon bild av vad som är tillåtet beteende i 

skolan. Senare i arbetslivet blir även policys ännu viktigare att följa, då man representerar en 

organisation med sitt beteende och agerande. Detta kan betyda antingen att skolorna inte är 

tydliga nog när de förmedlar dessa regler, att eleverna inte är tillräckligt uppmärksamma eller 

att de inte ser reglerna som viktiga. 

Det andra som analyserades med hjälp av korstabulering var lösenordvanor på olika skolor. 

Vissa respondenter lade till små kommentarer på enkäterna kring frågan om hur ofta de ändrar 

sitt lösenord för att förklara sitt svar, till exempel att ”de måste” ändra lösenord efter ett visst 

tidsintervall. Detta indikerade att svaren på denna fråga kunde skiljas åt beroende på skola, då 

vissa skolor eventuellt satt in tidsbegränsade lösenord som måste ändras för att kunna fortsätta 

använda skoldatorn. 

 
Tabell 2: Tabellen visar hur ofta respondenterna grupperade efter skola ändrar sina lösenord 

20 stycken av de 35 som ändrar lösenord varje halvår, det vill säga 57,1 % av andelen 

respondenter som fyllde i det alternativet kommer ifrån skola 2. Genom att de eventuellt 

Skolnummer Svarade Ej Ja Nej Totalt

Skola 1 1 (2,7 %) 14 (37,8 %) 22 (59,5 %) 37 (100 %)

Skola 2 0 (0 %) 8 (32 %) 17 (68 %) 25 (100 %)

Skola 3 2 (2,5 %) 24 (30 %) 54 (67,5 %) 80 (100 %)

Skola 4 0 (0 %) 11 (52,4 %) 10 (47,6 %) 21 (100 %)

Har du fått regler av skolan om vad du får/inte får göra på internet?

Skolnummer Svarade Ej Aldrig Varje År Varje Halvår Varje Månad Oftare Totalt

Skola 1 0 (0 %) 22 (59,5 %) 7 (18,9 %) 5 (13,5 %) 0 (0 %) 3 (8, 1 %) 37 (100 %)

Skola 2 0 (0 %) 0 (0 %) 2 (8 %) 20 ( 80 %) 3 (12 %) 0 (0 %) 25 (100 %)

Skola 3 1 (1,3 %) 52 (65 %) 11 (13,8 %) 8 (10 %) 6 (7,5 %) 2 (2,5 %) 80 (100 %)

Skola 4 0 (0 %) 10 (47,6 %) 8 (38,1 %) 2 (9,5 %) 0 (0 %) 1 (4,8 %) 21 (100 %)

Hur ofta ändrar du lösenord?
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svarade på frågan med sin inloggning i skolan i åtanke, kan det betyda att lösenordvanor 

bland dessa respondenter skiljer sig markant mellan skoltid och privatliv. Jämfört med de 

andra skolorna så var andelen elever vid skola 2 som aldrig ändrar lösenord mycket lägre; 

dessa var 0 % medan de andra skolorna låg runt intervallet 47-65 %. Eventuellt ligger skola 2s 

respondenter mycket närmre de andra skolornas procentandel gällande sina lösenordsvanor på 

privata datorer och enheter. Respondenten som inte svarade skrev istället en kommentar på 

enkäteten att den ändrar lösenord ”när den glömmer” det. 

Att respondenterna sällan ändrar sina lösenord, kombinerat med att mer än 80 % har samma 

lösenord på flera olika hemsidor gör respondenterna mer utsatta för kontointrång. Att även 

hälften låter andra använda sina datorer kan spela in i detta då många webbläsare, till exempel 

Chrome, kan spara personliga uppgifter för att förenkla inloggning. Persson och Åström fick 

ett liknande resultat i sin undersökning; samt att 42 % av deras respondenter hade delat med 

sig av sina lösenord till andra personer (Persson & Åström, 2014).  

Detta resultat kan även jämföras med MSBs undersökning av femteklassare som 

introducerades i problembeskrivningen (avsnitt 1.2), där 64 % av respondenterna uppgav att 

de använder samma lösenord på flera konton (MSB, 2012a). Den procentuella skillnaden 

mellan åldersgrupperna, 64 % jämfört med 82 %, kan bero på att ungdomar mellan 16-25 år 

är den mest aktiva gruppen på sociala medier, och därav kan ha flera konton på flera olika 

ställen (Internetstiftelsen i Sverige, 2015). 

Frågan om vilka teckentyper som respondenterna använde i lösenord analyserades för att se 

vilka kombinationer som används. Eftersom små bokstäver användes i flest fall undersöktes 

detta attribut och dess sammanhang först. 

 
Tabell 3: Tabellen visar vilka andra teckentyper som användes i kombination med små bokstäver, och de tecken 

som användes av respondenterna som svarade att de inte använde små bokstäver. 

