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Sammendrag 
”Disse ungdommene er veldig raske i hodet, det tar dem bare 10 sekunder å tenke over noe” sa en 
samfunnsfaglærer i 10. klasse ved Brunla ungdomsskole i Stavern. Kommentaren kom da vi i mars 2004 
gjennomførte et pedagogisk opplegg omkring personvern for ungdommene ved skolen.  
 
Kommentaren er god fordi den setter fokus på tempoet hos den ”tastegenerasjonen” av elever som i dag langt på 
vei utgjør den moderne ungdomsskoleeleven. Men den er også god fordi den er litt ironisk. Ironien består i at 
mange tanker ikke kan tenkes på 10 sekunder. I alle fall ikke i mitt hode. Poenget er at noen tanker, som for 
eksempel grunnforståelse om lover og regler og hvordan samfunnet virker, ikke tar 10 sekunder å lære. En mer 
riktig antagelse er kanskje 10 år, i det minste mener skolemyndighetene det da de endret lengden på 
grunnskolen for noen år siden.     
 
I denne rapporten er fokuset ikke på lengde, men på innhold. Nærmere bestemt de erfaringene som ble gjort 
gjennom prosjektet ”Innsyn for ungdom med IKT – bruk av innsynsretten etter personopplysningsloven”. 
Kjernen er et pedagogisk opplegg som forsøker å tilføre elever og lærere grunnleggende forståelse av 
personvern.  
 
Rapporten presenterer dessuten hva om lag 75 elever svarte da de ble spurt om kunnskaper og holdninger til 
personvern før og etter undervisningen. Den presenterer videre spennende resultater fra ca. 30 samtaler og svar 
på spørsmål om bruken av innsynsretten gjennom en portal på internett. Sist, men ikke minst, viser rapporten 
hva som skjer når elever i grunnskolen gjør bruk av sine rettigheter. Konkret betyr det at rapporten presenterer 
resultatene fra 93 innsynsbegjæringer sendt til en rekke viktig private og offentlige virksomheter i Norge. 
Hovedfunnene i rapporten kan spissformuleres i fire observasjoner: 
 

 Motivasjonen for å lære om personvern er stor hos både elever og lærere. Kompetansen har vært 
etterlyst på flere arenaer, og undervisningen om personvern må komme inn mye tidligere i 
undervisningen, kanskje allerede i barneskolen. Også reelt avdekkes et behov, for eksempel svarer 
nesten 70 % av elevene at de ikke tror, eller vet, at de samme lovene gjelder på internett som ellers i 
samfunnet.  

 
 Undervisningsopplegget var vellykket, men det var for omfattende ut i fra den tiden som ble benyttet. 

Det er viktig å gi elevene og lærerne tilstrekkelig tid til å lære personvern. Det ble også benyttet for 
tungt og vanskelig språk i deler av undervisningen, og mange etterlyste bedre eksempler og 
illustrasjoner.  

 
 Nettstedet som ble benyttet i undervisningen ”krasjet” da serveren i Oslo gikk ned midt i 

undervisningen. Elevene tok dette med ro og de var tydelig vant med ”datatrøbbel”. Erfaringen er at 
pedagogiske opplegg som legger opp til å bruke datamaskiner og internett fremdeles bør ha en 
alternativ plan B.   

 
 Når det gjelder innsynsbegjæringene svarte 42 % av de som mottok innsynskravet. Det betyr at om lag 

6 av 10 norske virksomheter (private og offentlige) bryter loven. Selv om enkelte svarte både godt og 
langt, er det interessante dessverre de som ikke svarte. Herunder ingen av regjeringspartiene, de store 
mobiltelefonoperatørene eller TV-selskapene. Få ting er mer skadelig enn å utruste elevene med 
vrangforestillinger om at lover og rettigheter ikke gjelder dem. Det bare forstreker inntrykket elevene 
har om at ”det ikke gjelder de samme lovene på internett som ellers”.   

 
Erfaringene med det pedagogiske opplegget er med dette oversendt Utdanningsdirektoratet for videre 
bearbeiding. På kort sikt er målet å gi norske ungdomsskoler et ”verktøy” for å lære om personvern. Og det 
haster. Eller som en av elevene selv sa det: ”det er sånn som det er greit å vite når man surfer på nettet”. På 
noe lengre sikt anbefaler rapporten at personvern integreres på flere fagområder i grunnskolen.   
 
Prosjektet hadde vanskelig latt seg gjennomføre uten den velvilje og entusiasme som ble utvist av elevene ved 
Brunla ungdomsskole. En stor takk rettes også til lærerne Anne-Brit Holm, Trine Røed Karlsen, Owe Richard 
Johansen og Bjørn Waalekalv. Sist, men ikke minst, ønsker jeg å takke rektor Sissel Gro Johnson for den måten 
hun har tatt i mot oss på, hennes fleksibilitet og dyktige ledelse. Slik blir det innovasjon av!  
 
Takk skal dere ha alle sammen! 
 
Are Vegard Haug, Oslo, 2004 
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    Kort om prosjektet 
 
Kort om prosjektet 
Prosjektet ”Innsyn for ungdom med IKT – bruk av innsynsretten etter 
personopplysningsloven” er gjennomført av Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN) 
ved Universitetet i Oslo. Statens Filmtilsyn/SAFT og Læringssenteret har vært viktige 
samarbeidspartnere. Kjernen i prosjektet er et pedagogisk opplegg omkring personvern og 
ungdom som er utprøvd på fire tiendeklasser ved Brunla ungdomsskole i Stavern i mars 
2004. Skolen er den første i Norge som gjennomfører opplegget, og erfaringene fra 
pilotprosjektet har gitt viktige innspill til utviklingen av det pedagogiske opplegget som 
anbefales for utrulling i andre norske og europeiske skoler. Målsettingen er at det 
pedagogiske undervisningsopplegget skal inngå som en selvstendig del i den modulbaserte 
læringspakken som skal sendes ut til alle landets skoler. 
 
Etter idé fra jussprofessor Dag Wiese Schartum ved AFIN ble det pedagogiske opplegget 
satt i gang omkring innsynsdelen av personopplysningsloven (særlig lovens kapittel III). 
AFIN har i flere år gjort ulike forsøkt med å gjøre denne delen av loven mer tilgjengelig for 
folk flest. Blant annet gjennom nettstedet ”Personvern på nett” 
(www.personvern.uio.no/pvpn/index.html). Tanken var å utnytte disse erfaringene ved 
utvikling av det pedagogiske opplegget for ungdommer i grunnskolen.  
 
Prosjektet er integrert i det EU- baserte programmet Safety, Awareness, Facts and Tools 
(SAFT). SAFT er et europeisk prosjekt initiert og ledet fra Norge, og har som mål å øke 
oppmerksomheten rundt trygg bruk av Internett for barn og unge. De norske partnerne er 
Statens filmtilsyn, MMI og IKT-Norge. Prosjektet er støttet av EUs handlingsplan for sikker 
bruk av Internett gjennom Kirke- og kulturdepartementet. Barne- og familiedepartementet 
har videre vært sterkt involvert i utviklingen av den norske delen av SAFT-portalen, 
gjennom sin "Tiltaksplan for barn, unge og Internett". Ytterligere informasjon om SAFT 
finnes på nettstedet  www.saftonline.org. 
 
 
Finansiering 
Utgiftene til prosjektet er delt mellom SAFT (Statens filmtilsyn), Læringssenteret 
og Avdeling for forvaltingsinformatikk ved Universitetet i Oslo.  
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1. Kapittel: Innledning 

1.1. Bakgrunn 
Nesten alle norske barn og ungdommer i alderen 9 -16 år har i dag brukt datamaskiner (96 %). Den 
”elektroniske ranselen” henges på stadig flere og yngre elever i form av bærbar PC, håndholdte 
datamaskiner (PDA) eller mobiltelefoner. Nesten 3 av 4 har tilgang til internett hjemme, og de fleste 
begynner å bruke nettet allerede når de er 7-8 år gamle (SAFT/MMI 2003). Mange barn og 
ungdommer er allerede lang på vei erfarne ”surfere” på world wide web (www). Liknende er 
mobiltelefonen – livets koordinator – i bruk hos nesten alle ungdommer i alderen 16-19 år. Blant 
guttene er det for eksempel 78 prosent og jentene 87 prosent som sender en tekstmelding på 
mobiltelefonen i løpet av dagen (SSB 2003), og stadig flere meldinger sendes i form av bilder eller 
lyd (MMS). Kort sagt er det på få år registrert en dramatisk økning i tilgangen på ulike elektroniske 
tilbud for barn og ungdom.  

 
I de alle fleste tilfeller er bruken av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) et 
grunnleggende gode. For eksempel kan elever og lærere søker opplevelser og finner lærerik 
informasjon via digitale kilder som oppslagsverk, CD-rom eller andre digitale læringsressurser. Det er 
også store muligheter i teknologien for å stimulere til kreativitet. For eksempel ved å lage 
multimediale tekster, digital musikk eller flotte hjemmesider på internett. Teknologien kan også 
brukes for å utvide det pedagogiske mulighetsrommet i ”kjedelig” realfagundervisning, 
språkundervisning, samfunnsfagene eller historie. 

 
Samtidig er det en del utfordringer knyttet til bruken av tekologien. Utfordringene kan presenteres på 
forskjellig vis, men fremstilles i denne rapporten gjennom noen paradokser og dilemmaer som barn, 
ungdom, foreldre og lærere stadig konfronteres med i hverdagen. Motsetningsforholdene oppstår blant 
annet ved registrering av personlig informasjon, i forholdet mellom foreldre og barn, ved overvåking, 
virtuell versus fysisk kontakt, mobiltelefoni samt ved bruk av kilder på internett, lover og regler og i 
utdanningssituasjoner.  

 
Mange av paradoksene og dilemmaene er på ulike måter relatert til personvern. Det vil si ”vernet av 
den enkeltes interesse i å kunne kontrollere behandlinger av opplysninger om seg selv” (Schartum og 
Bygrave 2004:13). Eller som Datatilsynet sier det: ”Det handler rett og slett om retten til å kunne være 
i fred, hvis du selv ønsker det” (Datatilsynet 2004:5). Stikkord som ”kommersiell utnyttelse av barn” 
og ”kontaktproblematikk” handler for eksempel langt på vei om personvernet. Men personvern 
handler også om bølling, mobbing og psykisk trakassering, som dessverre er forblitt bivirkningen av 
teknologibruken. For eksempel opplyser 15 % av 8000 skoleelever fra 5. til 10. klasse at de mobbes 
via tekstmeldinger (Nova 2004). Sistnevnte handler for eksempel om ”psykisk integrasjonsvern”, et 
av de klassiske områdene innen personvernteorien.    

 
En viktig forutsetning for å ivareta personvernet er at den enkelte lærer om det og blir kjent med hva 
det dreier seg om. En annen forutsetning er at den enkelte får god informasjon om bruken og tilgang 
til ”sine” personopplysninger. ”Uten slik kunnskap vil det både være vanskelig å praktisere de 
rettigheter som er angitt gjennom lovgivningen, og for å forvisse seg om at de behandlingsansvarlige 
etterlever de plikter som er pålagt dem i lov.” (Schartum og Bygrave 2004: 49). Mer overordnet 
handler det om å unngå ”å gjøre befolkningen styrt og kontrollert i stedet for – som våre demokratiske 
idealer krever – styrende og kontrollerende” (Bing 1991:59). 

 
Når vi spør elever i ungdomsskolen om deres forhold til personvern, har mange imponerende 
kunnskaper på en del områder. På andre områder er de ikke fullt så overbevisende. For eksempel viser 
våre undersøkelser at 2 av 3 elever i 10. klassene ikke tror eller vet at de samme lovene gjelder på 
internett som ellers i samfunnet. 3 av 4 elever oppgir at de har lært lite eller svært lite tidligere om 
personvern, og under 1 av 3 angir skolen som kilde til det de i dag vet. Datatilsynet, som har 
hovedansvaret for å håndheve lovgivningen og gi råd om personvern i Norge, angis som ”ansvarlig” 
av om lag 1 av 4 elever.  
 
Selv om mange av elevene i undersøkelsen viser ”sunne” holdninger til personvern, er det likevel en 
del elever som nokså lettvindt avgir personopplysninger. Særlig for å være med i en konkurranse eller 
for å få noe tilbake i form muligheter til å sende gratis SMS- meldinger fra et nettsted på internett. 
Selv om det er viktig å ta metodiske forbehold om validiteten av slike enkeltundersøkelser, indikerer 
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funnene i denne rapporten at det er et stort behov for å utvikle gode opplegg for undervisningen 
omkring IKT og personvern for barn og ungdom.  

 
Nå kan en kanskje tenke at personvern er noe vi så å si lærer oss litt etter hvert i livet. Dette ser ut til å 
være feil. Faktum i en omfattende undersøkelse i Europa avdekker at bare 32 % av innbyggerne i alle 
de 15 EU- landene i 2003 har hørt om elementære rettigheter i personopplysningslovgivningen. Herav 
23 % av danskene, 28 % av finnene og 26 % av svenskene (Europakommisjonen 2003:49). 
Undersøkelsen viser også at 68 % av alle spurte EU-borgere ikke kjenner til at det eksisterer 
uavhengige myndigheter (datatilsyn) som overvåker håndhevelsen av personvernlover og som tar i 
mot klager fra enkeltpersoner. Andelene i Sverige er 64 %, 71 % i Danmark og 75 % i Finland 
(ibid:48). Med andre ord ser det ut til at elevenes manglende kunnskaper om personvern er nokså 
sammenfallende med den voksne befolkningen generelt både i og utenfor Norge.  

1.2. Målsetting med rapporten 
Et grunnleggende spørsmål som reises i denne rapporten er hva slags rolle grunnskolen skal ha i dette 
bildet? Hvordan skal vi utruste lærere og elever med gode ”verktøy” som de kan møte dilemmaene for 
personvernet med i det nye informasjonssamfunnet? Faktum er at selv om skolen og kommunene i 
Norge i mange år har jobbet intensivt med å bygge ut dyre datarom, legge kabel, kjøpe PCer, lisenser, 
software og koble seg til internett, har skoleverket ventet helt til 2004 før de på en systematisk måte 
forsøkt å etablere pedagogiske opplegg for å undervise ungdom om personvern og IKT. Få (om noen) 
felles pedagogiske opplegg setter i dag fokus på relasjonen mellom personvern og teknologi. Derfor 
har en rekke årskull fullført grunnutdannelsen uten basiskunnskap om problemer og tiltak på dette 
viktige området.  

 
En hovedmålsetting med grunnskolen i dag - og i all overskuelig fremtid - er å gi elevene 
grunnleggende forståelse om hvordan samfunnet virker. Dette inkluderer undervisning om lover og 
regler. Målsettingen med denne rapporten er at personvern i fremtiden skal bli blir en viktig og 
integrert del av undervisningen på barne- og ungdomsskoletrinnene i grunnskolen.  

1.3. Det pedagogiske opplegget 
Som ledd i arbeidet med å nå målsettingen presenteres i det etterfølgende et forslag til et pedagogisk 
opplegg for personvern og bruk av internett i undervisningen på ungdomsskoletrinnene i Norge1. 
Tanken er at vi gjennom undervisning kan stimulere kunnskaper og holdninger til personvern som 
gjør barn og ungdom bedre rustet til å ”navigere” gjennom de ulike dilemmaene teknologien bringer 
med seg. ”Skipet” er ikke lastet med advarsler og nektestrategier, men vektlegger å lære ungdom noen 
grunnleggende fakta om personvern og rettigheter. Det pedagogiske opplegget legger et 
rettighetsperspektiv på undervisningen, og det er især fokusert på følgende to problemstillinger:  

 
i) Hvordan kan teori og rettsregler om personvern, hovedsakelig skrevet for voksne, på en 

hensiktsmessig måte presenteres for elever på ungdomskoletrinnet? 
 
ii) Hvordan kan bruk av IKT, hovedskalig portaler på internett, bidra til informasjon om 

personvernregler og problemer, samt lette realiseringen av rettigheter etter 
personopplysningsloven, for eksempel retten til innsyn? 

 
Den første delen av undervisningen er teoretisk og retter seg særlig mot problemstilling i) (kunnskap). 
Teoriundervisningen er bygget opp omkring personvernets ideal og lovens ordlyd om at den enkelte i 
så stor grad som mulig skal bestemme over ”sine” opplysninger. Utgangspunktet i loven er at 
behandlingsansvarlige (for eksempel et firma eller en myndighet) har informasjonsplikt. På bakgrunn 
av denne informasjonen skal den enkelte være i stand til å gi sitt ”frivillige, utrykkelige og informerte 
samtykke” til behandlingen av personopplysninger til ”nærmere angitte formål”. Det blir også fokusert 
på lovens regler som gir den enkelte rett til innsyn i hvordan personopplysninger behandles. 
Innsynsrettighetene er en forutsetning for å kunne gjøre bruk av andre rettigheter som loven gir den 
enkelte. For eksempel retten til å kreve opplysninger rettet, slettet eller sperret. Kort sagt har den 
enkelte rett til å kreve informasjon og den som behandler informasjonen har plikt til å gi innsyn i denne 
informasjonen (Schartum og Bygrave 2004:151-152).  

Læringsteoretisk er den første delen av opplegget inspirert av kognitive perspektiver på læring 
(Ludvigsen 2003).  Tanken er at måten vi lærer på ikke vil være allmenne eller generelle, men basert 
på hvordan elever lærer spesifikke begreper. Det pedagogiske opplegget forsøker derfor å introdusere 

                                                           
1 Det pedagogiske opplegget behandles særlig i kapittel III. Foliene brukt i undervisningen fremkommer i 
vedlegg 1. 
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”Fru justitia” og viktige begreper fra personvernteori og lovgivning, herunder for eksempel 
”personopplysning”, ” samtykke”, ”innsyn”, ”tilsyn”, osv. 

Den andre delen av det pedagogiske opplegget er mer praktisk anlagt og retter seg særlig mot 
problemstilling ii), bruk av IKT. Kjernen i opplegget er et rettslig informasjonssystem som omfatter 
både innsyn i generelle opplysninger vedrørende hvorledes behandling av personopplysninger skjer 
(personopplysningsloven § 18 annet ledd), og innsyn i personopplysninger om den som krever innsyn 
(personopplysningsloven § 18 annet og tredje ledd). Innsynsrutinen er utviklet av AFIN og danner 
grunnlaget for ideen med utviklingen av det pedagogiske opplegget.  

Innsynsrutinen ligger i dag på nettstedet www.saftonline.no3. Her kan eleven undersøke hvilke 
rettigheter de har, finne eksempler på hvorledes innsynsretten virker og henvisning til lovhjemler. I 
tillegg har nettstedet en modul som heter ”krev innsyn”. Modulen er utviklet på den måten at den 
hjelper elevene til å lage en generelle eller individuell juridisk innsynsbegjæring. Elevene lærer også å 
skrive ut brevet og sendes det til ulike organisasjoner med krav om innsyn. Kravet om innsyn kan for 
eksempel gjelde hva slags personopplysninger som samles inn, hvem som er ansvarlige, hva formålet 
med behandlingen er, hva personopplysningen brukes til, om de sendes videre til andre, osv. Et mål 
med rutinen er å gi ”hjelp til selvhjelp” på den måten at den letter realiseringen av rettigheter etter 
personopplysningsloven (jf problemstilling 2). Vi forsøker altså å utruste elevene og lærerne med et 
verktøy som skal gjøre dem bedre i stand til kontrollere bruken av personopplysninger om dem selv.  

Læringsteoretisk er den praktiske delen av det pedagogiske opplegget inspirert av behavioristisk og 
sosiokulturelt syn på læringen (Ludvigsen 2003). Behaviorismens syn på læring antar at bruk av 
spesifikke applikasjoner vil stimulere til ønsket adferd. Vi kan snakke om IKT som et allment 
hjelpemiddel, hvor bruk av applikasjoner er spesifikt rettet mot å forbedre ferdigheter. Dette er 
forenklet et ”learning by doing” perspektiv på læring. Det sosiokulturelle perspektivet vektlegger at 
læring skjer gjennom sosial interaksjon. Vi lærer av hverandre både i grupper og klasserommet.  Men 
også vha ”artefakter” hvor det ligger akkumulert kunnskap (Ludvigsen 2003). Nettstedet 
www.saftonline.no formidler akkumulert kunnskap. Gjennom bruk av nettstedet vil elevene få nyttig 
informasjon om personvern som kan påvirke hvordan de tenker og løser oppgaver. På mange måter 
fremstår nettstedet i undervisningen som ”bindeleddet” mellom elevene, personvern og teknologi. 

 

 

I det pedagogiske opplegget er det lagt opp til å bruke nettstedet 
www.saftonline.no. Nettstedet presenterer mye og viktig 
informasjon om ulike dilemmaer med bruk av ny teknologi. Bildet 
til venstre viser inngangssiden til innsynsrutinen som ble benyttet i 
pilotprosjektet. Innsynsrutinen som ligger på nettstedet er utviklet 
av Avdeling for forvaltingsinformatikk (AFIN) ved Universitetet i 
Oslo.   

Det pedagogiske opplegget forsøker med andre ord å trekke vekseler på tre antagelser innen 
læreforskningen som hver for seg sier noe om hvordan kunnskap motiverer og best mulig kan 
overføres til elever. Tanken er at vi gjennom bruk av IKT i undervisningen gjør arbeidet mer variert, 
spennende og virkelighetsnært for elevene. Ved bruk av teoriundervisning forsøker opplegget å lære 
elevene sentrale begreper og kunnskap om personvern. Ved bruk av spesifikke applikasjoner og 
nettsteder forsøker opplegget å etablere noen ferdigheter som, i kombinasjon med rettighetskunnskap, 
kan fremstå som et viktig og nyttig verktøy for elevene og lærerne i ungdomsskolen.    

1.4. Evalueringer og erfaringer 
Utvikling av nye undervisningsopplegg er alltid forbundet med usikkerhet. For å teste ut det 
pedagogiske opplegget ble det gjennomført et pilotprosjekt i 4 tiendeklasser ved Brunla 

                                                           
 
3 Den originale ”innsynsgeneratoren” finnes på AFINs hjemmesider på Universitetet i Oslo: 
www.afin.uio.no. Nettstedet www.saftonline.no dekker flere betydningsfulle sider utover ”innsyn” som 
relevant i forholdet mellom barn og ungdom og IKT. Viktige fokusområdet er kontaktproblematikk, chatting, 
kildekritikk, støtende materiale, kommersiell utnyttelse av barn, teknologispørsmål og personvern. 
Målgruppen for portalen er flersidig, og den belyser problemstillinger på ulike nivåer. 
 
 

 

http://www.saftonline.no/
http://www.saftonline.no/
http://www.saftonline.no/
http://www.afin.uio.no/
http://www.saftonline.no/
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ungdomsskole i Larvik kommune i Vestfold4. Foruten verdifulle dialoger med lærere, rektor og IT-
ansvarlig på skolen om selve gjennomføringen, ble det foretatt flere forskjellige evalueringer av 
elevene. Evalueringene innhentet både kvalitative og kvantitative data, og inkluderte blant annet en 
nettbasert spørreundersøkelse hvor kunnskaper og holdninger til personvern ble forsøkt målt før og 
etter gjennomføringen. Det ble også foretatt om lag 30 samtaler med elever og et tilsvarende antall 
deltok i en spørreundersøkelse knyttet til brukervennlighet og funksjonalitet på nettstedet.  

Sist, men ikke minst, ble ”krev innsyn” brukt av elevene for å lage totalt 93 krav om innsyn. 
Begjæringene ble sendt til ulike organisasjoner rundt om i Norge, herunder: domstoler, statlige tilsyn, 
kommuner, butikkjeder, e-handlesportaler, nettsteder for barn og ungdom, TV selskaper, nettaviser, 
IT-selskaper, mobiltelefoni, internettleverandører, kredittopplysningsforetak, politiske partier, 
helsenettsteder, flyselskaper samt bank og forsikring. En interessant utfordring var å undersøke hva 
slags respons ungdom får når de gjør bruk av sine innsynsrettigheter etter personopplysningsloven. 
Blir elever tatt på alvor når de gjør bruk av sine rettigheter? Hvem svarer og hvem svarer ikke? Hva 
slags innehold er det i svarene?  

