
 
 
  

 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Invitasjon	til	å	delta	i	Læring	for	livet	prosjektet	i	regi	
av	NHH	Norges	Handelshøyskole	til	elever	på	5.	trinn	
og	deres	foresatte	
 
 
Formålet med Læring for livet prosjektet er å bedre forstå hva som påvirker barns 
læring hjemme, i barnehagen og på skolen. Deltakere i forskningsprosjektet er 
barn og deres foresatte fra barnehager og skoler i Norge. Lassa skole ønsker å delta 
i prosjektet, og derfor er alle elever på 5. trinn og deres foresatte invitert til å delta 
i studien. 	
 
Hva innebærer det å delta?  
Studien vil bli gjennomført på nettet og vil ta en skoletime. Elevene vil bli bedt om 
å løse noen oppgaver og svare på noen korte spørsmål på en pc. Deltagelse krever 
ingen forkunnskaper, og alle deltagere vil få hjelp dersom det er noe de ikke 
forstår. 	
 
I sammenheng med gjennomføringen av prosjektet vil vi sende en link til en kort 
undersøkelse på sms til én av elevens foresatte. 	

 
Vi vil knytte resultatene fra studien til informasjon fra Statistisk sentralbyrå om 
elevens skoleresultater (nasjonale prøver, avgangskarakterer i 10. klasse og på 
videregående), høyere utdanning, arbeidsmarkedsdeltakelse og inntekt frem til de 
er 20 år og bakgrunnsinformasjon om familien (kjønn og alder på barnas søsken, 
og foreldrenes inntekt, yrke og utdannelse i perioden 2010-2030). 
 
 
Honorering 
Alle barna som deltar vil få en liten gave som takk for deres deltakelse. Gavene og 
premiene vil være aktivitetsbøker, leker o.l. tilpasset aldersgruppen. Begge deler 
vil bli utdelt i en lukket pose innen skoledagen er omme. 
 
Det er frivillig å delta  
Deltakelse i forskningsprosjektet er frivillig og ikke en del av elevens skolearbeid. 
Elever som ikke deltar, vil følge undervisningen med faglærer mens studien pågår.  
Dersom dere ønsker å delta må én av elevens foresatte benytte følgende link til å 
bekrefte deltagelsen i prosjektet (https://tinyurl.com/y2mfn97q), klikke her eller 
bruke QR-koden på neste side innen7.februar.	
 
Vi behandler opplysninger om deltagerne basert på deres samtykke. Selv om dere 
leverer samtykkeerklæringen kan dere når som helst trekke samtykket tilbake uten 
å oppgi grunn. 	



	

Personvern 
Læring for livet prosjektet har blitt vurdert av Norsk senter for forskningsdata AS (NSD) 
som har funnet at behandlingen av personopplysninger i prosjektet overholder 
personvernregelverket. Deltakernes navn, fødselsdato og kontaktopplysninger vil være 
lagret i kryptert form på en forskningsserver og vil kun være tilgjengelig for en person i 
administrasjonen. Ved prosjektslutt (senest desember 2030), vil disse opplysningene bli 
slettet. 	
 
Deres rettigheter 
Dere har rett til å få innsyn i hvilke personopplysninger som er samlet inn om dere, få 
utlevert en kopi av dem, få rettet og slettet opplysningene, og sende en klage til 
personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av deres personopplysninger. 
 
Hvor kan jeg finne ut mer? 

• Hvis dere ønsker flere opplysninger om prosjektet, eller ønsker å trekke tilbake deres 
samtykke, kan dere kontakte prosjektkoordinator Sebastian Fest 
(sebastian.fest@nhh.no). 	
 
Dersom dere har spørsmål knyttet til personvern, kan dere kontakte:  

• Personvernombud ved Norges Handelshøyskole (NHH), på epost 
personvernombud@nhh.no  

• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost 
personverntjenester@nsd.no eller telefon: 55 58 21 17.	

 
Du kan gjennom hele prosjektperioden følge med på Læring for livet prosjektet på 
hjemmesiden https://www.nhh.no/en/research-centres/fair/research/laering-for-
livet/, hvor vi vil legge ut oppdatert informasjon og nyheter om prosjektet.	
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Sebastian Fest, Ph.D. 
Prosjektkoordinator FAIR 
Norges Handelshøyskole    
  

    
	