Av de fem respondenter som uppgav att de inte använde små bokstäver i sina lösenord 

använde fyra siffror och en använde specialtecken. Spalten ”En Teckentyp” visar vilka 

respondenter som använde enbart en teckentyp i sina lösenord, vilket alla som inte använder 

små bokstäver i lösenord gör. 

Av de som använder små bokstäver i lösenord har 11 respondenter (7 %) enbart dessa tecken. 

102 respondenter använder stora bokstäver i kombination med små, och som visas ovan i 

avsnitt 4.1. är även 102 den totala frekvensen av alla som använder stora bokstäver. Detta 

betyder att alla som använder stora bokstäver gör det i kombination med små bokstäver 

medan 64,6 % av alla som använder små bokstäver även använder stora 

Siffror används i större utsträckning än stora bokstäver tillsammans med små bokstäver, i 91,1 

% av fallen där små bokstäver förekommer finns även siffor. Alla respondenter som använder 

Små Bokstäver Stora Bokstäver Siffror Specialtecken En Teckentyp Totalt

Nej 0 (0 %) 4 (80 %) 1 (20 %) 5 (100 %) 5 (3,1 %)

Ja 102 (64,6 %) 144 (91,1 %) 23 (14,6 %) 11 (7 %) 158 (96,9 %)

Totalt 102 (62,6 %) 148 (90,8 %) 24 (14,7 %) 16 (9,8 %) 163 (100 %)

Innehåller ditt lösenord följande?
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siffror, förutom de som enbart använder siffror, använder dessa i kombination med små 

bokstäver. Eftersom att fler använder siffror än stora bokstäver gör små bokstäver + siffror till 

den vanligaste teckenkombinationen i lösenord. 

Specialtecken hade väldigt låg användningsfrekvens överlag, men av de 24 respondenter som 

angav att de använde dessa tecken använde 23 stycken de i kombination med små bokstäver. 

Detta indikerar att elevernas lösenordsstyrkor är relativt bra; den stora majoriteten använder 

kombinationer av teckentyper istället för bara en sorts tecken. En förklaring till resultatet kan 

vara att många hemsidor har krav på lösenordsinnehåll, till exempel en viss längd och minst 

en siffra eller en versal. 

På frågan om olika datorvirus och andra risker visste nästan alla respondenter att det finns 

datorvirus som kan drabba ens dator, men många saknade kunskap om specifika typer av 

virus eller risker. Även dessa svar analyserades för att se samband. 

Tabell 4: Tabellen visar frekvensen och andelen respondenter som svarade att de har eller inte har kunskap om 

virustyperna och riskerna ovan, grupperat efter om de visste eller inte visste vad datorvirus var för något. 

Totalt visste 7 av de 163 respondenterna inte vad datorvirus var för något, och 6 av dessa hade 

ingen kunskap om någon av riskerna som nämndes i enkäten. Av de 156 elever som visste vad 

datorvirus var hade 77 kunskap om trojaner, 52 om keyloggers, 29 om phishing samt 52 om 

DDOS-attacker. Mindre än hälften av respondenterna var insatta i vad som kan specifikt 

hända med ens dator om den blir virusdrabbad, eller vad andra attacker kan åstadkomma, 

vilket är ett riskbeteende. 

För att få mer insikt i vart kunskapsnivåer kring risker låg analyserades dessa svar återigen, 

men denna gång grupperade efter respondenternas svar gällande phishing, den risk som minst 

antal elever hade kunskap om. 

Tabell 5: Tabellen visar frekvensen och andelen respondenter som svarade att de har eller inte har kunskap om 

virustyperna och riskerna ovan, grupperat efter om de visste eller inte visste vad phishing var för något. 

Jämfört med tabell 4 så är kunskapsnivåerna om virus och risker bland respondenter som 

visste vad phishing var högre. Alla som vet vad phishing är vet även vad datorvirus är, och 

mer än 80 % har kunskap om trojaner, keyloggers och DDOS-attacker. 

Låga kunskaper om risker kan betyda att respondenterna inte vet vad som händer eller hur 

man skyddar sig om de väl inträffar, vilket Brady också sa i sitt arbete (Brady, 2010). Att 

Vet vad datorvirus är Trojan Keylogger Phishing DDOS-attack Inget av dessa Totalt

Nej 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (14,3 %) 6 (85,7 %) 7 (4,3 %)

Ja 77 (49,4 %) 52 (33,3 %) 29 (18,6 %) 52 (33,3 %) 0 (0 %) 156 (95,7 %)

Totalt 77 (47,2 %) 52 (31,9 %) 29 (17,8%) 53 (32,5 %) 6 (3,7 %) 163 (100 %)

Vet du vad något av följande är?

