
                                                           

 

INFORMASJON TIL FORELDRE OG ELEVER: 

SPØRREUNDERSØKELSE OM BRUK AV IKT I NORSKE SKOLER OG BARNEHAGER 

"MONITOR 2019" 

Denne spørreundersøkelsen handler om hvordan elever bruker digitale verktøy i undervisningen på 
skolen og hvilket utstyr skolene har, som elevene kan bruke. Det er også noen spørsmål om hvordan 
elevene bruker, eller ikke bruker, mobiltelefon på skolen. Det samme spørreskjemaet sendes til elever 
på 4. 7. og 9. trinn i noen skoler over hele landet, og til noen videregående skoler.  
 
Spørreskjemaet er utformet i et samarbeid mellom SINTEF og Utdanningsdirektoratet. Dataene 
skal brukes til å få mer kunnskap om og bedre forståelse for hvordan IKT blir brukt i norske skoler og 
barnehager. Vi skal også sende samme undersøkelse, men med litt andre spørsmål, til rektorene og 
til de som eier skolen, kommunen og fylkeskommunen.  
 
Det er SINTEF som står for utsending av spørreskjemaet du som elev skal svare på. Læreren din 
hjelper deg med hvordan du skal gjøre det.  
 
SINTEF bruker dataverktøyet QuenchTec når vi sender ut og mottar svarene. Lenke til 
undersøkelsen sendes til skolens e-post , ikke til deg som elev. Dette betyr at det er vanskelig å vite 
hvilken elev som har svart. Det er likevel frivillig å delta i undersøkelsen, og vi behandler 
opplysninger om deg basert på samtykke.  Dersom du som elev ikke ønsker å delta sier du ifra til 
læreren din, og dersom du som foresatt ikke ønsker at ditt barn skal delta gir du læreren beskjed om 
dette.  
 
Undersøkelsen er meldt inn til Norsk Senter for Forskningsdata, NSD. 
På oppdrag fra SINTEF Digital har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at 
behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.  
 
Dine rettigheter  
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til innsyn i hvilke personopplysninger som 
er registrert om deg, rett til å få utlevert en kopi, rett til å korrigere feil, eller å få slettet opplysninger 
uten å oppgi grunn. 
 
Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:  
•    Utdanningsdirektoratet ved prosjektleder Elin Johanne Reite Elin.Johanne.Reite@udir.no  

•    SINTEF Digital ved seniorforsker Lisbeth Øyum Lisbeth.Oyum@sintef.no  

•    NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost: (personvernombudet@nsd.no) eller telefon: 
55 58 21 17.  
 
Vi håper på høy deltakelse slik at undersøkelsen kan gi et godt bilde av den digitale tilstanden i 
skolen.  
 
På forhånd, tusen takk for deltakelsen!   
 
Med vennlig hilsen 
Lisbeth Øyum 
Prosjektleder 
SINTEF Digital 