1.5. Potensial for læring  
En rød tråd i det pedagogiske opplegget er altså å stimulere til kunnskaper og holdninger til 
personvern. Men hva med interessen for å lære mer om personvern og internett hos ungdom? Vi 
spurte elevene i Stavern om dette før vi dro i gang undervisningen. Og fikk følgende oppløftende 
resultat:  

1. Figur: Kunne du tenke deg å lære mer om personvern og Internett?  

 
 

Søylediagrammet viser at over 70 % av elevene (N = 75) klart ønsket å lære mer om personvern og 
internett før undervisningen startet. Vi ser også at det er en del som er negative til å lære mer (16 %) 
og noen er usikre (12 %).  Likevel ser det ut til å være et stort potensial hos elevene til å lære mer om 
personvern og internett.   
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1.6. Rapportens oppbygging 
Den videre strukturen i rapporten er som følger: I kapittel 2 utdypes først 9 sentrale dilemmaer om 
personvern. I kapittel 3 fremstilles hovedlinjer i personvernteori og personopplysningsloven. I kapittel 
4 gjennomgås kjernen i det pedagogiske opplegget som ble testet ut ved Brunla ungdomsskole. I 
kapittel 5 presenteres funn fra de forskjellige evalueringene som ble foretatt i pilotperioden. I kapittel 
6 fremkommer resultatene fra innsynsbegjæringene som elevene sendte. Til slutt i kapittel 7 
oppsummeres hovedinnvendingene til det pedagogiske opplegget basert på erfaringene fra 
pilotprosjektet. Det fremsettes også en del merknader til selve prosjektet og veien videre.  

 

                                                           
4 Skolen ligger i Stavern, ca 10 minutter med bil fra Larvik. Totalt går 285 elever på ungdomsskolen, fordelt 
på 11 klasser.  
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2. Kapittel: Personvernparadokser og dilemmaer  

Som innledningen antyder er det lagt vekt på å presentere personvern gjennom en del 
motsetningsforhold i form av dilemmaer og paradokser som barn, ungdom, foreldre og lærere står 
ovenfor i hverdagen. Årsaken er at et ensidig negativ eller positiv fokus lett kamuflerer en del av 
spenningene som ligger innebygdt i skjæringsfeltet mellom teknologi og personvern. Paradoksene 
og dilemmaene dreier seg for eksempel om at noen sider på internett er helt greit å gå på, mens 
andre sider er ”stygge” og til og med forbudte. Noen kilder er til å stole på andre ikke til å stole på. 
Noen ganger er det fornuftig å avgi personopplysninger (navn, alder, kjønn, personnummer, 
mobiltelefon, etc.). Andre ganger kan det være svært uheldig. På samme måte opplever mange 
barn og ungdommer at det enkelte ganger er helt greit å bruke mobiltelefonen, andre ganger 
direkte galt eller ulovlig. Dessuten er det ofte helt flott å chatte med venner og kjente, andre 
personer er det slett ikke er greit å chatte med.  

Som illustrasjon på slike motsetningsforhold kan en rekke eksempler fremheves. For hvert tema 
fremsettes også en del spørsmål som har stått sentralt ved utvikling av undervisningsopplegget.     

2.1. Registreringsdilemmaet 
Barn og ungdom må ofte avgi personlig informasjon for å få tilgang til spill på internett, laste ned 
programmer eller bare for å chatte med andre. Sistnevnte gjøres for eksempel av nesten 9 av 10 
ungdommer mellom 13 og 16 år (SAFT 2003). I mange sammenhenger skjer det også omfattende 
og nokså usynlig innsamlinger av personopplysninger ved bruk av såkalte ”cookies” 
(informasjonskapsler), internettlogg (historiefunksjon) og ”adware” (Advertisement ware eller 
aggressive markedsføringsprogram). I økende grad er vi også vitner til at personopplysninger om 
oss selv samles inn og blir brukt, hvor aktørene som står bak har klare kommersielle interesser. 
For eksempel samles det systematisk inn opplysningene for å lage forbruksprofiler for å sende ut 
”skreddersydd” reklame basert på interesser eller livssituasjon. Barne – og familiedepartementet 
sier at “forbruk er i ferd med å bli et grunntema og en sentral verdi i barne og ungdomstiden. 
Gjennom reklame og markedsføring bidrar annonsører, reklamebransjen og media til å påvirke de 
unges forbruk, men også dere holdinger til kropp, utseende, seksualitet, rusmidler og vold” (BFD 
2003). Andre ganger er målet å lede barn og ungdom til å delta i en SMS- konkurranse for å tjene 
penger gjennom kostbare tekstmeldinger.  
 
Som en illustrasjon på kommersiell utnyttelse av barn viser Forbrukerombudet og Datatilsynet til 
105 norske nettsteder undersøk med hensyn til personregistreringer og 92 med hensyn til skjult 
reklame. De fleste nettstedene oppfordrer mindreårige til å gi fra seg personopplysninger, og få av 
disse ber om samtykke fra foreldrene. Halvparten av nettstedene tilbyr dessuten ”belønninger” 
som for eksempel tilgang til spill, chat, konkurranser og nyhetsbrev hvis man registrerer seg. 
Nettstedene gir lite informasjon om hvordan brukeren får innsyn i og kan slette 
personopplysningene. Dessuten er reklamen på nordiske nettsteder for barn og ungdom fulle av 
skjult reklame gjennom bruk av figurer som gjør det vanskelig å identifisere reklamen 
(Forbrukerombudet 2004). Selv om de fleste ungdommer ikke har egne kredittkort, handler en del 
likevel på internett ved hjelp av faktura, oppkrav eller belastning på mobiltelefonkortet. ”Felles for 
disse problemene er at de har felles lav pris for forbrukerne og derved blir det lettere for barn og 
unge å kjøpe produktene med egne penger uten foreldrenes innblanding” (Teknologirådet 
2004:26). .  
 
Samtidig er det svært vanskelig, for ikke å si umulig, å tenke oss et velfungerende og effektivt 
moderne informasjonssamfunn uten bruk av personopplysninger og teknologi. Faktum er at 
myndighetene og næringsliv er helt avhengig av å samle informasjon om innbyggerne for å 
fungere tilfresstillende. Bare i offentlig sektor samles det inn enorme mengder med data. Foruten 
folkeregisteret, samles det inn personopplysninger i helsesektoren, politi, samferdsel, 
skolesektoren, skatt, forskning, osv. Vi kan med andre ord ikke lære ungdommene at de ikke skal 
gi fra seg personopplysninger, men vi må lære dem å reflektere rundt nytten og konsekvensene av 
slik registrering. Registreringsdilemmaet består i at det noen ganger er greit å avgi 
personopplysninger, andre ganger ikke. Vi fristes til å gi fra oss personopplysninger fordi det vi 
får i motbytte ser så fint ut, selv om vi ikke kjenner konsekvensene. Hvordan skal vi lære barn og 
unge å se rekkevidden og konsekvensene av å gi fra seg sine personopplysninger? Hvordan skal vi 
lære barn og ungdom å sette grenser i balansegangen mellom ”gode og vonde” hensikter? Når et 
det greit å avgi personopplysninger, og når er det ikke det? 
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Tabellen til venstre viser den dramatiske økningen av 
tilgang til ulike elektroniske tilbud i hjemmet fra 1997 
til 2003 (SSB 2003). Til tross for at de fleste av oss tar 
avstand fra markedsutvikling og kommersielt press 
rettet mot barn og ungdom, viser flere undersøkelse at 
vi mer enn gjerne gir fra oss personopplysninger 
dersom vi får noe tilbake. En undersøkelse fra 1997 
sier for eksempel at 48 % av alle personer under 30 år 
var villig til å gi fra seg vane- og interesseinformasjon 
for å delta i en konkurranse med premie (SSB 1997). 
Har personopplysningene våre en pris?  

 

2.2. Foreldre – barn paradokset  
Omfattende undersøkelser viser at barn og ungdom er mer langt tilbøyelig til å gi fra seg personlig 
informasjon (navn, alder, kjønn, adresse, telefonnummer, personnummer, interesser, bilder, osv) på 
internett enn det foreldrene ville gitt dem tillatelse til (SAFT/MMI 2003). Foreldrene hevder for 
eksempel at de sitter mer sammen med sine barn på internett enn det barna selv angir at de faktisk 
gjør. Bare 2 av 10 barn sier at de sitter sammen med foreldrene sine på internett, mens 8 av 10 
foreldre sier at de gjør det (SAFT/MMI 2003). Hva som er riktig er vankelig å si, men kanskje ligger 
realitetene et sted i mellom. Foreldrene tror også at barna i større grad har lært kildekritikk på internett 
enn barn faktisk har. Og barn besøker oftere pornografiske, voldelige og hatefulle web-sider enn det 
foreldrene tror. Dessuten chatter barn mer enn foreldrene tror, de har dobbelt så mange e-postkontoer 
som det foreldrene tror, og det er 5 ganger så mange barn som har møtt fremmede via nettet enn det 
foreldrene selv antar. Kort sagt består paradokset i at det er det gjennomgående avvik mellom 
hvordan foreldre og barn opplever vikeligheten.  

 
Selvfølgelig er det ulike årsak til dette, men en grunn kan være at barn og ungdom opplever et 
kunnskapsmessig overtak på foreldrene og lærere. I ytterste konsekvens er læringen snudd helt på 
hode, på den måten at barn og ungdom er skolemestrene og foreldre eller lærere mer eller mindre 
lydhøre elever. Hvem lærer egentlig av hvem? Tror foreldrene for godt om seg selv og sine barn, eller 
er det barna som ikke opplever foreldrene som aktive? Kan skolen utjevne noe av asymmetrien i 
kunnskaper og holdninger mellom barn og voksen? 

2.3. Lyveparadokset 
Til tross for at ungdommer i liten grad er gitt undervisning om personvern, har de likevel utviklet en 
rekke ”motstrategier” for å sikre seg mot urett og unødig avgivelse av personopplysninger. En slik 
motstrategi er at de ut i fra nettstedenes design avklarer grad av seriøsitet (Teknologirådet 2004:11). 
Andre strategier er avgivelse av falske navn (typisk pseudonym), kjønn, alder, adresse eller falske 
personopplysninger ved opprettelse av e-postadresser eller gjennom anonym mobiltelefon. Andre 
”motstrategier” (som riktignok blir klart mindre brukt) handler om sletting av logger, regulering av 
personverninnstillingene på internettsonen, bruk av såkalte anonymiseringsverktøy (Engebredsen 
2002) eller kryptering av e-post (Teknologirådet 2004:16-17).  

På den ene siden er slike ”motstrategier” av det gode, og beskytter langt på vei den enkelte mot urett 
og misbruk. På den andre siden kan vi stille spørsmålet om det er i ferd med å etablere seg en slags 
”lygekultur”, hvor skillet mellom sannhet og løgn sakte viskes ut. Paradokset består i at barn og 
ungdom på den ene siden skal lære å være sannferdig samtidig som de oppfordres til å bruke 
pseudonymer, falske e-postadresser eller på andre måte skjule sin identitet. Er det grei å ”lyge”? 
Hvordan skal vi greie å lære barn og ungdom å skille mellom når vi skal ”lyge” og når vi ikke skal 
”lyge”? Skal barna oppdras på én måte på nettet, en annen i virkeligheten?  

 

2.4. Overvåkningsparadokset 
Det finnes i dag et utall overvåkningskameraer i skolegårder, på trikker, i busser, drosjer, ved 
bomstasjonen, minibanker, i hotell, butikker, osv. Mange med fascinerende fjernstyring, 360 graders 
dekning og imponerende zoom. Men også mer skjult overvåking i form logging av telefonsamtaler og 
tekstmeldinger (SMS), internett, osv. I det siste er det også blitt mulig å bruke såkalt GPS- teknologi 

 

http://www.ssb.no/emner/07/02/30/medie/sa63/fig-2004-03-26-03.html
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(geografiske posisjonssystemer) for å lokalisere mennesker. For eksempel er det mulig gjennom 
”trafikkdata” å finne ut hvor en person som bruker mobiltelefon befinner seg eller har vært i ulike 
tidsrom (Teknologirådet 2004:20). Slik teknologi kan brukes på en måte som gjør at du plutselig får 
en SMS med et ”kjempetilbud” i det øyeblikket du passerer en butikk du har handlet på i forrige uke.  

Selv om de fleste av oss skremmes av en slik utvikling, veies ofte hensynet til bekjempelse av 
trafikkforseelser, vold og mobbing i skolegården, organisert kriminalitet, terror, osv. foran hensynet til 
personvernet. Mange husker sikkert hvor viktig ”mobiltelefonovervåkingen” var for å oppklare 
”Baneheiasaken” og ”Grysaken” eller ”overvåkningskameraene” betydning for å oppklare drapet på 
Sveriges utenriksminister. Paradokset oppstår ganske enkelt fordi vi både ønsker å motvirke mobbing 
og kriminalitet og ivareta personvernet på samme tid. Hvor skal grensene for overvåkning gå? Hvem 
skal bestemme hvor grensene skal gå?  

2.5. Mobilitetsparadokset 
Mobiltelefoner, og andre mobile teknologier, er i dag tilgjengelig hos en klar overvekt av ungdommer 
i Norge. Om lag 90 % av ungdommer har egen mobiltelefon. 40 % er i tillegg utrustet med digitale 
kamera (Teknologirådet 2004:9). Bare sist jul ble det solgt over 50 000 digitale kamera, og totalt ca 
270 000 i 2003. Utbredelsen har gitt uante muligheter til å sende ”digitale stemningsrapporter” 
(MMS) og tekstmeldinger (SMS) hvor mobbing, bølling, psykisk sjikane, kontaktproblematikk og 
dyre mobiltelefonregninger dessverre er blitt uønskede bivirkninger.  

Samtidig vil foreldrene gjerne beskytte barna sine, og kjøper stadig nye versjoner av mobile telefoner. 
Tenk bare hvor trygt det er å få telefon fra guttungen hvor han sier at han kom vel frem til en 
fotballkamp i nabobyen, eller at jentungen skal innom en venninne etter skolen. På mange måter er de 
nye mobile teknologiene blir uunnværlige koordineringsverktøy som langt på vei hjelper oss å 
håndtere ”tidsklemmen” som så mange opplever i hverdagen. At barn og ungdom bruker telefonene til 
annet enn å ringe hjem, synes underordnet behovet for beskyttelse og kontroll. Paradokset består i at 
foreldre og pårørende kan mislike ulempene ved teknologien samtidig som de stadig kjøper ny 
teknologi som stadig gir flere ulemper. Foreldrenes primære rolle er som ”utstyrsleverandør”, ellers 
synes de nokså fraværende. Hva er det egentlig vi kjøper? Hvordan skal vi lære barn og ungdom at 
kameramobilen ikke bare er et morsomt leketøy, men må brukes på en human og ordentlig måte?  

2.6. Kontaktparadokset - nærhet på avstand  
Det er i dag 5 ganger så mange barn som møter fremmede ansikt til ansikt etter å ha truffet dem på 
internett enn foreldrene tror. 64 % av barna i undersøkelsen til SAFT har chattet på internett, og av 
disse sier 4 av 10 at personer de kun har truffet på nettet, har bedt om å møte dem personlig. Og om 
lag 10 % har møtt personer i virkeligheten som de først traff på internett. Chatting er langt mer vanlig 
blant ungdomsskoleelever enn de som går på barneskolen (hhv 41 % og 87 %). Selv om de fleste slike 
møter går bra, er det dessverre en del tilfeller hvor fysiske møter, med utspring i fra tilsynelatende 
fortrolige samtaler på internett, har ført til svært alvorlige hendelser.  

Samtidig oppgir 9 av 10 barn at de opplever chatting eller andre former for interaktivitet som 
grunnleggende positivt (SAFT/MMI 2003). Fysiske avstanden mellom mennesker er ikke lenger et 
tungtveiende hinder for ”privat” prat. Telefonregningen reduseres merkbart, de venneløse får nye 
venner, og de sjenerte finner trygghet. Dessuten tilbyr et utall (klart de fleste) chattestedene seriøse og 
gode temaer hvor barn og ungdom kan diskutere alt fra internasjonal politikk til siste episode av 
såpeoperaen Hotell Cæsar eller Idol. Kort sagt tilbyr teknologien en fascinerende mulighet som lang 
på vei opphever tradisjonelle barrierer i tid og rom. Barn og ungdom konfronteres med andre ord med 
en ny kontaktform som både er positiv og negativ på en gang. Paradokset består i at Chat og andre 
moderne kommunikasjonsformer gir en slags ”nærhet på avstand”. Lar det seg kombinere? Hvordan 
skal vi på en fornuftig måte lære barn og ungdom om kontaktproblematikk og dualismen ved bruk av 
interaktiv teknologi? 

2.7. Kvalitetsparadokset 
I en omfattende undersøkelse av 16 000 barn i Norge, Sverige, Danmark, Island om Irland, har så 
mange som 40 % besøkt pornografiske web-sider, 30 % voldssider og 20 % hatefulle websider 
(SAFT/MMI 2003). Og porno, voldelige og hatefulle web-sider florerer på internett (Bjørnstad og 
Ellingsen 2002). Det finnes med andre ord en del rom i ”verdens største bibliotek” som langt i fra er 
beregnet på barn. Likevel er mange dører åpne, og innhold som bisarr porno, vold, pine, død og andre 
obskure sider, ligger fritt tilgjengelige for barn og ungdom.  

Samtidig på andre ”hyller” finnes det et eventyrlig utvalg av velformulert, artig og ofte nyttig 
informasjon. Ikke minst i form av omfattende offentlige portaler som for eksempel ODIN, 
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skolenettverk, men også på sider med spill, nyheter, kultur og sport. Dette har elever og andre stor 
nytte av i undervisning så vel som privat. Paradokset består i at det på en og samme 
informasjonskilden (www) både fremkommer svært positive, troverdige og nyttige kilder til kunnskap 
som elever trenger, og negative, hatefulle, pornografiske og upålitelige kilde som elevene ikke 
trenger. Mange foreldre og skoler føler derfor at det oppstår dilemmaer ved nettbruken. Hvordan skal 
vi lære barn og ungdom å navigere kritisk i denne jungelen? Er ”nektestrategier” en fornuftig (eller 
realistisk) vei å gå, eller skal vi heller forsøke å utruste barn og ungdom med noen grunnkunnskaper 
og holdninger som gjør dem bedre rustet til selv å møte informasjonssamfunnet?  

2.8. Rettighetsparadokset 
Uønskede og utilsiktede konsekvenser av internett og annet informasjonsteknologi er langt i fra nye 
problemstillinger. Det har vanlige folk, forskningsmiljøer, byråkrater, media og politikere visst om 
lenge. Dette har i sin tur ført til en rekke lover og forskrifter som blant annet gir innbyggerne konkrete 
rettigheter som de kan bruke for å imøtegå problemene. En viktig slik lov er personopplysningsloven, 
hvor formålet er ”å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av 
personopplysninger”. Samtidig har få innbyggere i det hele tatt hørt om sine personvernrettigheter. 
For eksempel viser en omfattende undersøkelse i Europa at bare 32 % av innbyggerne i alle de 15 EU 
landene i 2003 har hørt om elementære rettigheter i personopplysningslovgivningen, herav 23 % av 
danskene, 28 % av finnene og 26 % av svenskene. (Europakommisjonen 2003:49). Tilsvarende 
kjenner ikke 68 % av alle spurte EU-borgere til at det eksisterer uavhengige myndigheter (datatilsyn) 
som overvåker håndhevelsen av personvernlover og som tar i mot klager fra enkeltpersoner. Andelene 
som ikke kjenner tilsynsfunksjonen i Sverige er 64 %, 71 % i Danmark og 75 % i Finland (ibid:48). 
Når nesten 2 av 3 innbyggere i Europa ikke kjenner til sine rettigheter, er det kanskje ikke så rart at 
svært få heller ikke gjør bruk av rettighetene.  

En parallell undersøkelse av bedrifter i EU viser at de mottar svært få innsynsbegjæringer. Halvparten 
bedriftene indikerer at de har mottatt mindre enn 10 innsynsbegjæringer i løpet av 2002. Ser vi på 
innsynsbegjæringer mottatt i Danmark, Sverige og Finland følges stort sett trenden. Men det er 
interessant å se at Sverige topper statistikken i hele EU; ingen land har færre innsynsbegjæringer i 
sine bedrifter enn svenskene, hvorav 25 % av de svenske bedriftene aldri har mottatt slike krav og 62 
% har mottatt mindre enn 10 innsynsbegjæringer. Tilsvarende tall for Norge er ikke tilgjengelig, men 
det er lite som taler for at Norge er avvikende i så måte. En hovedårsak til dette oppgis å være at 
opplysninger om hvilke lover og regler den enkelte har og forholde seg til, ikke er kjent i 
befolkningen (Europakommisjonen 2003). Samtidig er det flere rapporter som avdekker at det stadig 
foregår lovbrudd på dette området. Hovedfunnene fra en fersk undersøkelse fra Norge viser for 
eksempel at de fleste nettstedene for barn og ungdom ”oppfordrer mindreårige til å registrere 
personopplysninger, ofte mot tilbud om belønning, og få av disse nettstedene ber om 
foreldresamtykke. Over halvparten av de innhentede opplysningene er dessuten unødvendige i forhold 
til hva det er oppgitt at de skal brukes til” (Forbrukerombudet 2003). Litt forenklet ser det ut til at det 
urgamle prinsippet publicatis legis – kunngjøring av lovene - på personvernområdet lang på vei er 
forsømt.  

Paradokset består i at myndighetene på den ene siden forsøker å regulere personvernet gjennom 
lover, forskrifter og tilsyn. På den andre siden har de ikke nådd ut til folket med lovtekstene, og 
mange unnlater å følge loven. Står vi ovenfor en situasjon som ligner på John Irving’s siderhusregler? 
Det vil si at myndigheten ”henger opp” lover og regler som i praksis få leser eller forstår, og at 
”siderhuset” i praksis er bestemt gjennom selvregulering? Et litt provoserende spørsmål er om ”Fru 
justitias sverddragere” inkl. Datatilsynet i dette tilfellet har gjort jobben sin? Hvorfor er det slik at 
bedrifter og andre som er pålagt å informere om hvordan de bruker personopplysninger likevel ikke 
gjør det i praksis? Hvordan kan ”jussen” hjelpe oss hvis 2 av 3 ikke en gang kjenner til elementære 
rettigheter på personvernområdet?  

2.9. Utdanningsparadokset 
Som nevnt i innledningen har skolen og kommunene i Norge i mange år jobbet intensivt med å bygge 
ut kostbare datarom, legge kabel, kjøpe PCer, software og koble seg til internett. I tillegg har lærere 
over blitt sendt på et utall intensive datakurs på alt fra Word, Excel og PowerPoint til mer sofistikerte 
systemer som ClassFronter eller e-lærings moduler for norsk, engelsk, matematikk, mv. Pedagogene 
snakker aktivt om ”digital kompetanse” og at IKT er å betrakte som en 5. basisferdighet på lik linje 
med tale, lesing, skriving og regning (Søby 2003). Lærere og elever har dessuten lenge diskutert om 
mobiltelefoner skal være tillatt eller ikke på skolen, nettregler, bruk av logger på internett, 
filtreringsmuligheter, osv. Det er også registrert et ønske fra lærere om et godt verktøy for å lære 
elevene om personvern, og at det er vanskelig å vite hvordan man skal forholde seg til ”all 
teknologien”.  
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Samtidig har skoleverket ventet helt til 2004 før de på en systematisk måte har forsøkt å etablere 
pedagogiske opplegg for å undervise ungdom om personvern og IKT. Få (om noen) felles 
pedagogiske opplegg setter i dag fokus på relasjonen mellom personvern og teknologi. Derfor har en 
rekke årskull fullført grunnutdannelsen uten grunnleggende basiskunnskap om problemer og tiltak på 
dette viktige området, herunder elementære lover og regler om personvern. På mange måter er det 
derfor ikke snakk om å forsøke å legge ned grunnsteiner i barn og ungdommenes liv, men snarere å 
pusse på fasadene. Paradokset består i at en hel ”tastegenerasjon” i dag har kommet gjennom årevis 
med undervisning uten å kjenne til grunnleggende personvernrettigheter.   Hvordan er det mulig?  
Hva kan vi gjøre for at personvern i fremtiden blir en integrert del av undervisningen på barne- og 
ungdomsskoletrinnene i grunnskolen? 