Vet vad phishing är Datorvirus Trojan Keylogger DDOS-attack Ingen av dessa Totalt

Nej 127 (94,8 %) 53 (39,6 %) 27 (20,1 %) 28 (20,9 %) 6 (4,5 %) 134 (82,2 %)

Ja 29 (100 %) 24 (82,8 %) 25 (86,2 %) 25 (86,2 %) 0 (0 %) 29 (17,8 %)

Totalt 156 (95,7 %) 77 (47,2 %) 52 (31,9 %) 53 (32,5 %) 6 (3,7 %) 163 (100 %)

Vet du vad något av följande är?



31 

 

phishingkunskaperna är lägst av alla riskkunskaper, samtidigt som dessa attacker ökar är 

också mindre bra. 

Eftersom detta tyder på att respondenter med kunskap om phishing är mer riskmedvetna 

överlag, analyserades samma grupperingar – de som vet vad phishing är och de som vet vad 

datorvirus är – mot frågan om säkerhetskopiering och antivirusprogram. 

Tabell 6: Tabellen visar respondenternas kunskap om säkerhetskopiering och antivirusskydd, grupperat efter om 

de visste eller inte visste vad datorvirus var för något. 

Tabell 7: Tabellen visar respondenternas kunskap om säkerhetskopiering och antivirusskydd, grupperat efter om 

de visste eller inte visste vad phishing var för något. 

Respondenter som vet vad phishing är vet även i större utsträckning vad både 

säkerhetskopiering och antivirusprogram är för något – andelen cirka 77 % bland de som har 

kunskap om datorvirus jämfört med 93 % hos eleverna med phishingkunskaper. Detta kan 

tyda på att utbildning inom risker gör en mer förberedd att hantera dem om de inträffar.  

Dock visar inte detta om respondenterna faktiskt säkerhetskopierar sina data för att undvika 

dataförlust, utan bara kunskapsnivån kring ämnet. För att få reda på faktiska beteenden hos 

eleverna kan till exempel säkerhetskopieringskunskap mätas mot frågan om hur många ställen 

eleverna sparar arbeten och skolmateriel på. 

Tabell 8: Tabellen visar kunskapsnivåer om säkerhetskopiering och antivirus, grupperat efter antalet ställen 

respondenterna sparade sina arbeten och annat skolmateriel på. 

Kunskap om säkerhetskopiering spelar till viss del roll i om man faktiskt säkerhetskopierar; 

av de som använder sig av två eller fler lagringsplatser vet majoriteten vad säkerhetskopiering 

är. Dock är de som vet vad säkerhetskopiering är även i majoritet bland de som sparar arbeten 

på enbart ett ställe. Bland respondenter som visste vad antingen säkerhetskopiering eller 

antivirus var, använde de som enbart hade kunskap om antivirus fler lagringsplatser än de som 

bara visste vad säkerhetskopiering var. 

Vet vad datorvirus är Ja, båda Ja, säkerhetskopiering Ja, antivirus Nej, inget Totalt

Nej 0 (0 %) 1 (14,3 %) 1 (14,3 %) 5 (71,4 %) 7 (4,3 %)

Ja 121 (77,6 %) 5 (3,2 %) 16 (10,3 %) 14 (9 %) 156 (95,7 %)

Totalt 121 (74,2 %) 6 (3,7 %) 17 (10,4 %) 19 (11,7 %) 163 (100 %)

Vet du vad säkerhetskopiering/antivirus är?

Vet vad phishing är Ja, båda Ja, säkerhetskopiering Ja, antivirus Nej, inget Totalt

Nej 94 (70,1 %) 6 (4,5 %) 16 (11,9 %) 18 (13,4 %) 134 (82,2 %)

Ja 27 (93,1 %) 0 (0 %) 1 (3,4 %) 1 (3,4 %) 29 (17,8 %)

Totalt 121 (74,2 %) 6 (3,7 %) 17 (10,4 %) 19 (11,7 %) 163 (100 %)

Vet du vad säkerhetskopiering/antivirus är?

Antal ställen arbeten sparas på Ja, båda Ja, säkerhetskopiering Ja, antivirus Nej, inget Totalt

Ett 61 (69,3 %) 5 (5,7 %) 8 (9,1 %) 14 (15,9 %) 88 (54 %)

Två 50 (82 %) 1 (1,6 %) 7 (11,5 %) 3 (4,9 %) 61 (37, 4 %)

Tre eller fler 10 (71,4 %) 0 (0 %) 2 (14,3 %) 2 (14,3 %) 14 (8,6 %)

Totalt 121 (74,2 %) 6 (3,7 %) 17 (11,7 %) 19 (11,7 %) 163 (100 %)

Vet du vad säkerhetskopiering/antivirus är?
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Jämfört med MSBs undersökning är kunskaperna kring säkerhetskopiering och antivirus 

högre bland gymnasieelever än femteklassare; där 48 % uppgav att de inte visste vad 

antivirusskydd var och 77 % inte visste vad säkerhetskopiering var (MSB, 2012a). Det kan 

förklaras med att gymnasieelever är äldre, och har därmed mer erfarenhet av att använda och 

att arbeta med en dator. 

