
 
 

Samtykke til deltakelse i spørreundersøkelse knyttet til 
evaluering av den nye læreplanen i skolen 
 
På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet skal Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitet i 
Oslo gjennomføre en evaluering av det nye læreplanverket, «fagfornyelsen». Forskningsprosjektet, 
EVA2020, skal undersøke hvordan den nye læreplanen forstås og innføres i skolen. I tillegg skal 
konsekvensene av den nye læreplanen undersøkes gjennom både klasseromsstudier og 
spørreundersøkelser til elever og lærere. Prosjektet gjennomføres i perioden 2020 til 2024.   
 
Din skole har takket ja til å delta i den landsdekkende spørreundersøkelsen. Din skole er én av 150 
skoler som er tilfeldig trukket ut blant alle skoler med 9.trinn i Norge. For å sikre at vi skal kunne si 
noe om utviklingen over tid, ønsker vi at de samme skolene deltar fire år på rad. I hver spørrerunde 
er det elevene på 9. trinn som deltar, så hver enkelt elev skal kun delta én gang. Årets 
spørreundersøkelse gjennomføres etter avtale med skolen i løpet av de neste ukene. For at ditt barn 
skal kunne delta i spørreundersøkelsen, trenger vi samtykke fra ditt barn og deg. 
 
Hvordan gir vi samtykke? Samtykke avgis digitalt via nettlink under og ved bruk av sikker 
identifisering (BankID). Dere vil bli bedt om å svare på to punkter: (1) samtykke til deltakelse i 
undersøkelsen samt behandling av persondata (2) samtykke til at data fra spørreundersøkelsen blir 
koblet med registerdata fra SSB. Vi ber også elever/foresatte som ikke ønsker å delta i 
undersøkelsen om å fylle ut samtykket. Dette for å unngå unødvendige purringer.  
 
Se neste side for detaljert informasjon om spørreundersøkelsen og hva samtykket innebærer. 
 
Dere gir samtykke ved at  

1. Foresatte logger seg inn på elektronisk samtykkeskjema ved å klikke på linken under og 
bruke sikker identifisering (BankID). 

2. Eleven og foresatte fyller ut samtykkeskjema i fellesskap. 
3. Foresatte signerer samtykkeskjemaet ved bruk av sikker identifisering. 
4. Foresatte får en kopi av samtykkeskjema på Digipost. 

 
Fyll ut samtykkeskjema her: https://nettskjema.no/a/elektronisksamtykke 
 
For å endre dette samtykket, kan du logge inn i samtykkeportalen: 
https://consent-portal.tsd.usit.no 
 
Vår kontaktinformasjon. For spørsmål om undersøkelsen, kan du kontakte oss på e-post:  
 eva-2020@uv.uio.no Ved behov for direkte kontakt: Kristin Slungård, tlf. 46417608 
 
Med vennlig hilsen 
 
Christian Brandmo       Kristin Slungård 
Professor, prosjektansvarlig  Vitenskapelig assistent 
spørreundersøkelsen  
 
 
Du kan lese mer om EVA2020 på denne nettsiden:  
https://www.uv.uio.no/forskning/prosjekter/fagfornyelsen-evaluering/  
 
Videosnutt:  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=71&v=VxKr0qNCBn8&feature=emb_title 
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Formålet med spørreundersøkelsen er å studere hvordan elever opplever skolehverdagen etter 
innføringen av de nye læreplanene. Gjennom dette ønsker vi å finne svar på spørsmål som: 

 Fører satsingen på dybdelæring til at elever endrer læringssyn og oppfatninger om 
kunnskap? 

 Bidrar satsingen på de tverrfaglige temaene til endringer i elevenes holdninger og beredskap 
til å møte livsutfordringer? 

 Utvikler elever holdninger og handlingskompetanse knyttet til medborgerskap og 
bærekraftig utvikling?  

 
Om innhold og gjennomføringen av undersøkelsen. Undersøkelsen gjennomføres digitalt på skolen 
og vil ta ca. 30 minutter å besvare. Undersøkelsen besvares på datamaskin eller nettbrett. Elevene 
vil motta spørsmål om deres motivasjon for skolearbeid, hvordan de best kan lære, hvordan de løser 
ulike oppgaver og problemer i skolehverdagen, hvordan de opplever egen trivsel og klassemiljø, 
samt hva de tenker rundt bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap.  
 
Sammenkobling av data med registerdata fra SSB. For å kunne sette resultatene fra 
spørreundersøkelsen inn i et større samfunnsmessig perspektiv og analysere konsekvensene av den 
nye læreplanen, ønsker vi å koble data fra spørreundersøkelsen med registerdata fra Statistisk 
sentralbyrå (SSB). Dette betyr at vi kobler informasjon fra denne undersøkelsen med data om 
elevenes skoleresultater (eksamenskarakterer, grunnskolepoeng og resultater på nasjonale prøver) 
og valg av videregående utdanning, samt foresattes inntekt og utdanningsbakgrunn. Denne 
koblingen vil følge en rutine som gjør at enkeltpersoner ikke kan identifiseres i analysene. Det er 
mulig å delta i undersøkelsen uten at dine data blir sammenkoblet med registerdata fra SSB – se 
eget punkt i samtykkeskjemaet. 
 
Ditt personvern og hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger. Undersøkelsen vil bli 
gjennomført i tråd personvernreglementet og anbefalinger fra Norsk senter for forskningsdata 
(NSD). All datainnsamling vil foregå ved hjelp av godkjente elektroniske løsninger (Nettskjema) og 
data vil bli lagret på sikre servere (Tjeneste for sensitive data – TSD). Personopplysninger vil bli 
behandlet konfidensielt og kun være tilgjengelig for prosjektets medarbeiderne. Det vil bli laget egne 
anonymiserte datasett for analysearbeidet. Personopplysninger vil bli oppbevart til 31.12.2030. Etter 
denne dato vil alle data bli anonymisert og gjort tilgjengelig for forskere ved norske 
forskningsinstitusjoner da data fra dette prosjektet kan ha nasjonal og historisk interesse.  
 
Frivillig deltakelse. Det er frivillig å delta i undersøkelsen. Vi vil imidlertid sette pris på om elevene 
blir oppfordret til å delta da undersøkelsen kan ha stor betydning for en vellykket etablering og 
justering av de nye læreplanene. Elever som ikke deltar vil få tilbud om ordinært skolearbeid når 
undersøkelsen gjennomføres. 
 
Samtykke og dine rettigheter. Vi behandler personopplysninger om elevene basert på eleven og 
foresatte sine samtykker. Eleven eller foresatte kan når som helst trekke samtykket tilbake uten å 
oppgi noe grunn. Så lenge eleven kan identifiseres i datamaterialet, har eleven/foresatte rett til: 

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om seg, og å få utlevert en kopi av 
opplysningene, 

- å få rettet personopplysninger om seg,  
- å få slettet personopplysninger om seg, og 
- å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av sine personopplysninger 

For å trekke samtykke, ta kontakt med oss på epost eller telefon – se kontaktinformasjon på første 
side. For ytterligere opplysninger om personvern, ta kontakt med Personvernombudet ved 
Universitetet i Oslo: epost: personvernombud@uio.no 
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