 

 

Listen over er lang i fra utfyllende, men kun ment som illustrasjoner på en del sentrale paradokser og 
dilemmaer som vi står ovenfor på personvernområdet i det nye informasjonssamfunnet. Poenget er at 
det i dag pågår en eksplosiv vekst i bruken av personopplysninger i kjølvannet av de nye 
teknologiene. Mange av IT- systemene krever bruk av personopplysninger for i det hele tatt å virke. I 
de fleste tilfellene er bruken av personopplysningen uproblematisk og ofte nødvendig. Men som 
paradoksene og dilemmaene illustrerer er det også en del problemer knyttet til bruken.  

Denne rapporten kan ikke dekke alle disse tilfellene på en utførlig måte. Målsettingen med å 
presentere dilemmaene og paradoksene har primært være å introdusere noen tankevekkere innen 
personvernet. Som illustrasjonene viser, er interessemotsetninger snarere hovedregelen enn unntaket 
når det gjelder personvernet. I det etterfølgende skal vi gripe fatt i noen av dette. Kjernespørsmålet er 
hvordan vi på en hensiktsmessig måte kan lære elevene og lærere om personvern. I det neste kapittelet 
utdypes dette ved å gjengi noen hovedmomenter innen personvernteori og personopplysningsloven.  
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3. Kapittel: Personvernteori og personopplysningsloven  

Det pedagogiske opplegget er laget med bakgrunn i personvernteori og Lov om behandling av 
personopplysninger (personopplysningsloven). Feltet er omfattende og det er ikke mulig her å 
presentere personvern i detalj5. Likevel er det tatt med noen sentrale momenter for å gi en viss 
oversikt over temaet. Fremstillingen er i hovedsak basert på Schartum og Bygrave (2004) og 
NOU:1997:19.  

 

3.1. Personvernteori 
Innen personvernteorien har det tradisjonelt vært fokusert på tre ulike hovedperspektiver: 
integritetsperspektivet, maktperspektivet og beslutningsperspektivet. Inndelingen er litt kunstig og 
mest et grep for å fremstille teorien. I praksis bør de tre perspektivene sees samlet.  

3.1.1. Det integritetsfokuserte personvernet 
Det første og kanskje viktigste hovedperspektivet er det integritetsfokuserte personvernet. 
Perspektivet representerer den klassiske måten å se personvern på (Schartum og Bygrave 2004:23). 
Utgangspunktet er at mennesker er frie og ”ukrenkelige”, men at det i en del situasjoner oppstår 
krenkelser av menneskers integritet på ulike måter. Schartum og Bygrave fremhever fem slike 
integritetskategorier:  

1) Territorial integritet handler om respekten for enkeltmenneskets private, geografiske/fysiske 
område. Begreper som ”privatlivets fred”, ”innen husets fire vegger” og ”my home is my castle” 
tilhører denne kategorien. Poenget er at det som skjer i hjemmet er privat og ikke vedgår andre. 

2) Kroppslig integritet handler om at andre respekterer vår kropp, og at vi selv har bestemmelsesrett 
over den. Det er kanskje ikke så naturlig å tenke på at bruk av IKT kan krenke vår kroppslige 
integritet, men faktum er at det i dag pågår en nokså omfattende registrering av ”kroppens 
hemmeligheter” (Schartum og Bygrave 2004:23). Illustrerende eksempler er behandling av data 
etter biometrisk prøvetaking (fingeravtrykk, blodprøver, sædprøver, alkoholprøver, osv.). En del 
virksomheter har også satt fokus på å avdekke arveegenskaper gjennom ulike former for DNA- 
registreringer. Det er for eksempel ikke vanskelig å forestille seg at forsikringsselskaper eller 
andre har interesse i å vite om din familie er disponert for alvorlige sykdommer.  

3) Psykisk integritet handler om at ingen skal true eller på annen måte utsette andre for 
følelsesmessige belastninger. Ved bruk av IKT kan det skje på ulike måter. For eksempel hvis 
noen tar bilder av andre uten samtykke med mobiltelefonkamera (for eksempel i dusjen på 
skolen) for å mobbe, sjikanere eller trakassere. Den psykiske integriteten kan også trues hvis noen 
får tilgang til private filer på datamaskiner og avdekker privat informasjon. 

4) Kommunikasjonsintegritet innen personvernteorien er beslektet med punktet over og handler 
særlig om at vi skal kunne kommunisere uforstyrret med andre mennesker. Brudd på 
kommunikasjonsintegriteten kan for eksempel skje dersom noen ”bryter opp” og leser andres e-
post, eller lytter på private telefonsamtaler.  

5) Sist, men ikke minst, handler det integritetsfokuserte personvernet om informasjonsintegritet. Det 
dreier seg om at den enkelte selv skal bestemme hvordan informasjon om seg selv gis. En 
grunnleggende forutsetning for å ivareta informasjonsintegritet er at det er frivillig å gjøre 
tilgjengelig (gi fra seg) informasjon om seg selv. Et typisk eksempel er når nettsteder for barn og 
ungdom unnlater eller gir svært lite informasjon om hva personopplysninger skal brukes til. Det 
vil si i situasjoner hvor det ikke foreligger ”informert samtykk”.   

 

3.1.2. Det maktfokuserte personvernet 
Det andre hovedperspektivet innen personvernteorien er det maktfokuserte personvernet. Tradisjonelt 
har perspektivet vært opptatt av maktforholdet mellom ”Staten” og ”den enkelte”. 
Forvaltningslovgivningen, offentlighetsloven og ulike ombudmannsordninger er illustrerende tiltak 
som skal hindre at det oppstår maktovergrep. På personvernområdet er det interessante ved 

                                                           
5 For en god innføring og oversikt over temaet anbefales Personvern i informasjonssamfunnet. En innføring i 
vern av personopplysninger (Schartum og Bygrave 2004). Forarbeidene til dagens personopplysningslov 
finnes i NOU 1997:19, Et bedre personvern – forslag til lov om behandling av personopplysninger. Det er 
også i norsk juridisk teori utviklet en interessemodell som beskriver personvernet med utgangspunkt i 7 ulike 
ideelle interesser som en tillegger mennesker (Blekeli og Selmer 1977). Interesseteorien presenteres i detalj i 
Schartum og Bygrave (2004: side 33-74).  
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maktperspektivet særlig hvilken rolle IKT har når myndighetene behandler opplysninger om den 
enkelte. Hvis ”kunnskap er makt” blir det viktig å forhindre at ikke myndighetene får for mye 
”informasjonsmakt” over borgerne.  

 
Et klassisk eksempel hvor det maktfokuserte personvernet diskuteres er når staten gjennom sine 
”hemmelige tjenester” systematiske overvåker enkeltmennesker. Et annet eksempel er hvis en 
arbeidsgiver eller en skole kontrollerer sine ansatte eller elever omfattende og intensivt. Det kan for 
eksempel skje gjennom elektroniske logger av internett og telefonbruk, adgangssystemer, eller 
gjennom omfattende fjernsynsovervåking på arbeidsplassen eller i skolegården. Det kan også 
oppleves som et maktovergrep når myndighetene tillater overvåkningskameraer i og ved 
transportmidler som drosje, buss, trikk, osv. I tillegg favner maktperspektivet over en rekke områder 
knyttet til oss som forbrukere. Maktovergrep kan i denne sammenhengen skje ved at markedsaktører 
systematisk bruker IKT for å kartlegge våre forbruksvaner. Kartleggingen kan for eksempel skje ved å 
gjenbruke personopplysningene vi legger igjen i de utallige betalingssystem som finnes i kiosker, 
kantiner, butikker, hotell, flyplasser, restauranter, osv.   

3.1.3. Det beslutningsfokuserte personvernet 
Det tredje hovedperspektivet på personvern er det beslutningsfokuserte personvernet. Kjernen er at 
personopplysninger i økende grad brukes for å treffe beslutninger av ulik art: Banker samler inn 
personopplysninger for å vurdere lånesøknader, forsikringsselskaper samler inn personopplysninger 
for å vurdere risiko og forsikringsvilkår, legen samler inn personopplysninger for å treffe avgjørelser 
om medisinsk behandling, ligningskontoret samler inn personopplysninger for å fastsette og 
kontrollere skattenivå, skolemyndigheter samler inn personopplysninger for å vurdere opptak til 
videregående skoler, osv.  Slike beslutningssituasjoner kan være avgjørende for folks livssituasjon og 
velferd (NOU 1997:19:22). Et eksempel, som ligger i skjæringspunktet mellom den maktfokuserte og 
det beslutningsfokuserte personvernet, er når beslutningsprosessene automatiseres i et omfang og en 
grad som gjør at den enkelte ikke greier å komme med innsigelser mot beslutningsgrunnlaget. For 
eksempel er det slik at når man søker om studielån eller ulike trygdeordninger er ofte søknaden 
uberørt av menneskehender. Problemene oppstår når beslutningsgrunnlaget er feil, eller når 
datamaskinene ”regner feil” slik at for eksempel stønadsmottakere får feil utbetalinger, eller dersom 
banker nekter deg lån selv om du skulle ha hatt det. I ytterste konsekvens kan dette få dramatiske 
følger for den som blir berørt.  

 

3.2. Personopplysningsloven6 
Personvernet kan ivaretas på ulike måter, for eksempel ved at elever lærer om personvern og 
diskuterer personvern hjemme og på skolen. Men også gjennom samfunnsdebatter i media. Det 
viktigste virkemiddelet er likevel trolig Lov om behandling av personopplysninger 
(personopplysningsloven) som trådte i kraft i 2001. Det er flere grunner til dette.  
 
For det første gir loven generelle bestemmelser om behandling av personopplysninger. Det vil si 
opplysninger som direkte eller indirekte kan kobles til en person. Dette gir personopplysningsloven et 
stort nedslagsfelt og gjør at den kommer til anvendelse på all elektronisk behandling og registrering 
av personopplysninger, både i private offentlige organisasjoner. Loven stiller flere vilkår for at det 
skal være lovelig å behandle personopplysninger, og den gir utstrakte rettigheter for den enkelte.  
 
For det andre har loven stor betydning for andre lover i Norge. Kunnskaper om 
personopplysningsloven er slik sett viktig for å forstå lover som grenser opp mot personvern, for 
eksempel helselovgivning, markedsføringslovgivning, osv.  
 
For det tredje bygger loven på EUs personverndirektiv. Direktivet harmoniserer lovgivningen i 
Europa og sikrer fri fly av personopplysninger innenfor lovgivningens rammer i EU/EØS- området. 
Det betyr at den norske personopplysningsloven likner lovene i andre land i Europa. Ved å kjenne 
hovedtrekkene i personopplysningsloven har den enkelte gode forutsetninger for å sette seg inn i 
tilsvarende lover i mange andre land.  
 
Sist, men ikke minst, sikrer personopplysningsloven grunnleggende menneskerettigheter. Norge er 
forpliktet som stat til å gi lover som sørger for at befolkningen gis tilstrekkelig vern mot staten selv og 
andre private aktører. Menneskerettighetene stiller krav om at alle mennesker, unge og gamle, har rett 

                                                           
6 Personopplysningsloven er vedlagt denne rapporten. Selve loven og ulike forarbeider, forskrift, mv. finnes 
også gratis tilgjengelig på internett på www.lovdata.no
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til respekt for sin personlige integritet og familieliv. Det skal ikke skje inngripen og overvåking av 
vårt privatliv og vår kommunikasjon med andre (Den europeiske menneskerettighetskonvensjon, 
artikkel 8). 
 
Loven tar også for seg fjernsynsovervåking. Et grunnkrav er at steder hvor en begrenset krets av 
personer ferdes jevnlig, bare er tillatt dersom det er et særskilt behov for overvåkingen. 
Billedopptakene kan bare utleveres til andre dersom den som er avbildet samtykker, eller utleveringen 
følger av lov. Billedopptak kan likevel utleveres til politiet ved etterforskning av straffbare handlinger 
eller ulykker hvis ikke lovbestemt taushetsplikt er til hinder. Loven gir også detaljerte regler om 
hvordan det skal varsles om at overvåking finner sted.   

 

 

 
 
Et grunnkrav til fjernsynsovervåking i 
personopplysningsloven er at steder hvor 
en begrenset krets av personer ferdes 
jevnlig, bare er tillatt dersom det er et 
særskilt behov for overvåkingen. 

 
 

 
 

Personopplysningsloven bestemmer videre Datatilsynets organisering og oppgaver. Datatilsynet skal 
blant annet føre oversikt over alle behandlinger som er innmeldt eller gitt konsesjon. De skal behandle 
søknader om konsesjoner, og kontrollere at lover og forskrifter som gjelder for behandling av 
personopplysninger blir fulgt. Datatilsynet pålegges også å holde seg orientert og informere om den 
generelle nasjonale og internasjonale utviklingen i behandlingen av personopplysninger.  

 

 

 
 
Behandlingsansvarlige skal gi melding til 
Datatilsynet før behandling av 
personopplysninger med elektroniske 
hjelpemidler. Bildet til venstre viser 
meldingssystemet til Datatilsynet på 
internett. I dag er over 16000 aktive 
meldinger i tilsynets database. 
Referanse: www.datatilsynet.no
 

 
Avgjørelser som Datatilsynet fatter kan påklages til Personvernnemnda (www.personvernnemda.no). 
Nemnda er et uavhengig forvaltningsorgan administrativt underordnet Kongen og departementet.  
 
I pilotprosjektet er det særlig lovens kapittel III som er lagt til grunn. I kapittelet fremkommer en rekke 
viktige bestemmelser om informasjon ved behandling av personopplysninger. I den første delen av 
kapittelet ( § 18) fastsettes den enkeltes rett til innsyn. Hovedpoenget er at enhver som ber om det, skal 
få vite hva slags behandling av personopplysninger en behandlingsansvarlig foretar. Uten nærmere 
begrunnelse kan alle som ønsker det kreve å få følgende informasjon om en bestemt type 
behandling(såkalt generelt innsyn):  

 
a) navn og adresse på den behandlingsansvarlige 
b) hvem som har det daglige ansvaret  
c) formålet med behandlingen 
d) beskrivelser av hvilke typer personopplysninger som behandles 
e) hvor opplysningene er hentet fra, og   
f) om personopplysningene vil bli utlevert, og eventuelt hvem som er mottaker   

 
Dersom den som ber om innsyn er registrert (såkalt individuelt innsyn), skal den behandlingsansvarlige 
opplyse om: 
 

 

http://www.datatilsynet.no/
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 a) hvilke opplysninger om den registrerte som behandles, og om 
ker sikkerheten.   

Den som er registrert kan også kreve at den behandlingsansvarlige utdyper informasjonen i første ledd 

I de re delen av kapittelet (§ 19) fremkommer de informasjonsplikter som pålegges når det samles 

 b) sikkerhetstiltakene ved behandlingen så langt innsyn ikke svek
 

(bokstav a - f over) i den grad det er nødvendig for at den registrerte skal kunne ivareta egne interesser.  
 

n and
inn opplysninger fra den registrerte. For eksempel når en elev registrerer seg på internett. Når det 
samles inn personopplysninger skal den behandlingsansvarlige først informere den registrerte om:  

 
a) navn og adresse på den behandlingsansvarlige   

, og eventuelt hvem som er mottaker   

sine rettigheter etter loven her på best 

 
I tillegg er det informasjonsplikt når det samles inn opplysninger fra andre enn den registrerte selv, for 

 
remstillingen av personopplysningsloven over er nokså forenklet og det kan derfor være grunn til å se 

b) formålet med behandlingen   
c) om opplysningene vil bli utlevert
d) at det er frivillig å gi fra seg opplysningene, og 
e) annet som gjør den registrerte i stand til å bruke 
mulig måte, som f.eks. informasjon om retten til å kreve innsyn (§ 18) og retten til å kreve 
retting (§ 27 og § 28) 

eksempel når du søker om lån.  
 

F
hele lovteksten med forskrift på www.lovdata.no, eller kontakte Datatilsynet dersom noe er uklart 
(www.datatilsynet.no). Det finnes også mye og nyttig informasjon på ”personvern på nettet” ved 
Universitetet i Oslo (www.personvern.uio.no/pvpn/index.html). For en mer grundig beskrivelse av 
personvern og personopplysningsloven anbefales Schartum og Bygrave (2004) og Coll og Lenth 
(2000). 
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http://www.datatilsynet.no/
http://www.personvern.uio.no/pvpn/index.html


Innsyn for ungdom med IKT                                                  - 21 - 

 
 

4. Kapittel: Det pedagogiske opplegget  

4.1. Om opplegget gjennomført ved Brunla ungdomsskole 
Som innledningen viser har en viktig målsetting i prosjektet vært å tilrettelegge for og gjennomføre et 
pedagogisk opplegg for 10.klassinger. I kapittel 2 har vi belyst noen sentrale utfordringer for 
personvernet i informasjonssamfunnet. Tanken er at informasjon om hvilke rettigheter ungdom har 
(jf. kapittel 3), kombinert med praktiske oppgaver i datarom skal bidra til en kompetanse omkring 
personvern og IKT.  

 
Etter idé fra jussprofessor Dag Wiese Schartum ved Universitetet i Oslo ble det pedagogiske 
opplegget satt i gang omkring innsynsdelen av personopplysningsloven (særlig lovens kapittel III). 
Universitetet har tidligere eksperimentert med å gjøre denne delen av loven mer tilgjengelig gjennom 
nettstedet ”Personvern på nett” (www.personvern.uio.no/pvpn/index.html). Tanken var å utnytte disse 
erfaringene ved utvikling av det pedagogiske opplegget for ungdommene.  

Nedenfor presenteres det pedagogiske opplegget slik det ble gjennomført ved Brunla ungdomsskole i 
mars 2004. Fremstillingen er basert på følgende 8 steg:  
 
Steg 1: Organisering  
Steg 2: Forundersøkelse og utlevering av en ”tenk gjennom oppgave”  (20 min) 
Steg 3: Undervisning time 1: Teori: En vanlig ”personvernsdag”   (45 min) 
Steg 4: Undervisning time 2: Teori: Personvern og personopplysningsloven  (45 min) 
Steg 5: Undervisning time 3: Praksisarbeid i datarom: www.saftonline.no (45 min)  
Steg 6: Undervisning time 4: Praksisarbeid i datarom: ”Krev innsyn”  (45 min) 
Steg 7: Undersøkelse (etter)      (20 min) 
Steg 8: Oppsummering og evaluering     (45 min) 
 

4.1.1. Steg 1: Organisering  
Prosjektet ble organisert med utgangspunkt i en referansegruppe bestående av Statens 
filmtilsyn/SAFT, Læringssenteret, Universitetet i Oslo og Brunla ungdomsskole. I praksis ble 
undervisningsopplegget utviklet av Universitetet i Oslo i samarbeid med klassenes lærere og rektor. 
Koordineringen med SAFT og Læringssentrert ble i ivaretatt gjennom prosjektleder, hvor de enkelte 
ble gitt anledning til å uttale seg om forslag til opplegg før iverksettelse. Valget av Brunla 
ungdomsskole i Stavern som pilot beror på at det tidligere har vært samarbeid mellom Avdeling for 
forvaltningsinformatikk ved Universitetet i Oslo og Larvik kommune.  

I forkant av undervisningen ble det gjennomført flere møter i Stavern mellom Universitetet i Oslo, 
samfunnsfagslærerne, IT-ansvarlig ved skolen og rektor. Hovedtema for møtene var innhold, nivå og 
den praktiske gjennomføringen av undervisningen. Siden utviklingen av det pedagogiske opplegget 
også besto av spørreundersøkelser, ble det sendt ut et brev til foreldrene hvor opplegget ble skissert og 
avklart. Det pedagogiske opplegget ble også sendt på ”høring” hos lærere og rektor og andre involverte 
i prosjektet. Endelig opplegg ble til slutt gjennomgått ved skolen dagen i forkant av undervisningen.  

Selve gjennomføringen ble planlagt samtidig i 4 tiendeklasser 5. mars 2004. To av klassene skulle 
gjennomførte undervisningen samlet, mens de to andre klassene fikk undervisningen i egne klasserom. 
For hver klasse var det en observatør fra Universitetet i Oslo. Ved oppstart fikk elevene utlevert kopier 
av lysarkene til undervisningen samt personopplysningsloven i fulltekst.  

  
Dette hadde to hovedfunksjoner. For det første presenteres et nytt materiale hvor elevene ikke har 
lærebøker å støtte seg til, og lysarkene forsøkte å kompensere for dette. Vi ønsket også å tilrettelegge 
for diskusjon og unngå at enkelte elever forsøkte å skrive av alle foilene. For det andre ønsket vi å gi 
elevene en ”smørbrødliste” som de kunne bruke i den praktiske delen av undervisningen (time 3 og 4). 
På den måten fikk vi blant annet formidler nettadresser og passord nødvendige for å gjennomføre de 
ulike nettbaserte evalueringene.  
 
Den praktiske delen av undervisningen forutsatte at skolen stilte til rådighet datarom hvor elever og 
lærer kunne benytte internett. Detaljer vedrørende kapasitetsbehovet og organisering var derfor et 
viktig tema ved organiseringen. Opplegget ble planlagt gjennomført på samme tid og alle 
datamaskinene ved skolen skulle utnyttes. Det betyr at klassene under den praktiske gjennomgangen 
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ble splittet opp på mange forskjellige rom. Det minste rommet hadde 4 datamaskiner og det største om 
lag 30 maskiner. Skolen har bredbåndskapasitet på fastlinjer og høy dekningsgrad av datamaskiner.  

 

4.1.2. Steg 2: Forundersøkelse og ”tenk gjennom oppgaven”  
Før oppstart ble det gjennomført en nettbasert spørreundersøkelse for å evaluere undervisning. 
Hensikten var å forsøke å kartlegge elevenes kunnskaper og holdninger til IKT og personvern før og 
etter undervisningen. Spørsmålene som ble anvendt og resultatene fremkommer presenteres 
fortløpende i kapittel 5.  
 

 

 
Undersøkelsen består av totalt 28 spørsmål, og resultatene ble 
anvendt som beslutningsgrunnlag ved revisjon av 
studieopplegget. Tid til gjennomføring var om lag 20 minutter. 
For å oppnå anonymitet ble det sendt rundt en liste over 
”hemmelige navn”. Elevene ble deretter bedt om å velge ett 
navn og sett kryss utenfor det navnet de valgte. Elevene måtte 
også huske navnet til neste undersøkelse.   

 

 
Etter at undersøkelsen var gjennomført, ble det utdelt en ”tenk gjennom oppgave” (vedlegg X). 
Oppgaven inneholder 4 sider med tekst om personvern, ungdom og internett. Elevene blir presentert 
for to case som de må ta stilling til, dvs. forberede argumenter for og mot til diskusjon i første 
undervisningstime.  Teksten med oppgaver var ment å motivere og aktivisere elevene ved at de knytter 
egne erfaringer og tanker til temaet for undervisningen. Teksten får den enkelte til å reflektere rundt 
hvilke opplysninger en kan/bør/må gi fra seg når en bruker internett og IKT.  

 

4.1.3. Steg 3: Teoriundervisning (45 min): En vanlig ”personvernsdag” (time 1)   
 

Eksempel: En vanlig (personvern) dag !

Og blir registrert av 
læreren

Du kommer litt 
for sent

0915

Som også har 
kamera

Passerer et trafikk-
overvåknings-
kamera og blir 
filmet

Trøtt!

ProblemAktivitetTid

Setter deg på 
bussen

0845

Går til bussen0830

Jeg står opp0800

12.04.2004 TIME 1: Universitetet i Oslo 9

Diskusjon om personvern
Litt om fru justitia 
• Bind for øynene (nøytral)
• Veie for og i mot (vekten)
• Bestemme (sverdet)

Den teoretiske undervisningen gikk over 2 skoletimer. Første time 
dreier seg om basisundervisning omkring demokrati og personvern. 
Undervisningen ble gjennomført med utgangspunkt i eksempelet ”en 
vanlig personverndag”.  

Presentasjonen viser hvordan elevene selv blir eksponert for ulike 
former for registreringer av personlig informasjon i løpet av en nokså 
vanlig dag. Elementer som belyses er overvåkingskamera på veier og 
busser, fraværsregistreringer på skolen, avgivelse av personlig 
informasjon ved lege- og apotekbesøk, ved betalingsterminaler, 
mobiltelefonbruk, og gjennom bruk av internett om kvelden hjemme.  