Dock säkerhetskopierar merparten av respondenterna inte alls, oavsett kunskap eller inte, 

vilket var en risk som både Hartikainen, Iivari och Kinnula samt Brady identifierade i sina 

arbeten (Hartikainen, Iivari & Kinnula, 2015) (Brady, 2010). Detta kan eventuellt bero på att 

det är för tidskrävande eller jobbigt. En annan orsak kan vara att de redan använder sig av 

molnlagring i skolarbetet, vilket alla skolor uppgav att de gjorde, och därav inte ser ett behov 

av att lagra arbeten på ytterligare platser. 

Om nedladdning angav cirka 42 % av respondenterna att de inte laddar ner 

upphovsrättskyddat material överhuvudtaget. Detta kan bero på att streamingtjänster, både 

”lagliga” som Spotify och Netflix samt ”olagliga” som Popcorn Time, blivit mer utspridda 

och använda. 

Persson och Åströms respondenter var till viss del från gymnasieprogram med IT- och 

teknikinriktningar, vilket de menade påverkade resultatet något (Persson & Åström, 2014). 

Någon sådan analys kan dock inte göras med säkerhet i detta arbete, då enbart 5 respondenter 

(3,07 %) angav att de gick en sådan utbildning. 

6.1. Sammanfattning av enkätanalys 

Regler: Majoriteten av respondenterna svarar att de inte fått tagit del av regler för dator- och 

internetanvändning i skolan, trots att alla skolor uppgett att alla elever får både regler och ett 

kontrakt för deras lånade dator vid början av skolgången. Skola 4 har även en föreläsning om 

netikett, det vill säga hur man beter sig online. 

Lösenord: Majoriteten av respondenterna ändrar aldrig sina lösenord, samt har samma 

lösenord på olika hemsidor och digitala miljöer. Precis hälften av alla respondenter låter även 

andra personer använda sina datorer, vilket kan ytterligare öka risken för kontointrång då 

många webbläsare och hemsidor kan spara lösenord för att förenkla inloggning.  

Riskkunskap: Nästan alla respondenter vet att datorvirus existerar som kan infektera ens 

dator och enheter, dock saknas djupare förståelse för olika virus- och andra risktyper vilket 

Brady menar kan öka risken för att bli drabbad, då kunskap om risker hjälper en hantera dessa 

om de inträffar (Brady, 2010).  

Säkerhetskopiering: Majoriteten av respondenterna säkerhetskopierar inte sina arbeten, även 

om de allra flesta vet vad säkerhetskopiering är för något. Skolarbeten sparas genom 

molnlagring på alla skolor vilket underlättar tillgänglighet på andra enheter, men om material 

försvinner därifrån har merparten av eleverna ingen kopia av arbetet i reserv. Dataförlust var 

en risk som både Hartikainen, Iivari och Kinnula samt Brady tog upp i sina arbeten 

(Hartikainen, Iivari & Kinnula, 2015) (Brady, 2010). 
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7. Intervjuanalys 

I detta kapitel jämförs de utförda intervjuerna efter de genomgående teman som gick att 

särskilja. Det tredje steget av Security Awareness Cycle, som beskrivs i avsnitt 3.5. kommer 

appliceras för att försöka upptäcka högriskbeteenden och potentiella brister i elevernas 

datorbruk. Även begreppen gällande informationssäkerhet och risk kommer användas som 

underlag i analysen.  

7.1. Analys 

Ett genomgående tema i intervjuerna var att eleverna märkbart saknade kunskap om 

informationssäkerhet. Informanten i skola 1 visade stark kritik kring detta ämne, och hävdade 

vid ett tillfälle i intervjun att eleverna ”har en lite naiv bild av internet” och informanten 

”upplever att de inte kan någonting […] ända sedan dag ett”. Denna syn på elevernas 

kunskapsnivå bekräftades av informanten på skola 3, som påpekade att, under de senaste åren, 

har ”datorkunskapsnivån sjunkit jättemycket, därför att de använder datorer mycket mindre”. 

Detta underströks av den kvantitativa dataanalysen, där det upptäcktes att större delen av 

respondenter saknade kunskap om digitala hot utöver datorvirus. 

Elevernas kunskaper om källkritik och upphovsrätt var ett återkommande tema i intervjuerna 

utförda på skola 1 och 3, där båda informanterna höll med om, trots att båda är genomgående 

ämnen i skolan som eleverna får lära sig kontinuerligt, att eleverna har svårigheter när 

materialet är på internet. I kapitel 3.1. definierades riktighet, en hörnsten inom 

informationssäkerhet, som förmågan att utvärdera information som korrekt och omanipulerad. 

Men det visar sig att eleverna har bland att svårt att särskilja på olika sorters internetkällor, 

som blogginlägg och nyhetsartiklar, men de har också svårt att veta, till exempel, vilka sorts 

bilder är upphovsrättskyddade och vilka som inte är det. 

Gällande elevernas kunskapsnivå om informationssäkerhet identifierades följande märkbara 

trender: 

 Eleverna saknar kunskap om potentiella hot som phishing, trojaner, keyloggers och 

DDOS-attacker. 

 Det finns en märkbar skillnad i kunskapsnivå kring riktighet på internet, då elever har 

svårigheter med både upphovsrätt och källkritik. 

Temat om trasiga datorer var genomgående i ämnesområdet kring elevernas datoranvändning, 

och återfanns i intervjuerna utförda på skola 1 och 3, där båda informanterna höll med om att 

oförsiktighet med elektroniken var ett återkommande element. I skola 1 lämnades datorer 

regelbundet in för lagning, och informanten på skola 3 upplevde att eleverna sällan är 

varsamma eller försiktiga med hur de behandlar datorerna. Båda informanterna hävdade att 

eleverna ”saknar respekt för datorn”, och att de ofta inte läser igenom allt som dyker upp på 

datorskärmen, utan tenderar istället att snabbt klicka igenom det de arbetar med. Det 

tillkommer att fysisk säkerhet, som beskrivet i kapitel 3.1, och risk, beskrivet i 3.1.1, är 

relevanta här; informanterna upplever att ovarsam användning av skoldatorerna är 
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genomgripande, och båda informanterna i skola 1 och 3 påpekar att det finns konsekvenser för 

skadade datorer. Informanten vid sola 4 uppgav ingen större utsträckning av datorskador 

utöver normalt slitage. 

Ett tema som nämndes, oftast utan att vara ett direkt svar till en intervjufråga, av båda 

informanterna på skola 1 och 3 när det gällde användningsvanor vid datorbruk var att det 

verkar finnas beteendeskillnader genom åldrarna; i regel har elever en tendens att snabbt 

arbeta igenom fönster, de klickar på olika rutor, och läser generellt sett inte igenom vad de gör 

på datorerna, medan äldre personer, bland annat lärare på skolan, är mer metodiska och 

långsamma med datoranvändningen. Detta överensstämmer till viss del med Prenskys arbete 

om ”digital natives” och ”digital immigrants” (Prensky 2001), som visar på att det finns en 

beteendeskillnad mellan folk som växt upp i en digital miljö, och de som adopterat den senare 

i livet. 

Utifrån temaanalysen kring ämnet elevernas vardagliga användning av skoldatorerna 

upptäcktes två anmärkningsvärda potentiella högriskbeteenden: 

 Eleverna tenderar att visa hög oaktsamhet för hårdvaran, och det sker regelbundet att 

datorer måste lämnas in för lagning. 

 Eleverna vet ibland inte vad det är de klickar, godkänner, eller vad det är för sorts 

mjukvara de använder, i kontrast med ärare på skolorna, som tenderar att arbeta 

långsammare och mer metodiskt med datorerna. 

Alla tre informanter var överens om att skolan hade ett visst ansvar i att utbilda eleverna om 

informationssäkerhet, men informanterna på skola 1 och 3 förklarade att det inte alltid fanns 

tillräckligt stöd för att hålla en sådan undervisning. På alla skolor fick eleverna en föreläsning 

eller motsvarande om vad som är tillåtet att göra på och med deras lånedatorer, samt även 

kontrakt för att låna datorerna, men det fanns ingen återkoppling på den informationen. 

Informanterna på skola 1 ansåg att utbildningen av informationssäkerhet skulle underlättas 

om, till exempel, lärarmaterial skulle utvecklas för elevutbildning, och informanten på skola 3 

hävdade att ”ju mer material som finns, desto bättre”, och framstod som positivt inriktad mot 

mer lärarmaterial. 

Följande observationer gjorde alltså utifrån nulägesbeskrivningen försedd av informanterna: 

 I nuläget får eleverna inte en tillräcklig utbildning inom informationssäkerhet, och det 

saknas återkoppling på den information som de får, och lärarna har inte tillräckligt 

med resurser, tid, eller material för en mer fördjupad undervisning om 

informationssäkerhet. 