Målsettingen var å vise situasjoner som elevene kjenner seg igjen i, 
uten at de nødvendigvis har tenkt over dette tidligere. Eksemplene 
dannet også et grunnlag for å diskutere hvordan personlig 
informasjon brukes og misbrukes.  

Etter en diskusjon omkring ”personverndagen” ble ”tenk gjennom 
oppgavene” gjennomgått. Diskusjonen ble gjort med utgangspunkt i 
Fru justitia. Det ble særlig lagt vekt på at hun har bind for øynene 
(nøytralitet), at hun veier for og i mot (vekten) og at hun er kan 
bestemme (sverdet). 

4.1.4. Steg 4: Basisundervisning om personvern og IKT (time 2) 
I den andre teoritimen ble elementær personvernteori og personopplysningsloven gjennomgått. 
Opplegget ble gjennomfør over en skoletime og besto av to ulike deler. I del 1 ble det presentert hva 
personvern er samt ulike perspektiver på personvern. Det ble også fokusert på hvorfor det er viktig å 
verne om personopplysninger. I del 2 ble de viktigste elementene i personopplysningsloven behandlet; 
sentrale begreper, lovens virkeområde, Datatilsynet, hovedregelen om samtykke og retten på 
informasjon. Det ble særlig lagt vekt på retten til innsyn, hvordan man kan kreve innsyn og noen 
unntak i loven. Det ble også fokusert på retting og sletting av personopplysninger.  

 

 



Innsyn for ungdom med IKT                                                  - 23 - 

4.1.5. Steg 5: Praksisarbeid (time 3) 
I de påfølgende to skoletimene ble elevene fordelt på datarom med internettforbindelse. I den første 
timen ble de introdusert til www.saftonline.no. Der ble de først gitt anledning til å gå litt rundt å leke 
seg i om lag 5 minutter. Deretter klikket de seg inn på SAFTs utdanningsprogram for barn, forskjellige 
quiz, konkurranser, med mer. Nettstedet har også en ”detektiv” som illustrerer hvordan det er mulig å 
logge hvilke sider elevene har vært på.  

 
I neste del av timen var tanken at elevene skulle gå til modulen ”personvern på nett”. Dessverre oppsto 
det store problemer med serveren i Oslo. Resultatet var at elevene ikke fikk benyttet nettstedet slik vi 
planla. Men elevene var vante til å håndtere ”databrudd” og tok det hele betydelig mer rolig en 
”forskerne” fra Universitetet. (Se evaluering side i neste kapittel).  

 
Det var blant annet lagt til rette for at de skulle finne svar på sentrale spørsmål i 
personopplysningsloven. Herunder hvor de kan kreve innsyn, hvem som har rett på innsyn, om det 
koster penger, osv. Det var også lagt til rette på nettstedet for å lese begrunnelser for loven samt linker 
direkte til originalteksten hos www.lovdata.no.  

 
Tanken var videre at mens elevene undersøkte innsynsrutinen, skulle læreren gå rundt og svarer på 
spørsmål vedrørende bruken av rutinen, innholdet av rettigheter, mv. Elevene skulle også finne 
eksempler og gjennomføre en kritisk vurdering av ulike nettsteder. Spørsmål som skulle tas opp var for 
eksempel om du må registrere deg, hva slags informasjon som avkreves, hva opplysningene brukes til, 
hvem står bak, osv. Deretter skulle elevene gå til ”krev innsyn”.  Lærerne skulle blant annet vise 
elevene hvordan ”krev innsyn” virker som forberedelse til neste time.  

 

4.1.6. Steg 6: Praksisarbeid (time 4)  
I den andre praksistimen, som ble arrangert temmelig provisorisk som følge av serverbruddet, var 
tanken at eleven skulle lære å gjennomføre en innsynsbegjæring etter personopplysningsloven i 
praksis.  

 
Først ble elevene gitt en oversikt over ulike nettsteder som var aktuelle å begjære innsyn hos. 
Nettadressene ble vist som lysbilder som også var tilgjengelige i elevenes kopier av lysarkene. For å 
unngå at det ble laget mange innsynsbegjæringer til de samme organisasjonene, ble fordelingen av 
innsynssteder styrt av faglærer.   

 
 
 
 
 
 
 
Bildet over viser ”krev innsyn” på 
nettstedet som ble benyttet ved Brunla 
ungdomsskole. Totalt laget elevene 73 
krav om innsyn som ble sendt til ulike 
organisasjoner rundt om i Norge 

 
Begjæringene ble fortløpende fylt ut av elevene på 
internett, skrevet ut i klassen og gitt til læreren for 
utsendelse. Samlet ble det laget 73 innsynsbegjæringer av 
elevene selv, samt 20 fra universitetet i Oslo.  Det ble 
begjært innsyn i syv forskjellig typer informasjon; 1) 
hvem som har ansvaret for behandlingen, 2) formålet med 
behandlingen, 3) hvordan opplysningene publiseres, 4) 
kommunikasjonsform, 5) hva slags typer 
personopplysninger de bruker, 6) innsamling og 7) om de 
utleverer personopplysninger til andre.  

Begjæringene ble sendt til ulike organisasjoner rundt om i 
Norge, herunder: domstoler, statlige tilsyn, kommuner, 
butikkjeder, e-handlesportaler, nettsteder for barn og 
ungdom, TV selskaper, nettaviser, IT-selskaper, 
mobiltelefoni, internettleverandører, 
kredittopplysningsforetak, politiske partier, 
helsenettsteder, flyselskaper samt bank og forsikring. 
 
Opplegg for håndtering av utsendelse og mottak ble 
ivaretatt av skolen og Universitetet i Oslo. I praksis 
fungerte det på den måten at innsynsbegjæringene ble 
registrert på en liste som lå i skolens postmottak.  

 
Mot slutten av timen ble elevene med på en kort evaluering av nettstedet www.saftonline.no. 
Evalueringen skjedde på to måter. Den ene måten var å gjennomføre observasjoner og samtaler i 
forskjellige grupper om nettstedet. Denne delen ble leder av to masterstudenter fra Universitetet i Oslo. 
Den andre gruppen gjennomført en spørreundersøkelse på nettet.  

 

http://www.saftonline.no/
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4.1.7. Steg 7: Undersøkelse (etter gjennomføring) 
For å evaluere det pedagogiske opplegget ble den samme undersøkelsen som beskrevet i steg 2 gjentatt 
4 uker etter gjennomføringen. Hensikten var hovedsaklig å kartlegge om elevenes kunnskaper og 
holdninger til IKT og personvern var endret etter undervisningen. Spørsmålene anvendt var identiske 
med forundersøkelsen, og ble gjennomført på internett i regi av faglærerne ved Brunla ungdomsskole.  
  

4.1.8. Steg 8: Oppsummering og evaluering 
Til slutt, i trinn 8, ble prosjektet oppsummert og presentert for elevene over to skoletimer. 
Presentasjonen ble gjennomført 14. april 2004 ved Brunla ungdomsskole. Årsaken til at denne delen av 
undervisningen kom senere var at mottakerne av innsynskravet måtte gis tilstrekkelig tid til å svare. I 
henholdt til personopplysningsloven er det 30 dager. Kjernen i presentasjonen var å oppsummere det 
pedagogiske opplegget, evalueringene samt responsen elevene fikk på innsynsbegjæringene.  
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5. Kapittel: Evalueringer og erfaringer 

5.1. Kort om evalueringen 
Det pedagogiske opplegget ble evaluert på følgende 4 måter:  

1. Observasjoner gjort ifm gjennomføringen av undervisningen (kvalitativ)  
2. Evaluering av nettstedet www.saftonline.no og ”Krev innsyn” (kvantitativ og kvalitativ) 
3. Kunnskaper og holdninger før og etter undervisning (kvantitativ) 
4. Gjennomføring og respons på innsynsbegjæringene (kvantitativ) 

 
Evalueringene gir langt fra noen ”fasit” på hvordan undervisning om personvern bør legges opp. 
Målsettingen var å få en indikasjon på hvordan undervisningsopplegget og nettstedet fungerte.  Selv 
om evalueringene har gitt oss viktige innspill på undervisningsopplegget, er det selvsagt viktig at 
Læringssenteret fortsetter tilpassingen av det pedagogisk opplegg før implementering.  

 

5.2. Observasjoner gjort ifm gjennomføringen av undervisningen  

5.2.1. Observasjoner før undervisning 
Ved gjennomgang av undervisningsopplegget dagen før undervisningen, ble lærerne og rektor 
presentert for resultater fra forundersøkelsen med elevene. Langt på vei stadfestet svarene eleven gav, 
de inntrykk lærerne har fra før om elevenes kunnskaper og holdninger til personvern og internettbruk. 
De fikk også utlevert lysark og PowerPoint presentasjon med lærerveiledninger til bruk i 
undervisningen. Opplegget ble kort repetert og forberedt.    
 
I møtet var det en del interessante temaer som kom opp. For det første viser lærerne til at det ikke er 
noen om personvern i de lærebøkene som er brukt t.o.m. 10.klasse. Lærerne sier også at de har hatt 
mange diskusjoner på skolen om IKT og personvern. Både lærerne seg i mellom og sammen med 
elevene. Temaer som typisk tas opp er bruk av mobiltelefon, overvåkningskkamera og logging av 
internettbruken ved skolen. Det er også en oppfatning hos lærerne at alle ”nektestrategiene” ikke er 
veien å gå. ”hva hjelper det å nekte elevene på skolen, når de har frie tøyler hjemme”. Det er også 
usikkerhet hos lærerne om hva slags regler som gjelder ved bruk av internett, mobiltelefoner, osv. Et 
hovedpoeng som flere lærer og IT- ansvarlig ved skolen fremhevet var at det pedagogiske opplegget 
kommer alt for sent: ”Undervisning om personvern må komme mye tidligere inn i undervisningen, 
kanskje allerede i barneskolen”.  

Det ble også fokusert på at dialogen mellom lærere og foreldrene er vanskelig på dette området. 
Lærerne etterlyste informasjon som de kunne gi til foresatte. Undervisningsopplegg og informasjon 
om personvern og IKT er kort sagt etterlyst i flere sammenhenger. Lærerne så vel som rektor var 
derfor svært positive til prosjektet.    

5.3. Evaluering av teoridelen delen 

5.3.1. Observasjoner av time 1 (teori) 
Etter en kort introduksjon ble ”personverndagen” gjennomgått. Hovedinntrykket er at det var et 
vellykket pedagogisk grep. Det kommer frem mange gode eksempler når personvernet eksemplifiseres. 
Lærerne var flinke til å komme med supplerende eksempler fra aktuelle hendelser i media. For 
eksempel ble positive sider med overvåkningskamera illustrert med etterforskningen av drapet på 
Sveriges utenriksminister. Tilsvarende ble avlyttingen av mobiltelefoner ved Gardermoen flyplass 
trukket frem som et negativ eksempel på ”overvåking”. Det oppsto også livlige diskusjoner i løpet av 
”personverndagen” hvor elevene trakk frem egne erfaringer og ting de hadde hørt om.  

Også ”tenk gjennom oppgaven” fungerte bra, men det var mange som åpenbart ikke hadde lest eller 
”tenk gjennom” eksemplene. Oppgaven ble derfor lest opp for elevene i klassen. Eksemplene skapte 
livlige debatter hos elevene, og flere lot seg kraftig provosere av ”læreren som tok mobiltelefonene” 
(jf. oppgave 1). Enkelte var også litt forundret av hvor dumme elevene var – ”det er jo bare å slå av 
lyden så slipper du å bli tatt” var det et par stykker som sa. ”Fru justitia” fungerte også godt som 
introduksjon til ”jussen”. Elevene kom med mange interessante argumenter som veide tungt på begge 
sider av vekten. En elev uttalte for eksempel at ”en avtale mellom læreren og elevene kan vel ikke gå 
foran norsk lov!”  

 

http://www.saftonline.no/


Innsyn for ungdom med IKT                                                  - 26 - 

Hovedinntrykket er at denne delen av undervisningen bør videreføres uten vesentlige endringer. Et 
unntak er at ”tenk gjennom oppgaven” kanskje bør flyttes fra å være hjemmeoppgave til å være en 
integrert del av undervisningen.     

5.3.2. Observasjoner av time 2 (teori) 
Den andre timen med teori var opplagt den vanskeligste for både elevene og lærerne. Slik opplegget 
var tilrettelagt gjennomgås alt for mange temaer på en skoletime. Den vanskelige 
undervisningssituasjonen ble forsterket av at det ble benyttet dobbeltimer. Elevene hadde ikke pause 
mellom time 1 og time 2. Selv om lærerne var kreative med å komme på eksempler, ble det en del 
opplesing fra lysarkene. Og enkelte ark ble hoppet over for å holde tidsplanen. Særlig var det 
problematisk å få frem forskjellen på ”generelt” og ”individuelt” innsyn. Det er uklart hvorvidt dette 
skyltes at elevene ble urolige og måtte hysjes på ved flere anledninger, eller om temaene ikke fanget 
godt. Her var det klare forbedringsmuligheter.  

5.3.3. Observasjoner i lærerværelse etter teoriundervisningen7 
I forkant av time 3 og 4 ble det gjennomført et kort statusmøte i form av samtaler mellom lærerne og 
observatørene fra Universitetet i Oslo. Lærerne omtaler 10.klassene som stort sett rolige og flinke, men 
sier at de som 10. klasser flest sender rundt lapper, sender SMSer i timen, at de knipser rundt arkbiter, 
etc. Noen av elevene har allerede innrømmet at de har tullesvart på tidligere SAFT- undersøkelser (!), 
men gir inntrykk av at det ikke betyr at de er uinteresserte i temaet personvern. En av lærerne sier at 
elevene ikke er så glade i å lese, og at det som har fungert best i klassen er å ha informasjonen på 
overhead og lese opp alt høyt. Det er tydelig at noe av stoffet om personvern i undervisningen blir for 
tørt. Klassene som ser ut til å være mest interesserte i temaet, er de som har hatt lærere som har 
kommet med praktiske eksempler.  

 
En av lærerne trakk inn homofile og deres rettigheter i forhold til personvern som mulige eksempler. 
En annen trakk inn nettstedet ”blinddate”, hvor de som registrerer seg må oppgi både seksuell legning 
og om man drikker mye, i tillegg til kjønn, alder og andre personlige opplysninger. En annen lærer 
trakk inn nakenhet. De fleste syntes å gi inntrykk av at nakenhet er greit, helt til læreren spurte klassen 
om det ville være greit om en toller ville ha rett til å kle av en reisende og undersøke kroppens hulrom. 
Deretter ble det snakket en del om kroppens hulrom, ettersom dette hadde opptatt elevene. Ut ifra det 
noen av lærerne sier, virker det som om elevene har ”tro på at ting fungerer” på nettet og ”tillit til 
autoriteter”.  

 
Undervisningsopplegget har visse svakheter i at det er mye tekst og mye å forholde seg til. 
”Personopplysningsloven blir gjennomgått litt for mye i dybden”. Slik opplegget var la mye opp til at 
lærerne selv brukte kreativiteten sin for å komme opp med gode eksempler. ”Opplegget burde ha flere 
praktiske eksempler og mindre teori” var en gjenganger. Lærerne omtaler emnet som både interessant 
og relevant, og en av dem sier hun vil gå grundigere igjennom personopplysningsloven med klassen 
påfølgende uke.  

 
Når lærerne har snakket med elevene om registrering av opplysninger på nettsider gir flere inntrykk av 
at * (stjerne) betyr frivillig, og at de ikke fyller ut slike felter. De har dessuten ulike holdninger til 
registrering av ulike typer personopplysninger; det er tydeligvis ”ok at man registrerer at man spiser 
HonniKorn, men ikke like greit å registrere andre typer opplysninger”. Samtidig gav noen elever 
inntrykk av at de ikke forstår faren med overvåkningskameraer. ”Fru Justitia burde vært trukket mer 
inn i undervisningen for å belyse mer pro-contra-forholdene ved personvern”. 

 
Lærerne ser ut til å ha et svært åpent forhold til elevene sine. ”Vi lærere har ingen hemmeligheter”, sier 
en av de.  

 
Hvor går grensene? Ved å registrere opplysninger om hvor ofte man spiser HonniKorn, eller hvilken 
seksuell legning man har? Dette ser ut til å variere blant elevene. Svært mange av elevene bruker chat, 
blant annet ”brunlanett”. Her er det venner og kjente som chatter, men man har visstnok forholdsvis 
god kontroll på hvem som er innom og snakker ikke med hvem som helst. En lærer sa at en av elevene 
hadde sagt at ”nylig hadde en gammel gris på 30 vært innom og chatta”. 

 
En av lærerne sier hun hadde tenkt å trekke inn www.ryktesiden.no i undervisningen, en nettside hvor 
alle kan registrere et rykte om noen andre. Denne hadde visstnok blitt stengt et par dager tidligere, og 
ble ikke brukt. Mobilkameraer blir også omtalt. Hvorvidt skal man trekke dette inn i undervisningen? 

                                                           
7 Denne delen av evalueringen er i hovedsak basert på notater fra Ragnhild Olin Amdam, masterstudent ved 
Avdeling for forvaltningsinformatikk, Universitetet i Oslo.   
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”Ungdommen ligger uansett alltid mange steg foran” sier lærerne. En av lærerne gir inntrykk av at 
”foreldrene blir lurt trill rundt”. Elevene sier de godt kan følge alle slags regler hjemme, men det de 
lagrer på harddisken er hemmelig og privat, og foreldrene ser ut til å respektere dette.  

 
Alt i alt fremsto teoriundervisningen som bare delvis vellykket. Time 1 fungerte godt og kan 
videreføres uten vesentlige endringer. Erfaringene med time 2 viser at det er viktig å gi lærerne og 
elevene tilstrekkelig tid til å gjennomgå personvernteori og lovgivning på en god måte. Det var en 
viktig erfaring at både elevene og lærerne opplevde denne delen som tung og etterlyste flere 
illustrasjoner og eksempler. Hovedkonklusjonen er at time 2 ikke fungerte tilfredsstillende, og 
modulen må klart videreutvikles. Fordi temaene som tas opp er nokså grunnleggende, er det viktig 
både å utvide tiden og komme med flere og mer illustrerende eksempler, snarere enn å kutte ned på 
omfanget.   

5.4. Evaluering av den praktiske delen 
Evalueringen av den praktiske delen og nettstedet www.saftonline.no skjedde på to måter8. For det 
første ble det gjennomført en rekke observasjoner gjennom samtaler i forskjellige grupper. Denne 
delen ble ledet av to masterstudenter fra Universitetet i Oslo. For det andre ble det gjennomført en ren 
spørreundersøkelse på nettet. I tillegg ble det gjort observasjoner underveis gjennom samtaler med 
elever og lærere.  

5.4.1. Observasjon av bruken av nettstedet9 
Etter pausen blir masterstudentene presenterte for klassene 10C og 10D. De sier at de går på 
masterstudiet i Forvaltningsinformatikk ved Universitetet i Oslo, og at deres oppgave i dag blir å 
observere, og finne ut hva eleven synes om nettstedet www.saftonline.no. Ingen av elevene har vært på 
nettstedet før, men en del har hørt om SAFT. Læreren fordeler raskt elevene i grupper ut ifra hvilke 
som skal søke om generelt innsyn på hvilke nettsteder. Elevene deler seg opp på ulike klasserom. 
Studentene følger hver sin klasse.  

 
Den ene klassen skal jobbe i grupper på fem, men på PC-stua deler de seg opp slik at to og to deler 
maskin. Det er ingen grupper som det er både gutter og jenter på. Samtlige ser ut til å gå inn på 
nettstedet med én gang, men det blir raskt usikkerhet om hva en faktisk skal gjøre, selv om elevene har 
fått utdelt lysark hvor det står hva man skal gjøre minutt for minutt. Noen begynner å søke etter 
adresser til firmaene de skal søke innsyn i med én gang, ettersom det ikke har gått tydelig nok frem at 
de skal besøke www.saftonline.no først. Når de blir gjort klar over at de skal gå inn på nettstedet før de 
gjør noe annet gjør de fleste unntatt en gruppe det. Noen spontane reaksjoner er ”her er det noe om 
videospill, det må vi prøve ut!”, noen begynner å snakke om andre ting, noen sier ”gidder ikke dette”. 
Raskt faller motivasjonen hos elevene igjen, helt til noen går inn på undervisningsopplegget på SAFT, 
på en av quizene som har lydeffekter. Dette vekker interessen hos de andre som også vil prøve quizen. 
Denne fatter interesse hos elevene en stund, og særlig en gruppe ser ut til å holde motivasjonen oppe 
ved at det er bue- og klappelyder på quizen.  

 
En lærer som kommer innom sier at lydeffekter har en veldig god pedagogisk effekt, og at det er synd 
at lyden ofte blir skrudd av på PCene da dette anses for å være et forstyrrende element. Lyd er tross alt 
noe som ser ut til å motivere elevene mye i undervisningen, særlig i forbindelse med grammatikktester, 
etc. 
Elevene begynner å klage over at nettet er tregt, og masterstudenten ber de gå over til å prøve 
innsynsrutinen. Nå begynner feilmeldingene å poppe opp på skjermene. Sidene er nede, og elevene får 
ikke gjort det de skal. Som ad hoc løsning blir de bedt om å finne adressene til firmaene de skal kreve 
innsyn hos i stedet, og de fleste av elevene setter i gang med dette. 
 

                                                           
8 I forkant av undervisningen ble det etter ved Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN) gjennomført en 
omfattende evaluering av ”personvern på nettet” på www.saftonline.no. Hovedpunktene i evalueringen handlet om 
tilgjengelige på nettstedet, plassering, aktualisering av eksemplene, endringer at ”krev innsyn” mv. Ulike forhold 
gjorde at endringene, med unntak av ”krev innsyn”, ikke ble gjennomført før pilotperioden. Dette antas å ha 
påvirket elevenes erfaringer med nettstedet. Endringene kan med fordel gjennomføres før utrulling til andre norske 
skoler.     
9 Også denne delen av evalueringen er i hovedsak basert på notater fra Ragnhild Olin Amdam, masterstudent 
AFIN. 
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Bildet til vestre viser skjermbilde, slik elevene fikk se det da serveren 
gikk ned. De tok dette med stor fatning, og synes å være vant med 
”datatrøbbel”. Etter at de skjønte at de hadde forårsaket serverbruddet 
var de nesten stolte, og en av elevene uttalte sporadisk ”tøft – nå tar vi 
VG!”    

 
En lærer kommer innom og sier nettstedet har kapasitetsproblemer, og at elevene i klassen ikke bør gå 
innom www.saftonline.no for resten av timen. ”Hva skal vi gjøre da?” sier elevene, og får beskjed at 
om de er ferdig med å finne adressene til firmaene de skal kreve innsyn hos, kan de surfe fritt. Elevene 
har ikke noe imot dette, men blir utålmodige mot slutten av timen ettersom de tydelig begynner å kjede 
seg. ”Elevene har så klart ikke noe imot å surfe fritt på nett, og vi har latt dem gjøre det veldig mye her 
på skolen. Som regel går de uansett leie etter en halvtimes tid” sier en av lærerne.  

 
Elevene blir spurt om hva de synes av det lille de fikk sett av www.saftonline.no før sidene gikk ned. 
En jentegruppe som hadde rukket å utfylle et par quizer før nettsiden gikk ned, sa ”kule ikoner”, men 
at det var vanskelig å skjønne hva nettstedet egentlig handlet om, og at det virket som om nettstedet 
handlet om ”mye forskjellig”. De mente at nettstedet burde bli mer oversiktelig, mindre tekst, og at 
nettstedet burde ha en kort forklaring på hva det handlet om. Når masterstudenten spør hvem de tror 
kan ha nytte for nettstedet, svarer de ”de mellom 13 og 17 år”.  

 
Når guttene blir spurt om hva de synes om innholdet på nettstedet svarer flere at ”det er sånn som er 
greit å vite når man surfer på nett”, men at innholdet virker litt kjedelig. Også disse gir inntrykk av at 
det er vanskelig å vite hva nettstedet egentlig handler om og hva som egentlig står der. Kommentar til 
utseende er at det er ”ok”.  