 Två av tre informanter upplevde att ytterligare lärarmaterial för utbildningsändamål 

skulle underlätta utbildningen. 
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7.2. Sammanfattning av intervjuanalys 

Sammanfattningsvis sammanställdes tre teman och trender i temaanalysen som ansågs 

genomgående i intervjuerna. Dessa listas nedan med en kort beskrivning av vad analysen 

upptäckte. 

Eleverna och deras kunskapsnivå: Informanterna uppfattar inte bara att eleverna saknar 

nödvändig kunskap om informationssäkerhet, utan även – till viss del - att över åren har 

elevernas kunskapsnivåer minskat. Eleverna har även problem med att korrekt hantera 

information de hittat på internet, då de saknar tillräcklig kunskap om källkritik och 

upphovsrätt på internet; det bör då tilläggas att informanterna ansåg att elevernas kunskap om 

källkritik och upphovsrätt på internet inte var på nivå med vad de annars demonstrerade. 

Datoranvändningen på skolan: det var en genomgående trend i intervjuerna att eleverna 

saknar varsamhet när de använder skoldatorerna, och både hårdvaru- och mjukvarusidorna 

försummas; eleverna går ofta runt med sina datorer uppfällda, skador är vanliga, och elever 

har en tendens att hastigt arbeta sig igenom vad som dyker upp på datorn, ofta utan att läsa 

igenom det. Informanterna anmärkte att detta beteende skär sig från äldre individer, som till 

exempel lärare, som arbetar mer långsamt, läser igenom det mesta som dyker upp på skärmen, 

och är i regel mer försiktiga när de arbetar med datorn. 

Riktlinjer och regler gällande datorbruk: I regel verkar det vara så att den enda 

informationen som förmedlas till eleverna är begränsad till en föreläsning eller motsvarande, 

samt en lista av riktlinjer och regler som eleverna förväntas följa i och med att de tecknar 

kontrakt för sina lånedatorer. Informanterna upplevde att ytterligare stöd och underlag för 

utbildningen skulle vara uppskattat, och skulle troligtvis resultera i en förbättring i elevernas 

förståelse för informationssäkerhet, samt att deras datoranvändning skulle förbättras. 

  



36 

 

8. Slutsats, diskussion och reflektion 

I detta avsnitt ska de två forskningsfrågorna från kapitel 1 besvaras, samt hela uppsatsens 

arbetsprocess diskuteras och reflekteras över. 

8.1. Slutsats 

Den första forskningsfrågan var: 

 Till vilken grad är svenska gymnasieelever utbildade i informationssäkerhet? 

Något som underströks av informanterna var att elever är, mer eller mindre, duktiga och vana 

vid att använda datorer och teknologi men saknar teoretisk kunskap av vad som kan ses som 

ett bra eller mindre bra beteende. Till exempel så uppgav alla informanter att eleverna får 

regler för dator- och internetanvändning, men mer än 60 % av dessa svarade att de inte fått 

något sådant av skolan. Detta kan betyda att skolorna inte är tillräckligt tydliga med att 

förmedla reglerna, eller att eleverna inte ser reglerna som viktiga och något de måste förhålla 

sig till.  

Att nästan alla respondenter visste att datorvirus existerade men kunskap om specifika virus- 

och risktyper indikerar att de vet att deras datorer och enheter kan bli smittade, men att de inte 

vet vad konsekvenserna av detta kan innebära, vilket Brady som ovan nämnt anser ytterligare 

öka risken att bli utsatt för olika angrepp (Brady, 2010). Bristen av konsekvenstänk kan också 

kopplas till att datorskador är vanliga och att många elever sällan säkerhetskopierar sina 

arbeten; eleverna har eventuellt inte lidit någon större skada på grund av en trasig skoldator 

(då den ersätts så skolarbetet inte ska bli lidande) eller dataförlust. 

I sina lösenordsvanor hade eleverna både styrkor och svagheter; nästan alla använde någon 

form av kombination av teckentyper istället för bara en enda. Detta kan dock förklaras med att 

många hemsidor och andra digitala miljöer oftast ställer krav på lösenordinnehåll och längd 

på användarna vid skapande av ett konto. Svagheterna visade sig i hur ofta de ändrar lösenord, 

vilket den stora majoriteten aldrig gör. De flesta använder även samma lösenord på olika 

ställen. 

Källkritik, att granska och värdera information, är något som lärs ut på alla skolor men som 

eleverna verkade ha svårigheter att ta till sig enligt informanterna, speciellt när digitala källor 

utgör en större del av arbeten än förut. Till exempel har eleverna lättare att veta skillnaden 

mellan en fysisk bok och en fysisk tidning, medan elektroniska källor är svårare att skilja på, 

och referera till på ett korrekt sätt. 