 

5.4.2. Observasjon etter sammenbruddet på serveren i Oslo  
Etter en rekke mislykkede forsøk på å få opp serveren og telefonsamtaler med de ansvarlige i Oslo, ble 
elevene sendt ut til storefri. Lærerne og observatørene samles på lærerværelset for å snakke om 
erfaringene så langt. Vi diskuterer hvordan vi skal kjøre opplegget videre, da vi blir nødt til å 
improvisere for å komme i mål. Lærerne og rektor sier seg villige til å gi oss de to siste timene for at vi 
skal komme i mål, men at vi bør være klare over at de er forholdsvis ukonsentrerte ettersom det tross 
alt er siste time på fredag. Det blir tatt papirkopier av innsynsbegjæringen for å spare tid, og som en 
nødløsning i tilfelle nettsidene blir overbelastet igjen.  

 

5.4.3. Observasjon etter midttimen - nytt forsøk! 
Noen elever har gått hjem, mens de resterende er fordelt på IT, fransk og tysk. Noe tid går med på å 
prøve å samle disse igjen slik at de kan fortsette arbeidet med prosjektet. Når dette er gjort sitter noen 
på klasserom og skriver inn på innsynsbegjæringene for hånd, mens andre sitter to og to foran PCer og 
fyller ut innsynsbegjæringene og evalueringsskjema for nettstedet. Noen får individuell oppfølging. 
Det er en viss usikkerhet om utfyllingen av innsynsbegjæringene både for hånd og på PC. Skal hele 
adressen skrives inn? Skal også web-adressen skrives inn? Skal bare web-adressen fylles inn? Hva skal 
krysses av? Det er tydelig at det ligger forbedringspotensialer i innsynsrutinen ved å gjøre den mer 
intuitiv. Og at rutinen gjennomgås i plenum.  

 
På ett av PC-rommene sitter to gutter som er forholdsvis konsentrerte om å fylle ut 
innsynsbegjæringene, og tre jenter som er forholdsvis ukonsentrerte og som heller bruker tiden til å 
høre på musikk på discman. Når de blir spurt om nettstedet virker guttene mer positive enn jentene. 
Jentene gir uttrykk for at de ikke skjønner poenget med nettsidene, at de er kjedelige, og at de tror 
nettsidene passer best for voksne. ”Hva skjer om vi begjærer innsyn og ikke får svar da?” spør en av 
guttene. Det blir også stilt spørsmål om man kan begjære innsyn i utlandet. Ut ifra måten de snakker 
om dette på og stiller spørsmål, får jeg inntrykk av at de synes dette er et spennende felt.  

 
Jeg spør om de er registrerte mange steder på nett. Den ene gutten sier ”nei, jeg er ikke det, men pappa 
er registrert mange steder, minst 20”. Når jeg spør om hvem de tror har bruk for innsynsbegjæringen 
svarer de umiddelbart at det må være ”ungdom...unge jenter”. De gir inntrykk av at jenter har mye 
lettere for å registrere seg på nett enn gutter. Når jeg spør jentene som sitter i samme rom om dette 
stemmer, utelukker de ikke dette. Guttene sier at gutter er mer kritiske på nett enn jenter. ”Jeg bruker 
ofte falsk epostadresse på nett” sier en av guttene. En av jentene sier at det gjør hun også. Ingen av 
dem sier de er plaget av spam (uønskede epostmeldinger). På spørsmål om de tror foreldrene ville 
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besøkt saftonline.no. Samtlige rister på hodet. Når masterstudenten spør hvem nettstedet er ment for 
svarer guttene ”lærere, foreldre og barn”. Når jeg så spør om de tror foreldrene ville blitt bekymret om 
de besøkte nettsidene, sier noen at foreldrene helst sikkert ville blitt mer bekymret, mens noen sier at 
de ikke tror det. Deretter ber masterstudenten de fylle ut evalueringen av nettstedet på nett før de får 
gå. Jentene sitter sammen i gruppe og svarer muligens det samme av den grunn. 

 
Etterpå snakker den ene masterstudenten med tre gutter og en jente som har fylt ut innsynsbegjæringer 
i klasserommet. De har prøvd å fylle ut spørreskjemaet, men fått feilmeldinger når de skulle gå inn på 
siden. Vi snakker sammen muntlig i stedet. Disse sier at de synes nettstedet så proft ut og at designet 
virket bra. På spørsmål om hvem de tror nettstedet kan være nyttig for, sier de ”all ungdom...av de som 
bruker internett i alle fall”. På spørsmål om det var vanskelig å finne informasjon om personvern på 
nettstedet svarer elevene: ”Nei det fant vi, det var jo veldig lett, var det ikke bare å gjøre det som stod 
på foilene da?”. Disse har heller ikke noen formening om hvordan nettstedet kunne vært bedre, ”det 
var jo ganske bra”. Jeg spør om de kommer til å bruke innsynsbegjæringen igjen. ”Helt sikkert 
nei...helt ærlig nei, men ja, om det er det svaret du vil høre” (!).  
 
De tror derimot at andre kan ha bruk for den når man plutselig får tilsendt noe man ikke har bestilt.  
”ville brukt den om jeg får ting jeg ikke har betalt for, men ville ikke sendt dem til alle, man legger jo 
fra seg så mange opplysninger”. De mener ”de som kjøper ting, ungdommer og studenter som kjøper 
DVDer og bøker” har bruk for innsynsrutinen.  

 
De synes forklaringen på hvordan man skal be om innsyn var veldig bra. Dette skyldes dog ikke 
nettstedet, men undervisningen tidligere på dagen, selv om de sa at det ble litt mye undervisning alt i 
alt, og litt vanskelig å henge med mot slutten. De synes derimot at teksten på selve innsynsrutinen 
kunne vært lettere.  

 
Også disse omtaler gutter som mer kritiske enn jenter på nett, og de sier at ”det er jo bare å oppgi falskt 
navn” om det er noen man ikke vil gi opplysninger til som spør om opplysninger. Også disse mener at 
jenter lettere legger igjen opplysninger på nett. Når jeg spør de hvorfor sier de ”fordi de har lite peiling, 
de kan fort bli lurt”. Jenta som er til stede ler litt av dette, men utelukker ikke at det stemmer.  

 

5.5. Oppsummering i lærerværelset på slutten av dagen 
Etter at elevene har gjennomført den siste delen av opplegget samlet lærerne og observatørene seg på 
lærerværelset for en sluttevaluering. Nå får vi også avdekket hva problemene gikk ut på. I følge de 
ansvarlige for serveren var ”cache-funksjonen” hos nettstedleverandører på, slik at alle 
innsynsbegjæringene ble kjørt på serveren i Oslo i stedet for lokalt på hver enkelt maskin. Så snart 
denne feilen ble oppdaget ble den rettet på, men det skjedde først mot slutten av dagen.  

 
Alt i alt ble det fylt ut 73 innsynsbegjæringer av elevene, hvorav 35 manuelt og 38 ved hjelp av ”krev 
innsyn”. Det er imidlertid høyst usikkert hvorvidt elevene har forstått innholdet av 
innsynsbegjæringene. Av de som fylte ut innsynsbegjæringene ved PC var det mange som krysset av 
alt fordi det virket ”riktig”, uten å lese hva som faktisk står på hvert enkelt kryss. Og for de som leverte 
”ferdiglagde” innsynsbegjæringer var alle alternativene forhåndsvalgt.  

 
En lærer sier at det virket som elevene syntes ikonene på nettstedet var fine, men at teksten bak var 
veldig tung, og at for å forbedre det pedagogiske opplegget bør man gripe tak i dette. En tredje lærer 
opplevde at mange av elevene ikke forstod hvordan man begjærte innsyn, og at de trengte mye 
individuell hjelp. Som årsaker nevnes at det blir for tungt med 2 timer såpass tung teori.  

 
En av lærerne likte veldig godt det pedagogiske med ”detektiven” ettersom den viser sist besøkte 
nettsider. En svakhet ved funksjonen er at den bare viser de siste SAFT-sidene man har besøk og ikke 
alle andre. Skal denne ha en pedagogisk effekt, og være en vekker, bør den også inkludere eksterne 
sider.  

 
Noe av det pedagogiske opplegget gikk ut på at elevene skulle tenke over personvern hjemme. Dette 
gikk ikke, og som en av lærerne sa ”disse ungdommene er veldig raske i hodet, det tar dem bare 10 
sekunder å tenke over noe, …..de sender bare SMSer så snart de er hjemme”. Flere lærere er enige i 
dette og oppgir at elevene ofte virker svært stresset på nettet: ”De går raskt videre til neste 
klikkemulighet uten at de helt forstår hva de gjør”. 

 
Det ble også diskutert hvordan time 2 (teori om personvern og personopplysningsloven) skulle 
forbedres. Alle opplevde denne delen som tung å undervise. En av lærerne foreslo å lage en case der 
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”Per gjør noe dumt på datamaskinen”. For eksempel kan Per registrerer seg på et sted på internett. Så 
skjer det noe ubehagelig. Vi stiller nå spørsmålet om hvordan loven kan hjelpe han. Deretter krever Per 
innsyn, får ikke svar, osv. På den måten kan mange sider ved den ”tunge” jussen bli mer aktuell og 
interessant.    

 
På spørsmål om nettstedet www.saftonline.no mener lærerne at nettstedet formidler et tungt stoff 
gjennom et nokså enkelt brukergrensesnitt. En av lærerne reiste også spørsmål om det var et poeng å 
lage nettstedet ”mer tabloid”. Kanskje det er bedre å avsette mer tid slik at lærerne får mulighet til å 
veilede på individuell basis.   

 

5.5.1. Observasjon og tanker i bilen hjem til Oslo etter gjennomføringen  
Det er svært viktig å finne ut feil ved nettstedet i denne fasen. Dette er et prosjekt som kunne blitt 
lansert nasjonalt evt. på flere skoler samtidig, og da skal man være ”glad” at det kun ble gjennomført 
på én skole om gangen. Også det lokale nettverket gikk ned en periode, men dette kom raskt opp igjen.  

 
Det er viktig å huske på tidsknappheten i dette prosjektet. Elevene måtte forholde seg til veldig mye 
teori på kort tid, og fikk også kort tid til å besøke og evaluere nettstedet. Når det gjelder det 
pedagogiske opplegget kan man kort si at begreper må ha et innhold, og det må være et innhold som 
man kan forstå. ”Fysisk integritet” høres nokså abstrakt ut, mens ”er det riktig at en toller kan kle deg 
naken og undersøke kroppens hulrom?” blir noe man lettere kan ”identifisere” seg med. 

 
Måten å jobbe på ved bruk av grupper og datamaskiner medførte at mange grupper hadde et femte hjul 
på vogna som ”lot” som det forstod hva de andre på gruppa holdt på med. Flere av lærerne gir også 
uttrykk for at gutter innbiller seg at de kan alt, og at gutter er gode på det enkle, men at de har 
vanskelig for å forstå hovedpoenger. De har veldig lett for å tro at det er systemet det er noe galt med, 
ikke deres egne søkerutiner. 

 
Det er viktig å legge til grunn at dette er en skole som er svært ledene på mange felt. De har 
forholdsvis mange datamaskiner per elev, høy båndbredde, elevene har eget hjemmeområde, og de 
fleste surfer på nett flere ganger i uka. Det er også viktig å legge til grunn at elevene tidligere har 
gjennomført undervisningsopplegg i forbindelse med nettsteder.  

 

5.5.2. Evaluering (spørreundersøkelse) om nettstedet www.saftonline.no 
I tillegg til samtalene omkring nettstedet og undervisningen ble det gjennomført en spørreundersøkelse 
om nettstedet som ble brukt. Totalt besvarte 33 elever undersøkelsen. Det er viktig å understreke at 
elevene hadde begrenset erfaring med nettstedet på det tidspunktet undersøkelsen ble besvart. Dette 
skyldes de nevnte serverproblemene. Imidlertid hadde hoveddelen av eleven som svarte på 
spørreskjemaet sett mer på nettstedet enn de andre elvene etter at serveren kom opp igjen. Selv om det 
ikke er grunnlag i dataene for å generalisere, tas dette likevel med fordi funnene indikerer en del 
poenger om nettutvikling og forbedringsområder som kan tas men videre.  

Spørsmålene var i hovedsak formulert som påstander. De var primært utviklet av masterstudentene, 
men i samarbeid med prosjektleder. De første påstandene dreier seg generelt om selve nettstedet, og de 
neste mer spesifikt om innsynsgeneratoren ”krev innsyn”. 

2. Figur: Generelt inntrykk av nettstedet 

 

 

 

Det første diagrammet viser elevenes syn på om 
nettstedet var interessant eller ikke. Som det 
fremkommer syntes hoveddelen av elevene at 
nettstedet var ”litt interessant” (63 %). Når det 
gjelder nettstedets utforming var elevene også 
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Videre viser undersøkelsen at nesten 7 av 10 var ”litt enig” i at nettstedet hadde en spennende 
utforming. På påstanden at de kommer til å anbefale www.saftonline.no til andre er bildet litt mer 
uklart: 24 % var helt uenig, 30 % litt uenig og 39 % litt enig. De fleste mener nettstedet passer bedre 
for ungdommer og voksne enn for barn.     

  
Den neste påstanden var om det var vanskelig å finne frem til ”personvern på nett” på nettstedet. 63 % 
var helt eller litt uenig, mens 37 % var litt eller helt enig. Dette viser at hoveddelen av elevene 
opplever sidene som nokså lett tilgjengelig. En overvekt av elevene syntes heller ikke nettstedet var 
vanskelig å forstå (57 %). Dette samsvarer med samtalene med elevene.  

 
Den neste påstanden handler om hva som kunne vært gjort for å gjøre nettstedet bedre å bruke. Elevene 
fikk 6 alternativer og kunne velge flere dersom de ønsket det. 1 av 3 tre mente den var bra som den 
var, men en tilsvarende andel mente at språket kunne vært enklere. 18 % mente at navigeringen kunne 
vært bedre, 15 % etterlyste bedre eksempler, og 12 % ønsket seg flere illustrasjoner. Ingen valgte å 
komme med ”andre” forslag til forbedringer. Funnene indikerer at elevene jevnt over var nokså fornøy 
med nettstedet. Men at det er forbedringsmuligheter når det gjelder språk, navigering og eksempler. 

 
 

3. Figur: Kommer du til å bruke innsynsrutinen igjen? 
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Til påstanden om at det var vanskelig å forstå ”krev innsyn”, er elevene delt på midten. Om lag 
halvparten mener den var for vanskelig, resten synets ikke det. Det samme ser vi om påstanden at det 
var vanskelig å forstå hvorfor man kan/bør be om innsyn. 45 % er helt eller litt uenig, mens 55 % var 
litt enig.    
 
Elevene ble deretter bedt om å angi hvem de syntes ”krev innsyn” passet best for. De fleste elevene 
mente at ”krev innsyn” passer best for voksne eller ungdom på deres egen alder. Elevene er usikre på 
om ”krev innsyn” passer for barn.  
 
Når det gjelder forbedringsmuligheter av ”krev innsyn” sier 42 % at ”krev innsyn” var bra som den 
var, 30 % ønsket enklere språk, 18 % ville at den skulle være lettere å navigere, 18 % etterlyste bedre 
eksempler, og 15 % flere illustrasjoner. Igjen ser vi at elevene jevnt over var nokså fornøy med 
nettstedet. Men som tabellen også illustrerer er det en del forbedringsmuligheter når det gjelder språk, 
navigering samt bedre eksempler og illustrasjoner.   
 
Deretter undersøkte vi om elevene trodde at ”krev innsyn” vil bli brukt av andre ungdommer som 
bruker internett. Undersøkelsen viser at 18 % av elevene tror helt eller nokså sikkert ikke, 52 % vet 
ikke og 30 % menet at den nokså eller helt sikkert vil bli brukt. Det er altså stor usikkerhet knyttet til 
mulighetene for gjenbruk utenfor skolen.   
   
Til slutt undersøkte vi om elevene trodde ”krev innsyn” vil hjelpe dem i å sikre sitt personvern på 
intern. 18 % av elevene trodde helt eller nokså sikkert ikke det. Andelen ”vet ikke” var på 36 %, altså 
noe lavere enn over, mens 45 % mente at ”krev innsyn” helt eller nokså sikkert vil hjelpe dem i å sikre 
deres personvern.     
 

 

5.6. Kunnskaper og holdninger før og etter undervisningen (nettbasert spørreskjema) 
 

For å få en indikasjon på om vi ”lyktes” med den pedagogiske løsningen ble det som en del av det 
pedagogiske opplegget gjennomført en undersøkelse før og etter undervisningen. Undersøkelsen var 
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basert på et spørreskjema på internett. Totalt inngår 28 spørsmål fordelt på 3 grupper: bakgrunnsdata, 
kunnskap om personvern og holdningsspørsmål.  
 
I undersøkelsen ble det benyttet en nettbasert løsning utviklet av www.questback.com. Måten det 
skjedde på var at elevene fikk oppgitt en URL til spørreundersøkelsen på internett og et passord. 
Undersøkelsen var anonym, og det ble benyttet en liste over ”hemmelige navn” som elevene valgte 
fra. Løsningen muliggjør at svarene mottas anonyme direkte i e-posten, og det kan bestilles ulike 
rapporter i Power Point, Excel, Word, eller som rene datafiler (SPSS, og lignende.). Selv om 
løsningen benytter nettet, er det ingen ting i veien for å gjennomføre tilsvarende undersøkelser 
manuelt. Og det er heller ingen forutsetning for det pedagogiske opplegget.  
 
Studien er eksplorerende fordi det er lite empirisk forskning på personvern hos elever i 
ungdomsskolene i Norge. Undersøkelsen var anonym, og det er ikke mulig å spore tilbake hvem som 
har svart hva. I spørsmålene brukes ulike teknikker som enkeltvalgsknapper, flervalgsknapper, 
rangeringer, osv. Noen av spørsmålene var også obligatoriske, hvilket betyr at de ikke kommer videre 
uten å fylle dem ut. Siste feltet er et generelt kommentarfelt. Totalt besvarte 75 elever undersøkelsen 
første gang, og 66 elever annen gang. Det gikk 27 dager mellom de to undersøkelsene.  
 
Det er ikke hensiktsmessig å generalisere ut i fra et så lite utvalg. Resultatene er nokså ideografiske, 
dvs. begrenset i tid og rom. Likevel er spørsmålene og resultatene gjennomgått nokså detaljert fordi 
de illustrerer flere spennende enkeltfunn som er lærerike. Men som sagt er utvalget svært begrenset, 
og det er flere metodiske svakheter i opplegget. Ikke minst konfronteres elevene med mange nye ord 
og uttrykk som kan være vanskelige å forstå. Funnene bør derfor brukes forsiktig.   
 

5.6.1. Del I: Bakgrunnsdata 
Mange av elevene angir at de er nokså erfarne nettbrukere, og det er små skiller mellom de to 
undersøkelsene. Nesten 7 av 10 elever oppgir at de har brukt nettet i 3 år eller mer, mens om lag 3 av 
10 har brukt det kortere enn 3 år, herav angir hoveddelen at de var eldre enn 14 år da de begynte å 
bruke internett. Utvalget av elever i Stavern er nokså sammenfallende med MMIs undersøkelsen i 
2003, men det er likevel interessant å se at det er del elever ved skolen som angir at de nokså nylig har 
fått tilgang. Trolig skyldes dette skolen som i dag aktivt bruker IKT i undervisningen. Dette illustrerer 
at skolen kan spille en nøkkelrolle for å motvirke såkalte ”digitale skillelinjer” (Frønes 2002).  

En annen måte å angi bruk på er å se på hvor mye tid de faktisk bruker internett. I tabellen nedenfor 
fremkommer svarene fra elevene før og etter undervisningen. Tallene viser funnene i undersøkelsen 
som andeler (%) av elevene før og etter undervisningen. Den mørke søylen viser andelen før 
undervisning, den lyse etter.   

 
4. Figur: Hvor lang tid bruker du på internett (pr uke)? 
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Som diagrammet viser angir elevene et svært høyt bruk av internett. Om lag halvparten av elevene 
bruker nettet flere ganger om dagen. Den høye bruksfrekvensen ble verifisert i den andre undersøkelsen 
og gjennom samtaler med elevene i undervisningen. Mange sa at de daglig gikk på nettet før skolen ”for 
å sjekke e-post eller chatte eller sånn”. Dersom vi tar med de som bruker nettet en gang om dagen, 
bruker nesten 7 av 10 elever ved skolen nettet daglig.  

 

http://www.questback.com/
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Når det gjelder tilgang til internett hjemme er andelen er også høyt ved ungdomsskolen (97 %). Og den 
høye tilgangen stadfestes etter gjennomføring. Sammenlignet med funnene i MMIs undersøkelse 
(SAFT/MMI 2003) er dette over landsgjennomsnittet hvor om lag 80 % mellom 7 og 18 angir å ha 
tilgang hjemme. Undersøkelsen antyder at elevene ved Brunla ungdomsskole har noe mer tilgang til 
internett hjemme enn landsgjennomsnittet.  

5. Figur: Tidsbruk på internett (gutter og jenter) 
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Når det gjelder kjønn og hvor lenge elevene har vært nettbrukere finner vi ikke vesensforskjeller. 
Derimot er det nokså klare forskjeller mellom kjønnene når det gjelder tidsbruk på nettet. Guttene er 
klart i flertall blant de som bruker nettet flere ganger om gangen. Tabellen ovenfor viser bare resultatene 
for den første undersøkelsen, men det er ikke vesentlige avvik mellom de to undersøkelsene. 

5.6.2. Del II: Kunnskaper om personvern  
I del II av spørreundersøkelsen stilte vi elevene kunnskapsspørsmål om personvern. Vi startet nokså 
generelt med å spørre elevene om de samme lovene gjelder på internett som ellers. Diagrammet 
nedenfor viser resultatet fra begge undersøkelsene.  

6. Figur: Gjelder de samme lovene på internett som ellers? 
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Diagrammet over viser at om lag 1 av 3 elever (før undervisningen startet) ikke viste eller trodde at de 
samme lovene gjelder på internett som ellers i samfunnet. Dette er et interessant funn som indikerer at 
de fleste av ungdommene opplever internettet som en ”egen verden” hvor nasjonal lovgivning ikke 
gjelder. Det var ikke merkbare forskjeller mellom kjønnene på dette spørsmålet.   
 
Etter undervisningen er adelen økt fra 36 % ja til 56 % (20 prosentpoeng). Dette viser trolig en effekt av 
undervisningsopplegget. Det er interessant å se at usikkerheten samtidig går ned, det vil si at elevene har 
gått fra usikker til sikker på dette spørsmålet (markert med pil i diagrammet). Men det er fremdeles 14 
% som etter undervisningen ikke mener at lovene gjelder på internett.  
 
På det neste spørsmålet ønsket vi å undersøke hvor godt de selv mente at de kjente sine rettigheter på 
internett. I begge undersøkelsene vises en tilnærmet normalfordeling. 
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7. Figur: Hvor godt mener du selv at du kjenner dine rettigheter på internett? 
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Vi ser også en økning etter undervisning. Heller ikke på dette spørsmålet var det vesensforskjell mellom 
kjønnene, men tallene indikerer at jentene er litt mer usikre på sine rettigheter enn guttene i begge 
undersøkelsene.    

I det neste spørsmålet ønsket vi å kartlegge om elevene hadde lært noe tidligere om personvern. To 
forhold er særlig interessante i diagrammet. 

8. Figur: Har du lært noe tidligere om personvern? 
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For det første ser det ut til at elevene har begrenset erfaring med personvern før undervisningen. Om lag 
3 av 4 angir at de har lært ”lite” eller ”svært lite” tidligere. Dette er i samsvar med 
”undervisningsparadokset” og ”rettighetsparadokset” (jf innledningen).  For det andre er endringene før 
og etter undervisning særlig sterk for svaralternativet ”noe”. Elevene har gått fra ”lite” til ”noe”, altså 
ikke til ”mye” ellet ”svært mye”.  Det ser med andre ord ut til at elevene opplever at det er mer å lære, 
og at det gjennomføret opplegget var begrenset. 