Eleverna kan några koncept inom informationssäkerhet, som säkerhetskopiering och antivirus, 

och jämfört med de undersökta 11-åringarna i MSBs studie är kunskaperna högre kring de 

ämnena, vilket tyder på att de lär sig mer med åldern (MSB, 2012a). De använder sig i regel 

av starka lösenord, samt är duktiga på att använda datorer och att ”prova sig fram”, men har 

sämre koll på sina begränsningar, varsamhet med sina enheter, vilka risker de är utsatta för, 

och vad som faktiskt kan hända om de inträffar. 
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Den andra forskningsfrågan var: 

 Hur arbetar och resonerar lärare kring ämnet informationssäkerhet? 

Intervjuerna och enkätstudien visade att i alla fall är informationssäkerhet ett ämne som faller 

undan i skolan; i alla tre fall där en anställd intervjuades visade det sig att den enda 

utbildningen elever fick om informationssäkerhet var en föreläsning eller motsvarande vid 

samma moment som de får sina skoldatorer. Det är första och enda gången på de skolorna då 

informationssäkerhet tas upp av skolan. Enkätdata reflekterar att eleverna saknar utbildning 

inom området, då 63.19% av respondenterna uppgav att de inte fått några riktlinjer eller regler 

om hur de får och inte får använda datorerna.  

I regel visar det sig att lärare har begränsade resurser, både i stödmaterial om ämnet och 

allokerad tid för utbildning. Detta illustreras i elevernas kunskapsluckor, som till exempel den 

låga förståelsen för risker de utsätt för på nätet, och eventuell oförsiktighet; slarv, ovarsam 

hantering, och slit på datorn resulterar i många skador, och det är möjligt att information går 

förlorad. Det tyder således på att informationssäkerhet möjligtvis är ett ämne lärare inte 

arbetar med till en tillräcklig grad, då det finns märkbara kunskapsluckor hos eleverna. 

Analysen visade även att lärare verkar ha en relativt låg uppfattning av elevernas 

kunskapsnivå kring informationssäkerhet; informanterna ansåg att eleverna saknar nödvändig 

kunskap om ämnet, och de verkar märka en nedåtgående trend i ämnet. Stor betoning lades 

även på upphovsrätt och källkritik, två ämnen som eleverna i regel är duktiga på, men har 

problem med när det gäller internetanvändning.  

Informanterna i intervjuerna visade dock ett stort intresse i en utökning av utbildningen om 

informationssäkerhet, och datoranvändning överlag. I nuläget saknas konkret lärarmaterial för 

att underlätta utbildningen, och det saknas återkoppling på den informationen som eleverna 

faktiskt får. Informanterna ansåg att ytterligare stödmaterial för utbildning inom 

informationssäkerhet skulle underlätta arbetet, och minimera konsekvenserna av de 

högriskbeteenden som är beskrivna i intervjuanalysen. 

Sammanfattningsmässigt kan det anmärkas, utifrån intervjuanalysen, att lärare inte arbetar 

med informationssäkerhet i någon större utsträckning. Deras arbete inom ämnet är begränsat, 

ofta på grund av skäl utanför deras kontroll – tid och resurser är exempel på sådana skäl – 

men de upplever att ökat stöd och arbetsunderlag skulle underlätta arbetet samt förbättra 

elevernas kunskap. I regel verkar det vara så att lärare verkar uppleva att det inte bara är stöd 

som saknas; elevernas kunskapsnivåer är förhållandevis låga, och de har inte en tillräcklig 

grad av riskuppfattning, utan deltar ofta i högriskbeteenden, som till exempel ovarsam 

användning av skoldatorn. 

8.2. Diskussion och reflektioner 

Redan i början av arbetsgången insåg vi att denna tidpunkt på året är en av de mindre bra att 

undersöka skolor på. Våren är en hektisk period för både elever och lärare, och vi hade 

eventuellt fått ett större dataunderlag om datainsamlingen skedde under höst eller tidig vår. 
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Dock tycker vi att 4 skolor med 163 respondenter och 3 informanter är en rimlig mängd data, 

och tillräcklig att genomföra undersökningar på. Snedvridningar i data, som till exempel vid 

frågan om hur ofta respondenterna bytte lösenord, var väldigt få. Därför anser vi att detta kan 

vara en representativ syn på informationssäkerhetskunskapen hos gymnasieungdomar. 

Eleverna verkade även ta enkäten seriöst, och inte till exempel fylla i alternativ ”på skoj” eller 

välja alternativ som kanske inte är representativa för dem själva, för att de ”skäms” för sina 

kunskaper. 

Enkäten tjänade syftet väl, men i efterhand kan man se att det fanns plats för förbättringar. 

Respondenterna ville gärna förklara sina svar då många la till små kommentarer bredvid sina 

ifyllda – eller icke ifyllda – alternativ. Ett avsnitt där respondenterna skulle kunnat fylla i egna 

tankar och reflektioner hade nog gett fler insikter i deras tankesätt. I eftertanke fanns det även 

några frågor som inte var helt tydliga; i frågorna gällande lösenord stod det inte vilka lösenord 

som frågorna gällde. 