I det neste spørsmålet forsøkte vi å avdekke mer konkret elevenes kilder til kunnskap om personvern. 
Spørsmålet er interessant fordi det sier noe om hvem vi lærer av. Vi stilte elevene følgende spørsmål 
med 9 svaralternativer:  
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9. Figur: Hvem mener du har lært deg det du i dag vet om personvern? (bruk gjerne 
flere alternativer): 
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Det som er mest slående med funnene er hvor mange ulike kilder til kunnskap elevene angir. Det er 
særlig foreldre, venner, aviser, TV, Internett og skolen som oppgis som hovedkilder til læring om 
personvern. Bøker/blader og søsken angis minst. Dette er interessant og viser at kildene til kunnskap om 
personvern er mangfoldige. Når vi ser på avvik mellom de to undersøkelsene er det mest interessante at 
langt flere angir skolen som en kilde etter undervisningen. Dette er sannsynligvis en direkte effekt av 
undervisningsopplegget. Økningen i kategorien ”annet” skyldes at en del elever oppga ”SAFT” som 
kilde, noe som trolig skylles at flere deler av undervisningsopplegget refererte til prosjektet (logobruk, 
portalbruk, osv.).  

I det neste spørsmålet ønsket vi å undersøke hvor fornøyd elevene var med den informasjonen de hadde 
fått fra skolen.  

10. Figur: Hvor fornøyd er du med den informasjonen du har fått fra skolen om 
personvern på internett? 
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Diagrammet viser at de aller fleste elevene var nokså utilfreds med undervisningen før gjennomføringen 
av det pedagogiske opplegget. Nesten 3 av 4 elever var svært lite eller lite fornøyde med skolen (jf 
”undervisningsparadokset”). Sammenligner vi de to undersøkelsene ser vi et positivt utslag som trolig 
skyldes undervisningsopplegget. Hovedtendensen er at langt flere har gått fra å være lite fornøyd til 
fornøyde med skolen sin.  

I det neste spørsmålet gikk vi et steg videre og undersøkte hva elevene kunne om 
personopplyningsloven. Første spørsmål var om elevene i det hele tatt hadde hørt om loven.  
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11. Figur: Har du hørt om ”personopplysningsloven”? 
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Funnene viser at om lag 16 % av elevene hadde hørt om personopplysningsloven før undervisning. Det 
vil si at om lag 8 av 10 elever ikke har hørt om loven. Resultatet er noe overraskende gitt den høye 
bruken av internett hos et flertall av elevene. Funnene er imidlertid nokså samsvarende med antagelsene 
i ”rettighetsparadokset” (jf kapittel II) som viser at nesten 2 av 3 innbyggere i Europa ikke har hørt om 
elementære rettigheter i personopplysningslove (Europakommisjonen 2003:49).  

At tallet har økt mye etter undervisningen er naturlig siden opplegget handlet om personvern. Men det er 
litt underlig at så vidt mange elever ikke har svart eller svart nei i undersøkelsen etter undervisning (hhv. 
14 og 17 %). Det er ikke lett å si sikkert hva dette skyldes, men en plausibel forklaring er kanskje en 
slags form for ”protest”. En alternativ forklaring er selvfølgelig at det en nokså stor andel som ikke har 
fulgt med i timen i det hele tatt. Det er også mulig at det var enkelte elever som ikke var til stede 
gjennom hele eller deler av undervisningen.  

I det neste spørsmålet har vi forsøkt å undersøke hva elevene opplever at ”personopplysning” faktisk er. 
Tabellen viser hva elevene svarte før gjennomføringen i prosent, med endringene etter i parentes. Merk 
at de sterkeste endringene er markert med mør skrift.  

12. Figur: Hvilken av følgende opplysninger tror du i følge loven er 
personopplysninger, sensitive personopplysninger (svært følsomme) eller ikke 
personopplysninger? 

 
 Vanlig 

person- 
opplysning 

Sensitiv 
person-

opplysning 

Ikke person-
opplysning 

Vet ikke Ikke svart 

E-post 55 % (+11) 17 % (-11) 17 % (+2) 5 % (0) 5 % (- 1 ) 
Ditt kallenavn på en chat 19 % (-5 ) 15 % (-1) 49 % (+11) 11 % (-5) 7 % (+1) 
Bilder av deg på internett 29% (+9) 56% (-6 ) 5% (-1) 3% (0) 7% ( -2) 
Navnet på katten din 12% (+9) 5% (-1) 69% (-1) 4% (-3) 9% (-6) 
Bilnummer 41% (+4) 33% (-16) 11% (+23) 7 % (+1) 8% (-3) 
Ditt mobiltelefonnummer 44% (-5) 44% (+6) 3% (-1) 3% (0) 7% (+1) 
Ditt navn 47% (-3) 43% (0) 1% (+3) 4% (+2) 5% (-2) 
Ditt personnummer (11 siffer) 31% (+6) 55% (-5) 1% (+3) 5% (+1) 7% (-4) 
Din postadresse 44% (+3) 39% (-7) 5% (+2) 4 % (+5) 8% (-4) 
Kjønn 41% (-2) 12% (-8) 36% (+11) 5 % (+1) 7% (-2) 
Seksuell legning 29% (+9) 21% (-5) 28% (+5) 13% (-6) 8% (-4) 
Slektskap 45% (-6) 33% (-2) 4% (+14) 8% (-2) 9% (-5) 
Religiøs oppfatning 31% (+1) 20% (-3) 29% (+9) 12% (-1) 8% (-5) 

 
Tabellen viser at over halvparten av elevene oppfatter at e-post er en personopplysning (55 %). En 
tilvarende andel mener at kallenavnet på en chat ikke er en personopplysning. 56 % mener at bilde av 
deg på internett er en sensitiv personopplysning. Det er interessant og viser at elevene har en nokså 
bevisst forhold til digitale bilder. Gitt den voldsomme økningen av digitale kamera, mobilkamera, etc. 
med store overføringsmuligheter til internett, er det kanskje en betryggende observasjon. Navnet på 
katten din oppleves ikke som en personopplysning, men elevene er usikre på om bilnummer er det. 
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Videre ser vi at nesten 9 av 10 (88 %) opplever mobiltelefonnummeret som en vanlig eller sensitiv 
personopplysning.  
 
Den samme tendensen ser vi for navn og kjønn. Kanskje litt overraskende er det at seksuell legning, som 
i følge personopplysningsloven er en sensitiv personopplysning som krever konsesjon, angis av 28 % 
som ikke personopplysning. Slektskap derimot, som i følge loven ikke er en personopplysning, oppleves 
av 1 av 3 elever til å være det. På samme måte er religiøs oppfatning i følge loven sensitiv, mens 29 % 
av elevene mener det ikke er en personopplysning.  
        
Når vi studerer forskjellende etter gjennomføringen er det påfallende lite endringer. Det betyr langt på 
vei at vi ikke har oppnådd noen målbar effekt på dette området. Men det understrekes at svarene i 
utgangspunktet var nokså riktig, noe som muligens viser at personopplysningsloven oppleves som nokså 
intuitiv av elevene.  
 
Riktignok finnes det noen detaljer som er verdt å nevne (markert med mørk skrift) For det første har 
mange endret syn om at e-postadresse er sensitiv til vanlig personopplysning. Dette er en riktig utvikling 
(sett ut i fra lovteksten). For det andre angir langt flere at "kallenavnet på en chat” ikke er en 
personopplysning. Dette er også riktig sett ut i fra personopplysningsloven, men en del elever opplevde 
kanskje at det dreide seg at det var viktig at kallenavnet ble holdt hemmelig. Altså at det var ”sensitivt” 
at det ikke var mulig å koble kallenavnet til deg som person. For det tredje ser det ut til at mange elever 
har gått fra å tro at bilnummer er sensitivt til å tro at det ikke er en personopplysning. Dette er strengt tatt 
feil fordi bilnummeret er en personopplysning. For det fjerde ser vi at flere angir "kjønn" til å ikke å 
være en personopplysning. Dette kan diskuteres fordi det kommer an på sammenhengen opplysningene 
fremkommer i. Til sist oppgir langt flere av elevene at slektskap ikke er en personopplysning. Det er i og 
for seg riktig iht. personopplysningsloven ordlyd i dag, og i samsvar med undervisningen, men kanskje 
ikke spesielt intuitivt.  
 
Sett under ett er det et positivt resultat undersøkelsen avdekker på dette punktet. De aller fleste elevene 
svarer både riktig og fornuftig på spørreskjemaet. Selv om personopplysningsloven er lite kjent hos 
elevene (jf tabellen over), ser det ut til at elevene har et nokså klart forhold til hva en personopplysning 
er. En mulig fortolkning er at personopplysningslovens bestemmer virker nokså intuitiv på elevene.  

På spørsmålet var det en del interessante avvik mellom gutter og jenter. I tabellen nedenfor har vi 
fremhevet de viktigste. Merk at antall svar (N) er lav her. Det betyr grovt sett at 3 % tilsvarer 1 elev. 

13. Figur: Forskjeller på hva gutter og jenter oppfatter som personopplysninger, 
sensitive personopplysninger (svært følsomme) eller ikke personopplysninger 

 
 Vanlig person- 

opplysning 
Sensitiv person- 

opplysning 
Ikke person- 
opplysning 

 Jenter Gutter Jenter Gutter Jenter Gutter 

Bilder av deg på internett 19 % (-7) 42 % (+22) 69 % (+20) 39 (-21) 2 % (-2) 9 % (0) 

Ditt mobiltelefonnummer 31 % (-1) 61 % (-12) 57 % (+4) 27 % (+12) 2 % (-2) 3 % (0) 

Ditt navn 33 % (+3) 64 % (-9) 57 % (-5) 24 (+9) 0 % (+3) (3 % (+3) 

Ditt personnummer (11 
siffer) 

19 % (+4) 47 % (+2) 71 % (-7) 34 % (+2) 0 % (0) 3 % (0) 

Din postadresse 35,7 (+6) 55 % (-3) 55 % (-13) 18 % (+3) 0 % (+6) 12 % (-3) 

Ditt kallenavn på en chat 31 % (-13) 3 % (+8) 19 % (-7) 9 % (+6) 36 % (+23) 67 % (-3) 

Kjønn 41 % (+5) 42 % (-9) 7 % (-7) 18 % (-9) 43 (+6) 27 (+19) 

 
Hovedfunnet er at når guttene angir at noe er en ”vanlig personopplysning”, så opplever jentene den 
samme opplysningen som ”sensitiv”. Vi ser dette klart på flere av opplysningstypene; bilder av deg på 
internett, ditt mobiltelefonnummer, ditt navn, personnummer og postadresse. Vi ser også (om enn i 
mindre grad) at når jentene opplever at noe er en personopplysning, er det mange gutter som ikke gjør 
det. Dette ser vi mellom annet på ditt kallenavn på en chat. En litt pussig observasjon er at ”kjønn” 
oppleves som en vanlig eller sensitiv personopplysning av langt flere gutter enn jenter. Likevel er 
hovedinntrykket at jentene i sterkere grad enn guttene opplever at flere av opplysningstypene er 
sensitive. Jentene virker kort og godt mer aktsomme enn guttene. 
 
I det neste spørsmålet forsøkere vi å kartlegge elevenes kunnskaper om personopplysningslovens 
virkeområde og innsynsrett. Måten det skjedde på var at vi fremsatte en del påstander om loven og ba 
eleven angi hva de mente var riktig eller galt. Elevene hadde 4 alternative utelukkende svar 
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(radioknapper). Tabellen viser andelene korrekte svar. Søylene viser resultatene før undervisning og 
linjen over resultatene etter undersøkelsen.  
 

14. Figur: Nedenfor fremkommer flere påstander om personopplysningsloven. Hvilke 
av utsagnene mener du er riktige? 
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Generelt var andelen korrekte svar noe i overkant av 50 %. Det er også en positiv utvikling på 5 av 7 
spørsmål. Sterkes endring ser vi ved at langt flere elever har lært at du ikke trenger å legitimere deg for å 
få innsyn. Vi ser også at flere har lært at innsyn gjelder for private så vel som offentlige organisasjoner. 
Derimot har vi gjort en del elever usikre på om de kan kreve innsyn hos myndighetene, og at det kreves 
samtykke før behandling av personopplysninger. Det er uklart hva dette skyldes, men dette var viktig å 
avdekke. Denne delen må vektlegges ytterligere i undervisningsopplegget. Ikke minst 
personopplysningslovens hovedregel om samtykke.   
 
På det neste spørsmålet ønsket vi å undersøke hvilke aldersgrupper elevene mente at loven gjelder for. 
Tanken var å forsøke å få en indikasjon på om elevene selv opplever å være en del av ”voksenverden”.  

15. Figur: Hvilke av følgende grupper tror du har rett på innsyn i personopplysninger 
om seg selv? (bruk gjerne flere alternativer) 
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I prinsippet er det kun det siste svaralternativet som er riktig. Alle har rett på innsyn! Mange elever 
svarte alternativer som isolert sett er riktige, men fordi de unnlot noen av gruppene er altså svaret feil. 
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Poenget er likevel at elevene opplever at det er en sammenheng mellom alder og rettigheter. Det ser ut 
til at elevene mener at de får flere rettigheter jo eldre de blir. Utenlandske statsborgere, derimot, 
oppleves som nokså rettsløs. Før undervisning trodde ca. 9 av 10 at personopplysningsloven ikke 
gjelder for utenlandske statsborgere. Etter undervisningen ble bildet jevnet noe ut og flere elever oppgir 
at innsynsrettighetene gjelder for alle gruppene.  

I det neste spørsmålet har vi spurt elevene om hvem de tror de kan kreve innsyn hos. Vi fikk følgende 
resultat:  

16. Figur: Hvem kan du kreve innsyn hos? (bruk gjerne flere alternativer) 
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Diagrammet viser andelen av elevene som svarte korrekt på de forskjellige alternativene. Med unntak 
av ”naboens private PC” og ”utenlandske nettsteder” har elevene klart innsynsrett10. Generelt mener 
mellom 40 og 60 % av elevene at de har innsynsrett i de ulike organisasjonene som de har innsynsrett 
hos. Høyest andel riktig finner vi om ”naboens PC”. Elevene skjønner med andre ord stort sett at 
naboen PC ikke er gjenstand for innsyn. Minst tro på at de har innsynsrett finner vi hos 
teleselskapene. Hva dette skyldes er det vanskelig å si, men en mulig hypotese er at elevene opplever 
mobiltelefonoperatørene som ”lukkede” og vanskelig å nå. Vi ser også at mange elever har større 
tiltro til utenlandske nettsteder enn realitetene kanskje tilsier.  

I det neste spørsmålet ønsket vi å undersøke elevenes kunnskaper om hva de kan kreve å få vite 
dersom de spør ulike organisasjoner om behandlingen av personopplysninger. Igjen benyttet vi 
påstander hvor elevene ble bedt om å angi hva de mente var det riktige svaret. I diagrammet nedenfor 
fremkommer påstandene til venstre og andelene ”korrekt svar” i søylene til høyre. For hver påstand er 
det to søyler. Andelen korrekte svar i den første undersøkelsen fremkommer i den nederste, og 
andelen korrekte svar etter undervisningen i fremkommer i den øverste.  

                                                           
10 Merk at det var et metodisk problem her når eleven brukte flervalgsknapper. Problemet besto i at en del elever 
både valgte enkeltalternativer og ”alle over”. Det tas derfor forbehold om holdbarheten av dataene i denne 
tabellen.    
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17. Figur: Hva kan du kreve å få vite av de som behandler personopplysninger? 

65

55

48

61

63

68

64

61

57

64

56

52

67

64

56

67

55

53

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Navn og adresse på den organisasjonen som behandler
opplysningene

Navn på den som har det daglige ansvaret

Privat telefonnummer til den som har det daglige ansvaret

Hva formålet med behandlingen er

Hvilke opplysninger som blir behandlet 

Hvor opplysningene er hentet fra (deg selv, andre f irmaer,
folkeregisteret, osv)

Om de leverer personopplysningene videre til andre

Hvem de evt. leverer personopplysningene videre til

Navnet på alle personer som er registrert i registeret (kundelister,
medlemslister, eller lignende)

Andel riktig (%) før gjennomføring Andel riktig (%) etter gjennomføring
 

Nok en gang ser vi at noe over halvparten av elevene svarer korrekt på påstandene. Før 
undervisningen var det høyest score på navn og adresse på den organisasjonen som behandler 
opplysningene (65 % riktig). Og lavest på om de har rett på privatnummeret til den med det daglige 
ansvaret.  

Etter undersøkelsen var det ingen vesentlig forskjeller. På noen områder steg andelen riktig. Mest 
på om at de har krav på i få vite formålet med behandlingen. Det er positivt. På den andre siden 
registrerte vi også en negativ trend. Det vil si at færre faktisk svarte riktig etter undervisningen enn 
før. Vi ser for eksempel at retten til å få vite hvor opplysningene er hentet fra falt. Dette er ikke 
positivt, ikke minst fordi det nettopp er sammenstillinger av informasjon som mange opplever som 
en trussel mot personvernet. Dette må også synliggjøres bedre i det revidere 
undervisningsopplegget.    

I spørsmålene over har vi fokusert på at det i personopplysningsloven gis flere rettigheter for den 
enkelte. Men personopplysningsloven gir også de behandlingsansvarlige flere plikter.  Vi spurte 
elevene om de kjente til noen av disse pliktene og fikk følgende resultat:  
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18. Figur: Kryss av det du tror et nettsted er pålagt å gjøre før de registrerer 
personopplysninger om deg (bruk gjerne flere alternativer) 
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Søylediagrammet avdekker flere interessante funn. For det første ser vi at elevene i utgangspunktet 
svarte nokså korrekt på disse påstandene. Gjennomsnittlig andel riktig var på 68 % før undervisning. 
Høyes andel riktig finner vi på om det kreves samtykke fra deg før de starter registreringen. 73 % av 
elevene svarte rett på dette spørsmålet. Lavest andel riktig var det på om de skulle spørre deg om din 
alder.     
 
Etter undervisningen falt igjen andelen riktig noe. Det er uklart hva dette skyldes, men det synes klart 
at vi har gjort elevene noe mer usikre gjennom undervisningsopplegget. Funnene viser at det i det 
reviderte undervisningsopplegget er viktig å vektlegge hva som skal til for at noe kan kalles et 
”samtykke”, herunder hva som ligger i lovens definisjon: ”en frivillig, uttrykkelig og informert 
erklæring fra den registrerte om at han eller hun godtar behandling av opplysninger om seg selv. Det at 
enkelte ble usikre er ikke ubetinget negativt, temaer er både omfattende og vanskelig.  
 
Til slutt i ”kunnskapstesten” spurte vi elevene om hvem de trodde hadde hovedansvaret i Norge for å 
kontrollere at lover og forskrifter om personvern følges.  

 
19. Figur: Hvilken myndighet tror du har hovedansvaret i Norge for å kontrollere at 

lover og forskrifter om personvern følges?  
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Som diagrammet tydelig viser råder det nokså stor usikkerhet omkring hvem som har 
hovedansvaret i Norge for å kontrollere at lover og forskrifter om personvern etterleves. Før 
undervisningen var Politiet angitt av de lang fleste (33 %), og til sammen 80 % av elevene svarte 
enten Politiet, Forbrukertilsynet eller Datatilsynet.  
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Etter gjennomføringen av det pedagogiske opplegget endret ikke dette seg vesentlig. Men det 
fremkommer tydelig at flere elever ”husket” at Datatilsynet har hovedansvaret. Dette skyldes 
trolig vektleggingen av Datatilsynet rolle i teoriundervisningen for elevene.  

Dersom vi sammenfatter funne fra kunnskapsevalueringen, viser følgende ”spindelvev” 
hovedobservasjonene slik de fremkom i spørreskjemaet på internett. Figuren viser andelene riktig 
svar i de to undersøkelsene. Jo høyere andel riktig, jo lengre ut i spindelvevet kommer svarene. 
Den mørkeste linjen viser gjennomsnittlig score før undervisning, og den lyse gjennomsnittlige 
score etter undervisning.  
 
 

20.  Figur: Samlet ”riktige” svar på kunnskapsevalueringen (spindelvev) 
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Det spindelvevet viser er nokså forenklet, men illustrerer tre hovedfunn. For det første er det 
mange elever - ca. 6 av 10 - som svarer korrekt på kunnskapsspørsmålene. Dette er jevnt over 
høyt, særlig sett i lys av at elevene i den samme undersøkelsen angir at de har hørt lite om 
personvern og personopplysningsloven fra før. For det andre ser vi at det er lite variasjon mellom 
de forskjellige typene kunnskapsspørsmål. Det betyr at det ikke utpekes noen klare ”hull” om 
personvern hos elevene. Et lite unntak er at nokså få hadde hørt om Datatilsynet før 
undervisningen. For det tredje viser spindelvevet flere endringer i elevenes kunnskaper om 
personvern før og etter undervisningen. Forskjellene er ikke sterke, men flere svarer riktig på 5 av 
7 hovedkategorier etter undervisningen. Derimot er det en tilbakegang på 2 kategorier (hva du kan 
kreve å få vite når du krever innsyn og hva nettstedet er pålagt å gjøre før du registrerer deg). De 
to nevnte områdene bør vektlegges ytterligere i det reviderte undervisningsopplegget.  

5.6.3. Del III: Holdninger til personvern  

I tillegg til kunnskapsspørsmålene undersøkte vi elevenes holdninger til å gi fra seg 
personopplysninger. Før spørsmålene fikk elevene følgende tekst til gjennomlesning i 
spørreskjemaet: ”Når vi ferdes i samfunnet og på internett utveksler vi personopplysninger, det vil 
si opplysninger som kan knyttes til deg som person. I den forbindelse har vi noen spørsmål om 
dine holdninger til bruk av slike personopplysninger.” Det første spørsmålet handlet om hvor 
villige elevene generelt var til å gi fra seg personopplysninger. 
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21. Figur: Hvor villig er du (generelt) til å gi i fra deg personopplysninger på 
internett?  
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Tabellen viser at elevene i utgangspunktet er nokså restriktive med å gi i fra seg 
personopplysninger. Før gjennomføringen var nesten 6 av 10 elever svært lite eller lite villig til å 
gi i fra seg personopplysninger. Kanskje litt overraskende viser resultatene fra den andre 
undersøkelsen at elevene ble mindre restriktive etter undervisning. Tallene er ikke særlig sterke, 
men indikerer at ”frykten” har avtatt noe. Særlig ser vi at andelen som var ”lite villig” har gått ned 
fra 33 % til 26 %.  
 
Det er litt uklart hvordan dette skal tolkes. På den ene siden er det sunt at elevene generelt er 
uvillige til å gi i fra seg personopplysninger. På den andre siden er dette kanskje er uttrykk for at 
de nå (etter undervisningen) vet mer om konsekvensene etc., og at de slik sett er tryggere på seg 
selv og personvern.     
 
Også på dette området er det en del forskjeller mellom gutter og jenter. I tabellen nedenfor 
fremkommer de samme resultatene som over, men basert på kjønn før og etter undervisningen.  
 

22. Figur: Hvor villig er du (generelt) til å gi i fra deg personopplysninger på 
internett? (basert på kjønn før og etter undervisning)?  
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Tabellen viser at jentene generelt sett er mer restriktive til å gi i fra seg personopplysninger enn 
guttene. Mens 64 % av jenten var svært eller lite villige til å avgi personopplysninger før 
undervisning og 60 % etter, er de tilsvarende tallene for guttene er hhv. 45 % og 33 %.  
 
De fleste elevene har nokså gode kunnskaper om personvern (jf Del II), selv om de sier at de ikke 
har hørt om personopplysningsloven. I tillegg er de i utgangspunktet nokså restriktive med å gi i 
fra seg personopplysninger. Jentene opplever flere personopplysninger som mer ”sensitive” enn 
guttene, og de er generelt med restriktive med å gi i fra seg personopplysninger.  
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I det neste spørsmålet ønsket vi å undersøke om mer informasjon om hva personopplysningene 
brukes til, påvirker hvor villige de er til å gi i fra seg personopplysninger. Vi forsøker altså å få en 
indikasjon på om informasjonsplikten og innsynsretten i personopplysningsloven (kapittel III) 
påvirker elevenes holdninger til bruk av personopplysninger.  
    

23. Figur: Ville du være mer villig til å gi i fra deg personopplysninger hvis du visste 
mer om de som mottar opplysningene (f.eks. hva de bruker dem til, om de sender de 
videre til andre, osv.)  
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Først og fremst ser vi at hoveddelen av elevene klart er mer villige til å gi i fra seg 
personopplysninger enn i det generelle spørsmålet over. Funnet er interessant og antyder at 
organisasjonene som har til hensikt å samle inn personopplysninger, nokså klart vil tjene på å 
informere godt om hva personopplysningene skal brukes til.  Når vi sammenligner de to 
undersøkelsene ser vi at andelen ”svært lite villig” har økt, mens ”lite villig” er redusert. Det ser 
med andre ord ut til at flere er blitt restriktive etter undervisningen. Vi ser også den samme 
tendensen ved at mange elever synes å ha gått fra ”noe villig” til ”medium”. Likevel er 
hovedfunnet at elevene er mer villige til å gi i fra seg personopplysninger dersom de blir godt 
informert om hva opplysningene skal brukes til, om de sender dem videre til andre, mv. 
 

I det neste spørsmålet forsøkte vi å undersøke om det å få noe tilbake, for eksempel gratis SMS- 
meldinger, påvirket holdningene til å avgi personopplysninger. Vi stilte elevene følgende 
spørsmål:  

24. Figur: Ville du være mer villig til å gi i fra deg personopplysninger dersom du fikk 
noe tilbake (for eksempel gratis SMS-meldinger)? 
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Igjen ser vi at hoveddelen av elevene er nokså motvillige til å gi i fra seg personopplysninger, selv 
om de får noe i bytte. Om lag 6 av 10 er enten svært eller lite villig. Når vi sammenligner de to 
undersøkelsene finner vi igjen at elevene er blitt noe mindre skeptiske. Hovedtendensen er at flere 
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elever har gått fra å være svært eller lite villig til medium. Forskjellene mellom gutter og jenter er 
målbare på spørsmålet, men ikke vesentlig. Om lag 60 % av jentene er enten svært eller lite villige 
til å gi i fra seg personopplysninger dersom de fikk noe tilbake. Det tilsvarende tallet for guttene er 
om lag 50 %.   

I den grad personopplysningene våre har en pris (jf registreringsdilemmaet), så synes prisen nokså 
høy hos 10.klasseelevene ved skolen. Derimot ser vi at mer informasjon om personvern gir en 
effekt. En litt spissformulert slutning er at de som ønsker deltakelse fra ungdom hvor det kreves 
personopplysninger heller bør satse på å informere om ungdommenes rettigheter enn å ”lokke” 
ungdommene med ulike ”gaver”.  

Vi spurte deretter elevene om hva slags informasjon de var villige villig til å avgi for å delta i en 
konkurranse. På dette spørsmålet fikk elevene mulighet til å velge flere alternativer. Diagrammet 
nedenfor viser resultatene for hver opplysningstype, dvs. andeler av elevene som svarte de 
forskjellige typene personopplysninger.    

25. Figur: Hva slags informasjon om deg selv ville du gitt over internett for å vinne en 
premie i en konkurranse? (Bruk gjerne flere alternativer) 
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De to typene opplysninger elevene lettes gir fra seg for å delta i en konkurranse er e-postadresse 
og sitt navn. Minst villige er de til å avgi bilde av seg selv. Når vi sammenligner de to 
undersøkelsene er elevene blitt mer kritiske, men svarene er samtidig stabile. Det ser altså ut til at 
elevene forholdsvis tydelig rangerer personopplysninger. Rangeringen synes å være nokså stabil 
over tid. Det er ikke store forskjeller mellom kjønnene på dette spørsmålet.  

Hva så med elevenes holdninger til å kreve innsyn? Spørsmålet er særlig interessant fordi 
undervisningsopplegget vektlegger å lære elevene om innsynretten i personopplysningsloven. Vi 
stilte elevene følgende spørsmål:   

26. Figur: Dersom du fikk hjelp til å kreve innsyn i hvordan et nettsted behandler 
personopplysninger, vil du benytte muligheten? 
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Diagrammet viser nokså tydelig at hoveddelen av elevene var positive til å benytte innsynsretten 
dersom de fikk hjelp til det. Før undervisning svarte om lag halvparten (52 %) at de helt eller 
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nokså sikkert kom til å benytte muligheten. Men vi ser også at mange er usikre (ca 40 %). 
Samtidig viser diagrammet at andelen ”nokså sikkert” falt om lag 17 prosentpoeng etter 
undervisningen. Vi ser også at flere elever etter undervisningen ble usikre, og flere svarer at de 
nokså eller helt sikkert ikke kommer til å benytte innsynsretten.  

Det er litt uklart hva dette skyldes, men det ser ikke ut til at undervisningsopplegget motiverte 
elevene. Muligens kan dette skyldes de tekniske server problemene vi fikk ved selve 
gjennomføringen, men også andre forkaringer er aktuelle. Uansett gir funnet et viktig innspill til 
det pedagogiske opplegget. I fremtiden er det viktig å få tydeligere frem hensikten med å 
innsynsretten og hvordan det å kreve innsyn kan gjennomføres i praksis.  

 

Hva så med forskjellene mellom gutter og jenter på dette spørsmålet?  

27. Figur: Dersom du fikk hjelp til å kreve innsyn i hvordan et nettsted behandler 
personopplysninger, vil du benytte muligheten (fordelt på kjønn)? 
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Blant de som er helt sikre på at de ville benytte muligheten er andelene forholdsvis like, men det 
er en viss overvekt av gutter før undervisning som er ”helt sikre”. Etter undervisning er imidlertid 
tendensen snudd hvor flere jenter enn gutter er ”helt sikre” (hhv 21 og 18 %). Det er også 
markante forskjeller mellom kjønnene blant de ”nokså sikre”. Over dobbelt så mange jenter som 
gutter var ”nokså sikre” før undervisning. Det viser at langt flere jenter enn gutter tror at bistand til 
å begjære innsyn vil øke sjansen for at de benytter innsynsfunksjonen. Selv om begge 
kjønnsgruppene mister tillit etter undervisningen, holder kjønnsforskjellene seg.  

Når det gjelder ”vet ikke” kategorien, er det tydelig at jentene har blitt mer usikre (andelen har gått 
fra 29 til 45 %). Guttene derimot har blitt klart mer negative etter undervisningen. Mens om lag 6 
% sa at de var nokså eller helt sikker på at de ikke kom til å benytte innsynsmuligheten hvis de 
fikk hjelp, økte andelen til ca. 30 % etter undervisning (hhv 18 % nokså usikker og 12 % helt 
sikker ikke). Mange elever mener at det å få hjelp til innsynsbegjæringen øker sjansen for at de 
benytter muligheten. Etter undervisningen ble flere usikre, de fleste gutter.  

I spørsmålet over var tanken å kartlegge hvor villige elevene var til å begjære innsyn hvis de fikk 
bistand. I det neste spørsmålet er fokus på om elevene tror innsyn hjelper dem i å beskytte 
personvernet på internett.  
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28. Figur: Tror du det å kreve innsyn i hvordan et nettsted behandler 
personopplysninger, vil hjelpe deg i å beskytte ditt personvern når du bruker 
internett? 
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Hoveddelen av elevene er helt eller nokså sikker på at det å begjære innsyn bidrar til å ivareta 
personvernet (58 % før undervisning), men mange er usikre.   

Derimot ser vi at undervisningen ikke greide å bevare tilliten.  Andelen som helt eller nokså 
sikkert mente at det å kreve innsyn ville hjelpe dem falt, og andelen usikre steg. Kort sagt finner vi 
igjen det samme mønsteret som over. Elevene ble i hovedsak mer usikre på hensikten med 
innsynsrutinen mellom undersøkelsene.  

Hva dette skyldes er ikke klart, men som tidligere nevnt hadde elevene nokså negativ erfaring med 
innsynsrutinen som følge av de tekniske serverproblemene. Men også andre forklaringer er 
mulige. Hovedpoenget i denne sammenhengen er at resultatet bør virke korrigerende på selve 
undervisningsopplegget på den måten at hensikten med innsynsfunksjonen vektlegges ekstra.  

Ser vi på kjønnsforskjellene, finner vi også her en del interessante forhold.  

29. Figur: Tror du det å kreve innsyn i hvordan et nettsted behandler 
personopplysninger, vil hjelpe deg i å beskytte ditt personvern når du bruker 
internett?(forskjeller på gutter og jenter) 
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Forskjellen kan oppsummeres i tre punkter. For det første ser det ut til at langt flere jenter enn 
gutter har tillit til at å kreve innsyn hjelper på personvernet. Langt flere gutter enn jenter svarer 
”vet ikke ” på dette spørsmålet. For det andre holder tilliten seg hos jentene etter undervisning, 
mens guttene blir mer usikker. Etter gjennomføringen av undervisningen svarer nesten 67 % av 
guttene ”vet ikke”, om lag dobbelt så mange som jentene. For det tredje ser det ut til at få er 
direkte negativ til at innsyn hjelper på ivaretakelsen av personvernet. Dette gjelder for begge 
undersøkelsene.       
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På samme måte som over, har mange elever tiltro til innsynsfunksjonen før undervisningen, men 
den faller etter. Igjen er det flest gutter som uttrykk at de blir usikre. Jentenes holdninger er mer 
stabile.   

I det siste holdningsspørsmålet forsøker vi å fange opp elevenes motivasjon for å lære mer om 
personvern og internett. Som diagrammet i innledningen av rapporten viste (jf kapittel I), var 
motivasjonen hos elevene store før gjennomføring. Spørsmålet er om denne motivasjonen holdt 
seg.   

30. Figur: Kunne du tenke deg å lære mer om personvern og Internett?  
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Resultatene er nokså entydig: Motivasjonen for å lære mer om internett og personvern har falt 
kraftig hos eleven. Mens hele 72 % av eleven før gjennomføringen kunne tenke seg til å lære mer, 
er andelen falt til 41 %. Vi ser også at andelen usikre (vet ikke) har gått opp fra 16 % til 27 %.  
 
Det er uklart hva dette skyldes. På den ene siden kan dette være et uttrykk for at elevene var nokså 
misfornøyde med undervisningsopplegget, og at de derfor ikke ønsket å lære mer. På den andre 
siden kan resultatene uttrykke at elevene så å si var ”mett” av personvern. Altså en slags ”been 
there done that” holdning.  

Da resultatene ble fremlagt for elevene og lærere ble det argumentert nokså entydig positivt i 
retning av at resultatene uttrykker en tilfredshet hos elevene med undervisningen. Men det er ikke 
empirisk dekning i tallmaterialet for å trekke en slik konklusjon.  

Også på dette spørsmålet var det forskjeller mellom kjønnene. Hovedforskjellen ligger i at jentene 
generelt kunne tenke seg til å lære mer om personvern enn guttene.  

31. Figur: Kunne du tenke deg å lære mer om personvern og Internett? (forskjeller på 
gutter og jenter)  
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I den første undersøkelsen svarte 81 % av jentene at de kunne tenke seg å lære mer mot 55 % etter 
undervisningen. Tilsvarende svaret 61 % av guttene det samme før undervisning, mens andelen 
falt til 27 % etter. Av de som har endret holdninger finner vi at noen flere gutter er blitt skeptiske 
(svart ”nei”) enn jentene. Det ser også ut til at flere gutter er blitt usikre på om de ønsker å lære 
mer om personvern.  
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5.6.4. Del IV: Spørsmål om selve undersøkelsen, motivasjon og merknader fra elevene 
 

Helt til slutt i spørreskjemaet forsøkte vi å kartlegge om elevene syntes undersøkelsen var 
vanskelig. De ble også gitt muligheter til å komme med generelle merknader.  

32. Figur: Hvor vanskelig synes du spørsmålene var? 
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Diagrammet viser at mange elever syntes spørsmålene var vanskelige. Før undervisningen oppgav 
over halvparten (54 %) at spørsmålene var ”svært vanskelig” eller ”vanskelig”. 39 % mente 
undersøkelsen var ”medium”, mens 8 % mente den var ”lett” eller ”svært lett”. Spørsmålene ble 
oppfattet som lettere den andre gangen. Dette skyltes trolig at eleven hadde sett spørsmålene før 
og at de i mellomtiden hadde lært om personvern. Funnene indikerer at dataene skal brukes med 
forsiktighet. En av risikoene ligger i at en del elever har vært så usikre på betydningen av ord og 
uttrykk at de har ”tippet” svarene.  

Til slutt i spørreskjemaet ble det åpnet for merknader fra elevene, og mange valgte å benytte 
muligheten. I den første undersøkelsen kom det inn 23 merknader fra jenter og 18 fra gutter. Det 
vil si at litt over halvparten av elevene benyttet kommentarfeltet (54 %). Andre gang kom det inn 
23 merknader fra jenter og 22 fra guttene (68 %).  

Når vi studerer kommentarene er det generelt nokså korte meldinger som gis. Det som likevel gjør 
dem interessante er hvor markante forskjeller det er mellom kjønnene. Mesteparten av 
merknadene fra guttene var typisk korte intetsigende utropsord ala ”noope” eller ”hei, hei”. Andre 
illustrerende og intetsigende eksempler er   ”mohahahahahahahahahah !!!!!! bare kødd!!”, 
”hmmz”, ”ikke no”, ”bah”, ”nei”, ”neppe”, ”næh!” og ”shallabais”. Andre gutter gikk litt lengre 
og stolte tydeligvis på at undersøkelsen var anonym: "hei og hoppp din sopp...smil og vær glad 
:)”, eller disse tre: "666” , ”Det her sugde!!” og ”FU” (= ”Fuck you” forfatterens merknad). Andre 
igjen var vanskeligere å tolke, for eksempel denne: "Krf er forder og dumme det byd heretes  gud 
er mase morder   føl heler min mester  døden er helig". Noen få guttene var mer konstruktive, en 
skrev for eksempel ”Dere må snakke litt mer vanlig norsk. IKKE GRESK!”. Vi skal selvsagt ikke 
trekke merknadene for langt, men det synes som om guttene er nokså ordknappe. Og de som 
skriver mer enn ett ord kommer dessuten med nokså innholdsløs og tidvis respektløse 
kommentarer.  
 
Når det gjelder jenter var det en helt annen ordbruk som kjennetegnet kommentarene. Jentene har 
en klart mer forsiktig og tydelig språkbruk. Flere merknader var interessante. Først og fremst var 
det mange jenter som benyttet muligheten til å si noen positivt. For eksempel svarte en jente 
"Håper denne undersøkelsen hjelper flere til å lære om personvern på internett. Lykke til!". Andre 
i samme gaten var ”bra at undersøkelsen er her”, ”Fantastisk bra undersøkelse!!!!”, ”Fint om vi 
lærer mer om personvern.”, og ikke minst ”super bra undersøkelse!!!!!!!!! Fantastisk”.  
 
En del jenter uttrykte også at undersøkelsen var vanskelig. For eksempel ”Det var litt uklart hva vi 
skulle gjøre med ansiktene. Hvem vi skulle trykke på” eller ”Jeg vet lite om personvernloven, så 
da var det vanskelig å svare på noen av spørsmålene. Det var også litt vanskelig med de 
ansiktene..”. En annen jente skriver på samme måte ”ikke bruk så mange vanskelige ord. jeg 
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skjønte ikke halvparten av orda som var....”. En annen spør ”Er det utrygt å gi informasjon om 
Navn på internett?”. Flere jenter bemerket også undersøkelsen generelt. Illustrerende eksempler 
var:  ”En kjedelig test” og ”testen var litt lang. Disse to var særlig interessante: ”Jeg syns 
spørsmålene var vanskelige, så man måtte tenke lit og det er bra!”, og den litt melankolske: ”Vet 
ikke hva personværn er jeg.. men men!”. Selv om hovedinntrykket var at jentenes merknader var 
ordentlige, fant vi også her mer tullete og intetsigende kommentarer. For eksempel ” HVA SKJER 
A? NOEN SOM VIL DATE?” og ”rått ass”.  
 

5.6.5. Oppsummering av undersøkelsen 
For å oppsummere, er det nedenfor trukket ut og spissformulert noen hovedfunn fra 
undersøkelsen. Vi understreker at resultatene ikke gir grunnlag for generaliseringer: 

1. Elevene har vært lenge på nettet, og mange har høy bruksfrekvens. Omlag halvparten bruker nettet 
flere ganger om dagen, og hovedvekten av disse er gutter.  

2. Om lag 2 av 3 elever (før undervisningen startet) visste ikke eller trodde ikke at de samme lovene 
gjelder på internett som ellers i samfunnet. Og når elevene selv sier hvor godt de kjenner 
rettighetene fordeler de seg i en tilnærmet normalkurve.  

3. Elevene har tidligere lært lite om personvern, og det de vet kommer fra mange forskjellige kilder. 
Etter undervisningen var det mange flere som identifiserte skolen som kilde. De var også klart mer 
fornøyde med den informasjonen skolen hadde gitt.  

4. Selv om 8 av 10 elever ikke hadde hørt om personopplysningsloven, svarer mange likevel riktig 
på ulike spørsmål om loven. Det kan tolkes dit hen at personopplysningsloven oppleves som nokså 
intuitiv på mange områder. Kunnskapene er stabile og det er får klare ”hull” i kunnskapene.   

5. En interessant forskjell mellom guttene og jentene var at når guttene angir at noe er en ”vanlig 
personopplysning”, svarer jentene typisk at den samme opplysningen er en ”sensitiv 
personopplysning”. Jentene virker mer aktsomme enn guttene.    

6. Elevene opplever at det er en nokså klar sammenheng mellom rettigheter og alder. Det ser ut til at 
elevene mener at de får flere rettigheter jo eldre de blir.  

7. Når eleven skal angi hvilken myndighet som har ansvaret for personvernet, svarer de fleste 
Politiet. Litt over 1 av 4 svarte Datatilsynet. Etter undervisningen var denne andelen steget til 4 av 
10.  

8. Elevene er i utgangspunktet nokså restriktive med å gi i fra seg personopplysninger. Også om de 
får noe i ”bytte”, for eksempel gratis SMS- meldinger. Jentene er generelt med restriktive med å gi 
i fra seg personopplysninger. I den grad personopplysningene våre har en pris (jf 
registreringsdilemmaet), så synes prisen nokså høy hos 10.klasseelevene ved skolen.  
 

9. Derimot ser vi at mer informasjon om personvern gir en effekt: Mange elever mener at det å få 
hjelp til å begjære innsyns øker sjansen for at de benytter muligheten. De som ønsker deltakelse 
fra ungdom hvor det kreves personopplysninger bør nok heller satse på å informere om 
ungdommenes rettigheter enn å ”lokke” ungdommene med ulike ”gaver”. 

 
10. På noen områder hadde elevene stor tiltro til innsyn før undervisningen. Etter undervisningen falt 

tilliten. Utslagene er størst for guttene som klart ble usikre. Jentenes holdninger er mer stabile.  
Det er uklart hva dette skyltes. Dessuten falt motivasjonen for å lære mer om internett og 
personvern etter undervisningen.    

 
11. Sist, men ikke minst, viser undersøkelsen at det er klare forskjeller når eleven blir bedt om å 

komme med kommentarer. Guttene er enkle, intetsigende og tidvis respektløse. Jentene svarer mer 
og klarere. Mange syntes undersøkelsen var vanskelig, men andre benyttet sjansen til å rose 
opplegget.  
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6. Kapittel: Svar på innsynsbegjæringene 

I personopplysningsloven § 18 gis den enkelte, herunder barn og ungdommer, rett til å få vite hvordan 
private og offentlige organisasjoner behandler personopplysninger. Innsynsretten gjelder både 
generelt og individuelt. Når det gjelder ”generelt innsyn” stilles loven ingen krav til den som krever 
innsyn, men den som mottar et slikt krav plikter å svare innen 30 dager. 

Målsettingen her har vært å få en indikasjon på om myndighetene og private organisasjoner faktisk 
følger reglene på dette viktige området. Litt spissformulert kan vi si at poenget med å lære elevene om 
rettighetene i lovene reduseres dramatisk dersom de ikke etterleves i virkeligheten. Få ting er mer 
skadelig enn å utruste eleven med en vrangforestilling om at lover er noe en tar hensyn til sånn når det 
passer. Dette vil i verste fall bare forsterke inntrykket som om lag 2 av 3 elever har om at det ikke 
”gjelder de samme lovene på internett som ellers”.  

Totalt ble det sendt ut 93 begjæringer om innsyn. Herav 73 fra elevene ved Brunla ungdomsskole og 
20 fra Universitetet i Oslo.  Årsaken til at universitetet begjærte innsyn selv skyltes de nevnte 
problemene med gjennomføringen som følge av serverbruddet. Mottakerne var som tidligere nevnt 
domstoler, statlige tilsyn, kommuner, butikkjeder, e-handelsportaler, nettsteder for barn og ungdom, 
TV selskaper, nettaviser, IT-selskaper, mobiltelefoni, internettleverandører, kredittopplysningsforetak, 
politiske partier, helsenettsteder, flyselskaper samt bank og forsikring. Det foreligger ingen klare 
utvalgskriterier for valget av steder å begjære innsyn utover at de fleste mottakerne antas å behandle 
personopplysninger på internett.      

 
Vi må understreke at å sende ut innsynsbegjæringer i et slikt omfang ikke er en del av det anbefalte 
pedagogiske opplegget! Hovedpoenget rent pedagogisk er å lære elevene om personvern og 
innsynsrettigheten (generelt og individuelt). Vi ønsker også å lære elever om hvordan 
innsynsgeneratoren ”krev innsyn” virker i praksis. På den måten forsøker undervisningsopplegget å 
motvirke at rettighetene fremstår som symboler som ikke blir brukt i praksis. Deretter kan elevene på 
eget initiativ, og gjerne sammen med forelder og andre, bruke innsynsretten og kunnskapene om lover 
og regler for å sikre sitt personvern.  

6.1.1. Funn fra de norske innsynsbegjæringene   
Nedenfor fremkommer svarene på de 93 innsynsbegjæringene som ble sendt ut i mars 2004. Først 
presenteres hvor mange og hvem som svarte, deretter noen hovedtall fra innholdet i svarene.   
 

33. Tabell: Hvor mange svarte på innsynsbegjæringene? 

Antall organisasjoner totalt Antall svar totalt Andel i prosent 
93 39 42 % 

 
Som tabellen ble det mottatt 39 svar innen fristen på 30 dager11. Elevene mottok 32 av 73 (44 %) og 
universitetet har mottatt 7 av 20 (35 %). Det vil si at elevene fikk en noe høyere svarprosent enn 
Universitetet i Oslo. Samlet utgjør dette 42 % av det totalt utsendte antall innsynsbegjæringer (N=93). 
Om lag 6 av 10 organisasjonene i undersøkelsen bryter m.a.o. personopplysningsloven.  

 
Resultatet er alarmerende, og indikerer at det er nokså alvorlige problemer med realiseringen av 
personopplysningsloven i Norge. Nå er det viktig å understreke at dette ikke nødvendigvis skyldes 
treneringer eller bevisste unnlatelser hos mottakerne av innsynsbegjæringene. Det kan også avdekke 
problemer med denne delen av personopplysningsloven, eller selve metodene som ble benyttet i 
undersøkelsen. For eksempel kan det hende at det å sende en generell innsynsbegjæring til noen 
organisasjoner (for eksempel store og komplekse virksomheter), ikke blir forstått eller håndtert på en 
tilfredsstillende måte. Andre mulige forklaringer kan være at det er brukt feil adresser, postgang, mv. 
Dette er det ikke gjort systematiske undersøkelser om, og resultatet må sees i lys av det.  

 
Ser vi litt nærmere på hvem som har svart viser følgende tabell resultatene for 20 forskjellige typer 
virksomheter.   

 
 
 

                                                           
11 God tid etter at fristen gikk ut er det mottatt 3 nye svar. Disse er utelatt fra analysene.  
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34. Tabell: Svar på innsynsbegjæringer (gruppert etter type virksomhet) 

 
  Antall svar Antall 

sendt 
Juridisk/forskning 2 4 
Statlige tilsyn 3 6 
Kommuner 3 6 
Fagforeninger (hoved) 1 2 
Generelle portaler på internett 2 4 
Butikker og kjeder 1 3 
Salg og e-handel 3 5 
Spill 2 2 
Nettsteder for barn og ungdom 5 12 
Chat 2 3 
TV-selskaper 0 4 
Nettaviser 2 5 
IT-selskaper  1 4 
Internettleverandør 2 4 
Mobiltelefoni  0 4 
Kredittopplysninger 2 6 
Banker og forsikring 1 4 
Politiske partier 4 7 
Helsenettsteder 2 4 
Flyselskaper 1 4 

TOTALT 39 93 
 
Funnene er interessante på flere måter. På den ene siden ser vi at flere organisasjoner er flinke. Det 
er særlig interessant at mange av nettstedet rettet mot barn og ungdom (spill, chat, mv.) svarer. Vi 
har også en forholdsvis høy andel svar hos de politiske partiene (4 av 7) og salg/e-handel (3 av 5).  
 