Frågorna och ämnesområdena var passande, och bortfall på grund av att respondenterna inte 

förstod innehållet i enkäten var minimala. Efter dataanalysen kunde områden av intresse 

utskiljas, som till exempel den låga kunskapen kring risker överlag, vilket hade varit 

intressant att undersöka närmare. Dock är informationssäkerhet ett brett ämne, och det ansågs 

lämpligare att få en bredare bild av läget så eventuella högriskbeteenden och låga 

kunskapsnivåer kan identifieras i enlighet med Manneruds Security Awareness Cycle. 

Även lärarnas perspektiv var intressanta att få ta del av; dock skiljde sig deras synpunkter från 

varandra vid vissa tillfällen. Vissa var mer positiva till elevernas kunskaper än andra, och 

vissa såg ett större behov av utökad informationssäkerhetsutbildning. Intervjuanalysen hade 

underlättats om vi hade gjort ett bättre jobb att anpassa intervjufrågorna efter det större 

teoretiska ramverket, istället för att enbart inrikta oss på riktlinjer kring ämnet. 

Personligen anser vi att informationssäkerhet och hur man hanterar teknologi överhuvudtaget 

måste få en större roll i skolan, och kanske tillochmed i skolplanen. Till exempel förespråkar 

Brady användandet av en Security Awareness Cycle, som Manneruds egenutvecklade, 

applicerad i skolan för att på det sättet höja säkerhetsmedvetenheten bland barn och ungdomar 

(Brady, 2010). Man kan säga att MSB applicerade den till viss del med sin undersökning; de 

samlade in data från elever, lärare och skolledare, identifierade kunskapsluckor och med de 

insikterna utvecklade ISA som ett hjälpmedel i grundskolan. Eventuellt kan ännu en 

webbutbildning riktad till ungdomar vara till hjälp; just nu finns bara ISA och DISA tillhanda, 

med grundskolelever samt vuxna som målgrupp. 

Teknologi börjar användas vid alltmer yngre åldrar, och det tycks inte finnas någon indikation 

på att användandet av sociala medier och andra applikationer kommer minska. Med mer 

utspritt datoranvändande inom både privatliv och arbetsliv är det viktigt att man tidigt lär sig 

möjligheter, begränsningar och risker. Till exempel verkar IT-inriktningar inom gymnasiet ta 

upp ämnen som kanske inte enbart är viktigt för IT-intresserade elever, utan för alla som 

hanterar enheter och information i det dagliga livet. 
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Bilaga 2 - Ett utdrag av intervjufrågor till de anställda på gymnasieskolorna 

Den anställdes roll kring IT-utbildning: 

1) Vad är dina arbetsuppgifter i skolan? 

Eleverna och deras kunskapsnivå: 

1) Får eleverna en lånedator av skolan?  

a) Får de även ta hem denna? 

2) Är eleverna duktiga på att använda datorer?  

a) Finns det några områden de är bättre eller sämre på? 

3) I skolplanen står det att ”elever ska kunna använda sig av ny teknik och ta till sig 

information på ett korrekt sätt”. Hur väl motsvarar eleverna dessa förväntningar? 

4) Får eleverna regler eller liknande för datoranvändande? T.ex. om varsamhet med datorn, 

ansvar för vad man skriver på internet.  

a) Om ja, hur många gånger blir reglerna förklarade för dem? 

5) Har elevernas programinriktning någon inverkan på deras datoranvändande? T.ex. att de 

är bra eller mindre bra. 

6) Hur ofta tas källkritik och upphovsrätt upp i skolan?  

a) Är eleverna bra eller mindre bra på detta? 

Datoranvändningen på skolan: 

1) I hur stor del av skolarbetet används datorer? 

2) Upplever du att datoranvändandet har ökat? 

3) Har några problem uppstått av ökat datoranvändande i skolan?  

a) Om ja, vilka? 

4) Uppstår skador ofta på skoldatorer?  

a) Om ja, vilka? 

5) Har elevarbeten ”försvunnit” pga. Datorerna, som t.ex. att eleverna bara sparat sitt arbete 

på ett ställe innan inlämning?  

Riktlinjer och regler gällande datorbruk: 

1) Får eleverna lära sig något om datorhantering? T.ex. om datorvirus eller hur man surfar 

säkert på internet. 

2) Känner du att det saknas stöd för undervisning inom datorhantering och 

informationssäkerhet (vad man skriver på nätet, hur man skyddar sin information, risker 

man är utsatt för)? 

3) Känner du att skolan har ett ansvar i att utbilda eleverna om detta? 