På den andre siden er det en del urovekkende funn. Først ser vi at ingen av mobiltelefonselskapene 
har svart (0 av 4). Det er heller ingen av TV-selskapene som har svart på innsynsbegjæringene (0 
av 4). Begge gruppene antas å ha betydelige aktiviteter på internett som inkluderer behandlinger 
av personopplysninger om barn og ungdommer.  
 
Videre er det tankevekkende at ingen av regjeringspartiene har svart på innsynsbegjæringene. 
Faktisk er det kun Venstre, Høyre og KRF som ikke har besvar innsynsbegjæringene. Også de 
store flyselskapene, men unntak av Norwegian, unnlot å besvare elevene. Det var også interessant 
at verken Universitetet i Oslo eller Statens Filmtilsyn/SAFT - to av hovedaktørene i dette 
prosjektet - ikke besvarte henvendelsen fra elevene. Når det gjelder helsenettstedene ble det send 
ut 4 innsynskrav, hvorav 2 ble besvart.   
 
Videre ser vi at 3 av 6 statlige tilsyn ikke svarte. En litt pussig erfaring var at Datatilsynet, som har 
et særlig ansvar for etterlevelse av personopplysningsloven, hadde glemt å legge ved svarbrevet 
slik at eleven ble sittende kun med et følgebrev. En tilsvarende andel av kommunen unnlot å svare, 
dvs. 3 av 6. Videre var det interessant at LO svarte, men ikke NHO.  
 
Blant de 5 avisbedriftene med egne nettaviser som ble tilskrevet svarte 2. Det var positivt at et av 
de mest utførlige svarene i hele undersøkelsen kom fra Aftenposten. I svaret, som gikk over 5 
maskinskrevne sider, ble det på en alle tiders måte redegjorde for 12 ulike behandlinger av 
personopplysninger. For hvert av de 12 bruksområdene ble det forklart formålet med 
behandlingen, lovhjemmel, behandlingsansvarlig, kilde for innsamlingen og hvem som er 
databehandlere.  
 
Videre ser vi at det innen bank og forsikring var 3 av 4 som ikke svarte. Selv om resultatet er 
nedslående er det grunn til å hylle Storebrand. Den ansvarlige for informasjonssikkerhet og 
personvern i konsernet skriv et langt og forståelig brev til eleven, i tillegg til å ha besvart selve 
innsynsbegjæringen.   
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Når det gjelder IT-selskapene og internettleverandører svarte hhv. 1 av 4 og 2 av 4. Også dette er 
nedslående, særlig fordi de aller fleste er store IT- aktører i markedet bør kjenne 
personopplysningsloven godt. Et lyspunkt var dog IBM som fremsatte et nokså utførlig svar.  
 
Nedenfor fremkommer resultatene over, men nå gruppert litt grovere. Det vil si at vi har slått 
sammen flere av gruppene på følgende måte: SENTRALE MYNDIGHETER OG ORG 
(universitetet, domstoler, tilsyn og organisasjoner = 12 stk), HANDEL (butikkjeder, e-handel og 
generelle internettportaler = 12 stk), BARN OG UNGE (spill, barne og ungdomsnettsteder, chat = 
17 stk), MEDIA (nettaviser og TV = 9 stk), IKT (it-bedrifter, nettverksleverandører og 
mobiltelefoni = 12 stk) samt BANK OG FORSIKRING (bank, kreditt og forsikring = 10 stk).    
 
Vi må understreke at inndelingen er grov og det er ikke alltid klare skiller mellom de ulike 
gruppene. Resultatene er heller ikke vektet slik at figuren gir ett litt skjeft bilde av virkeligheten. 
For eksempel er det bare 4 organisasjoner under ”HELSE” mens det er 17 under ”BARN og 
UNGDOM”. Likevel illustrerer figuren ganske godt poengene beskrevet over.   

35. Figur: Svar på innsynsbegjæringer (gruppert/spindelvev) 

 

Respons på innsynsbegjæringer (andel, ikke vektet)

SENTRALE MYNDIGHET R E
OG ORGANISASJONER  

100 %
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FLYSELSKAPER KOMMUNER80 %
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HELSE HANDEL 25 % 30 %
20 %50 % 50 %
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0 %
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BARN OG UNGDOM POLITISKE PARTI 22 %

30 % 25 %

MEDIA BANK OG FORSIKRING

IKT

 

 
Hovedfunnet er altså at svarprosenten er lav. Det er noen variasjoner mellom de ulike gruppene. 
Høyest svarfrekvens, slik figuren er operasjonalisert, fikk vi hos de politiske partiene (57 %) og 
nettsteder for barn og ungdom (53 %). Dårligst svar fikk vi fra media (22 %), flyselskapene, og 
IKT- virksomhetene (begge 25 %).  

6.1.2. Hva svarte de (innholdsanalyse)? 
I tillegg til å se på frekvensfordelingene, er det gjort enkelte innholdsanalyser av de innkomne 
svarene. Som tidligere nevnt var det en del som gav nokså utførlige svar, men mesteparten var 
nokså knappe. Noen få var dessuten til dels nedlatende i sin form, men dette er det ikke gjort 
systematiske analyser av. Et illustrerende eksempel på det siste var en av bedriftene innen handel 
som skriver følgende for hånd på svarbrevet:  

”For fremtidige besvarelser må ferdig frankert svarkonvolutt legges ved”     

Dette er selvsagt galt. Å begjære innsyn er gratis. Eller som loven sier det (på sin måte): ”Den 
behandlingsansvarlige kan ikke kreve vederlag for å gi informasjon etter kapittel III eller for å 
etterkomme krav fra den registrerte etter kapittel IV”. I tillegg er slike bemerkninger nokså 
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overflødige, særlig fordi det tydelig fremkommer at innsynskravet er fremsatt av en elev ved en 
ungdomsskole.  

Litt forenklet ble det lagt til rette for å begjære innsyn i syv forskjellig typer informasjon; 1) hvem 
som har ansvaret for behandlingen, 2) formålet med behandlingen, 3) hvordan opplysningene 
publiseres, 4) kommunikasjonsform, 5) hva slags typer personopplysninger de bruker, 6) typer 
innsamling og 7) om de utleverer personopplysninger til andre. Nedenfor fremkommer tallene for 
de forskjellige svaralternativene 

I den første tabellen fremkommer antallet av organisasjonen som opplyste om 
behandlingsansvarlig. Det vil si ”den som bestemmer formålet med behandlingen av 
personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes”. Det fremkommer også hvor mange 
som opplyste om det daglige ansvaret. Det vil si ”den som behandler personopplysninger på vegne 
av den behandlingsansvarlige”.  

36. Tabell: Respons på innsynsbegjæringer: Ansvar 

1. ANSVAR (antall som angir dette) Antall svar  Andel (%) 
Behandlingsansvarlig er: 33 83 % 
Hvem har det daglige ansvaret for å oppfylle den 
behandlingsansvarliges plikter? 

30 75 % 

 
Av alle mottatte svar angir om lag 8 av 10 hvem den behandlingsansvarlig er. De aller fleste i 
form av et navn i eget kommentarfelt, men enkelte brukte funksjon, tittel eller posisjon. Vi ser 
videre at 3 av 4 virksomheter opplyser om hvem som har det daglige ansvaret. I de aller fleste 
situasjonene er behandlingsansvarlig og daglig ansvarlig oppgitt til å være en og samme person. 
Svarene er jevnt over høyt, noe som indikerer at det er tydelig hvem som har ansvaret (hos de som 
har svart).   
 
I den neste tabellen fremkommer det hvor mange som oppgir formålet med behandlingen. Slik 
innsynsgeneratoren er utformet vektlegges tre hovedtyper formål; henvendelser, avgjørelser og 
analyser.     

37. Tabell: Respons på innsynsbegjæringer: Formål 

2. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN   
Henvendelser   
Bruker dere personopplysninger for å henvende dere om:   
 - markedsføring av produkter eller tjenester? 14 36 % 
 - verving av medlemmer? 5 13 % 
 - informasjon om plikter og/eller rettigheter? 15 38 % 
Avgjørelser   
Bruker dere personopplysninger for å treffe avgjørelser om:   
 - økonomiske plikter eller rettigheter? 11 28 % 
 - plikter eller rettigheter som er av ikke-økonomisk art? 9 23 % 
Analyser   
Bruker dere personopplysninger for å analysere:   
- personers økonomisk evne og vilje? 7 18 % 
- personlige egenskaper, evner og behov? 4 10 % 
- personers forbruksvaner og -mønstre? 5 13 % 
- personers helse og sosiale forhold? 2 5 % 

  - personlige eller private forhold? 2 5 % 
 

I den første kategorien (henvendelser) oppgir 36 % av organisasjonene at de bruker 
personopplysninger til markedsføring av produkter eller tjenester. 13 % oppgir verving av 
medlemmer som formål, og 38 % oppgir at formålet er å informere om plikter/og eller rettigheter. 
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I den andre kategorien (avgjørelser) svarer 28 % at motivet er å treffe avgjørelser om økonomiske 
plikter eller rettigheter. Mens 23 % angir plikter og rettigheter som ikke er av økonomisk art.  Til 
sist ser vi at om lag 18 % oppgir at formålet er å analysere personers økonomiske evne, 10 % sier 
at de analyserer personlige egenskaper, evner og behov, og 13 % oppgir analyser av personers 
forbruksvarer som formål for behandlingen.  Til sist er det om lag 5 % som angir at formålet er 
analyser av personers helse og sosiale forhold, og å analysere personlige eller private forhold. Selv 
om utvalget her er svært lavt (39 stk) indikerer resultatene at det er stor spennvidde i hva formålet 
med behandlingene er.  

I den neste tabellen fremkommer det hva slags publiseringsmetode organisasjonene foretrekker. Vi 
har også undersøkt hvor mange som har en egen personvernerklæring på internett.  

38. Tabell: Respons på innsynsbegjæringer: Publisering av personopplysninger 

3. PUBLISERING   
Publiserer dere personopplysninger:   
 - på papir? 5 13 % 
 - på nettet 9 23 % 
Har dere egen personvernerklæring e.l. tilgjengelig på 
internett? 

9 23 % 

 

Tabellen viser at det om lag 13 % som oppgir at de publiserer personopplysninger på papir, mens 
23 % bruker internett. Et poeng er at det i mange av svarene er understreket at publiseringen kun 
gjelder ”internt” uten at det spesifiseres hva det innbefatter. Når det gjelder om de har en egen 
personvernerklæring svarer 23 % av organisasjonene at de har dette på internett. Noe av poenget 
med personvernerklæringer er at de på den måten kan innfri kravene til personopplysningslovens 
bestemmelser om informasjonsplikt. Det ut til at det er et forbedringspotensial hos mange 
organisasjoner på dette området.  Vi får også et inntrykk gjennom svarene at en del virksomheter 
er ”redde” for å ikke følge loven.   

Den neste tabellen er fokus på hva slags form for kommunikasjon organisasjonene bruker ved 
behandling av personopplysninger.   

39. Tabell: Respons på innsynsbegjæringer: Kommunikasjonsform 

4. KOMMUNIKASJONSFORM    
Samler dere inn personopplysninger fra internett? 12 30 % 
Mottar eller sender dere ut personopplysninger med epost eller 
tekstmeldinger? 

8 20 % 

Mottar eller sender dere ut personopplysninger per telefon eller 
telefaks? 

5 13 % 

Bruker dere Cookies eller andre tekniske hjelpemidler for å 
innhente opplysningene? 

3 8 % 

 

Tabellen viser at 30 % av organisasjonene samler inn opplysninger fra internett. Ofte angis det at  
dette er opplysninger som den enkelte avgir ved registreringstidspunktet. Om lag 20 % mottar eller 
sender ut personopplysninger med e-post etter tekstmeldinger, og 13 % oppgir at de bruker telefon 
eller telefaks når de innhenter personopplysninger. Kun 8 % (3 stk) sier at de bruker ”cookies” 
eller andre tekniske hjelpemidler. 

I den neste tabellen fremkommer det hva slags opplysninger som behandles. Her ble 
organisasjonen bedt om å velge det/de alternativene som best passet deres virksomhet.  
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40. Tabell: Respons på innsynsbegjæringer: Typer av personopplysninger  

5. TYPER PERSONOPPLYSNINGER SOM 
BEHANDLES 

  

Navn? 30 75 % 
Adresse? 30 75 % 
Fødselsdato? (6 siffer) 23 58 % 
Fødselsnummer? (11 siffer) 13 33 % 
E-post-adresse? 27 68 % 
Telefonnummer? 23 58 % 
Mobiltelefonnummer? 18 45 % 
Logger? (f.eks. over IP-adresser) 10 25 % 
Annet? (Spesifiser) 7 18 % 

 

Av alle opplysningstypene er det navn og adresse som de fleste oppgir. Om lag 3 av 4 angir dette, 
mens e-postadresse benyttes av ca. 7 av 10. Deretter er det om lag 6 av 10 som oppgir at de 
benytter telefonnummer og/eller fødselsdato som opplysningstyper. Etterfulgt av 
mobiltelefonnummer hos 45 % av organisasjonene. Av de opplysningstypene som benyttes minst 
finner vi fødsels- og personnummer hos 33 % og logger (for eksempel IP-adresser) hos 25 %. I 
tillegg angir 18 % ”annet” og spesifiserer særlig alder og kjønn.  

Alt i alt indikerer undersøkelsen at det er svært varierende hva slags opplysninger som brukes. 
Men det er særlig personopplysninger som navn og adresse de fleste oppgir.         

I den nest siste tabellen fremkommer det hvor mange av organisasjonen som opplyser hvor 
personopplysningene er hentet fra.  

41. Tabell: Respons på innsynsbegjæringer: Innhenting av personopplysninger  

6. INNHENTING   
Hvor er opplysningene hentet fra? 31 78 % 
Spesifisering (hvor, hvem, mv) 30 75 % 

 

De aller fleste (8 av 10) som besvarte innsynsbegjæringene, oppgir hvor opplysningene er hentet 
fra. Om lag 3 av 4 velger også å spesifisere dette nærmere i et eget kommentarfelt. I hovedsak 
oppgir de fleste virksomhetene at de innhenter opplysninger fra den enkelte, men en del innhenter 
opplysninger fra andre.  

Dette resultatet er litt merkelig når det holdes opp mot resultatene i tabellene over. Det virker som 
om det har vært vanskelig å forstå spørsmålet. En alternativ, og kanskje mer plausibel forklaring, 
er at formuleringer som ”samler der inn” eller ”sender dere ut” personopplusninger skaper, eller 
snarer forsterker, en viss nervøsitet hos virksomhetene.    

I den siste tabellen ser vi at om lag 1 av 3 utleverer personopplysninger til andre. I hovedsak 
opplyses (gjerne understreket) at dette er ”lovpålagte” utleveringer til offentlige myndigheter, for 
eksempel i forbindelse med skatteoppgjør eller andre obligatoriske innrapporteringer til 
myndighetene. 

 

42. Respons på innsynsbegjæringer: Utlevering til andre  

7. UTLEVERING   
Vil personopplysningene bli utlevert til andre? 14 35 % 
Spesifisering (hvor, hvem, mv) 14 35 % 
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6.1.3. Oppsummering av responsen på innsynsbegjæringene 
 

I personopplysningsloven gis den enkelte, herunder barn og ungdommer, rett til å få vite hvordan 
private og offentlige organisasjoner behandler personopplysninger. For å teste dette ble det sendt ut 
93 begjæringer om innsyn. Herav 73 fra elevene ved Brunla ungdomsskole og 20 fra Universitetet i 
Oslo. Målsettingen har vært å få en indikasjon på om myndighetene og private organisasjoner faktisk 
følger loven på dette viktige området. Resultatene kan oppsummeres i følgende spissformuleringer:  
 

1. Det ble mottatt 39 svar, det vil si 42 % av det totalt utsendte antall innsynsbegjæringer. Om lag 6 
av 10 organisasjonene i undersøkelsen bryter m.a.o. personopplysningsloven.  

 
2. Noen var flike og gav utførlige svar til elevene. Aftenposten, Storebrand og IBM, var av de som 

kom med nokså utførlige svar. Hovedinntrykket er likevel de som ikke svarte, herunder ingen av 
mobiltelefonselskapene, TV-selskapene eller regjeringspartiene (KrF, Høyre og Venstre). Dette 
gjelder også Statens filmtilsyn/SAFT, Universitetet i Oslo, 3 av 6 statlige tilsyn, m.fl. Funnene 
viser at det er nokså grunnleggende problemer med realiseringen av innsynsretten i 
personopplysningsloven for barn og ungdom.  

 
3. Innholdsmessig fokuserte begjæringene på 7 typer informasjonsbehandlinger Når vi analyserer 

svarene finner vi at det brukes mange forskjellige typer personopplysninger, på flere forskjellige 
måter og til nokså ulike formål. Dette viser hvor viktige personopplysninger er blitt i det nye 
informasjonssamfunnet. De fleste som svarte opplyser om både hvem som er behandlingsansvarlig 
og hvem som har det daglige ansvart. Det hyppigst angitte formålet er markedsføring av produkter 
eller tjeneste (14 av 39) og for å informere om ulike plikter og/eller rettigheter (15 av 39). Det 
formålet som mest sjeldent opplyses er analyser av helse og sosialforhold og personlig og private 
formål (2 av 39). 9 av 39 virksomheter opplyser at de har en egen personvernpolicy (23 %). 

 
4. Hyppigst brukt kommunikasjonsform er internett. 12 av 39 virksomheter opplyser at de samler inn 

personopplysninger på denne måten. 8 virksomheter sier at de mottar eller sender ut 
personopplysninger med e-post eller tekstmeldinger. 3 virksomheter opplyser at de brukes 
cookies. De mest populære opplysningstypene er navn, adresse og e-postadresse. Minst populært 
er det å bruke logger (for eksempel av IP-adresser). 78 % av virksomhetene sier at de innehenter 
personopplysninger, primært fra ”den registrerte selv”. Og 14 % sier at de blir utlevert til andre. 
De fleste understreker at videresendingen er ”lovpålagte” innrapporteringer til myndighetene. Det 
ser ut til å være en viss ”frykt” hos mange virksomheter for å bli ”tatt” for feil eller mangelfull 
behandling av personopplysninger.    

 
Et naturlig spørsmål som følger i kjølvannet av funnene er hva som gjør at så vidt mange 
organisasjoner ikke svarer elevene. Svaret på dette spørsmålet er vanskelig og krever mer inngående 
analyser. Det vil for eksempel være naturlig gå videre med undersøkelsen gjennom undersøker av de 
ulike organisasjonene som mottok begjæringene. Men dette ligger utenfor rammene av prosjektet.   

 
Et mulig svart finnes imidlertid i utenlandske undersøkelser. Som det ble vist til i noen av 
”paradoksene” eller ”dilemmaene” innledningsvis, er det å motta et innsynskrav en nokså selsom og 
sjelden opplevelse for mange virksomheter. Det er også svært få bedrifter som mottar klager fra folk 
som er registrert med personopplysninger. Gjennomsnittlig har bare ca 3 % av danske, svenske og 
finske bedrifter mottatt slike klager (Europakommisjonen 2003).  
 
Betyr dette at alt er i skjønneste orden? Når EU medlemmene skal svare på hva årsakene er til at 
klageadgangen ikke anvendes, er ikke det svaret. Tvert i mot angir de at det er for dårlige kunnskaper 
om lover og regler som gjør at rettighetene ikke anvendes. I tabellen nedenfor fremkommer hva 
europeiske bedrifter mener årsakene er til at enkelte virksomheter ikke fullt ut respekterer 
personvernlovgivningen. Tabellen viser svarene fra Sverige, Danmark og Finland samt gjennomsnittet 
i EU.   
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43. Figur: Hva kan forklare at personopplysningsloven ikke følges? 

Hva kan etter din mening forklare årsaken til det faktum at noen dataansverlige 
(controllers) ikke fullt ut respekterer krav og rettigheter i ditt lands 
personopplysningslov mht dataoverføringer?
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Den klart viktigste årsaken er behov for mer kunnskap om lovgivingen. 62 % av svenskene angir dette 
som hovedårsak. De tilsvarende tallene i Finland er 47 % og Danmark 46 %. Den nest hyppigste 
årsaken er for lite kontroll av tilsynsmyndighetene. Vi har ikke komparative data som gjør det mulig å 
sammenligne norske bedrifter med EU landene, men det er nærliggende å tro at Norge ligger nokså 
nært våre naboer.  

 
Hvis antagelsene er riktig - at manglende kunnskaper er en hovedårsak til at bedrifter og andre ikke 
følger bestemmelsene i personopplysningsloven – så ser det ut til at det å lære om 
personopplysningsloven ikke bør avgrenses til elever i grunnskolen.  

 

6.1.4. Presentasjon av resultatene for elevene  
Om lag halvannen måned etter at elevene gjennomførte det pedagogiske opplegget, inklusive 
utsendelsen av innsynsbegjæringene, ble resultatene forelagt elevene. Presentasjonen fremkom som en 
”forelesningen” hvor opplegget og funnene ble fremlagt. Presentasjonen foregikk i plenum i skolens 
gymsal og om lag 110 elever var til stede pluss lærere og IT-ansvarlig.  

 
Da de første funnene fra undersøkelsene av elevens holdninger og kunnskaper ble presentert, var 
elevene interesserte og en del brukte begreper som ”gøy” og ”spennende”. Særlig steg temperaturen 
når det ble fremsatt tabeller som viser forskjeller mellom jenter og gutter. Kjønnsforskjeller er en 
sikker vinner hvis målet er å skape oppmerksomhet hos elevene.  

 
Imidlertid var det mest interessante med hele presentasjonen å se hvordan elevene reagerte da de ble 
forelagt resultatene fra innsynbegjæringene. Kort fortalt utløste funnene to spontane reaksjoner hos 
elevene. Begge kom i form av trampeklapp, tilrop og plystring.  

 
Den første reaksjonen kom da eleven fikk se alle svarene som var kommet inn. En hel stabel av svar 
fra Høyesterett, riksaviser, kommuner, kjente nettsteder, sin egen kommune, osv. gjorde er umiddelbart 
inntrykk på eleven. Dette syntes de var flott, og gleden av å ”påvirke” var tydelig.  

 
Deretter datt begeistringen nokså rask nå de ble forelagt svarprosenten og hvem som ikke hadde svart. 
Skuffelsen var påtakelig, og det føles i grunnen ganske dumt som foreleser å måtte meddele elevene et 
slikt budskap fra ”voksenverden”. ”Hvordan er det mulig at bare 4 av 10 gidder å svare oss” var det en 
som sa. Mange flere tenkte nok det samme.  

  
Den neste ”trampeklappen” kom da eleven ble spurt om hva de ville gjøre med resultatet. Etter en åpen 
diskusjon i gymsalen ble det fra prosjektleder fremmet forslag om å lage et brev til Datatilsynet som 
viser hvem som har svart og ikke svart. Forslaget skapte jubel i gymsalen: ”Datatilsynet” ropte elevene 
i kor før de løp ut av timen.  
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7. Kapittel: Konklusjoner og mulige implikasjoner 

Prosjektet ”Innsyn for ungdom med IKT – bruk av innsynsretten etter personopplysningsloven” er 
gjennomført av Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN) ved Universitetet i Oslo. Statens 
Filmtilsyn/SAFT og Læringssenteret har vært betydningsfulle samarbeidspartnere. Kjernen i 
prosjektet er et pedagogisk opplegg omkring personvern og ungdom som er utprøvd på fire 
tiendeklasser ved Brunla ungdomsskole i Stavern i mars 2004. 

Målsettingen har vært å tilrettelegge for at personvern i fremtiden skal bli blir en viktig og 
integrert del av undervisningen på barne- og ungdomsskoletrinnene i grunnskolen. Som ledd i 
arbeidet med å nå målsettingen ble det i rapporten presenterer et forslag til et pedagogisk opplegg 
for personvern og bruk av internett i undervisningen på ungdomsskoletrinnene i Norge.  
 
Utvikling av det pedagogiske opplegget legger et rettighetsperspektiv på undervisningen, og det 
ble spesielt fokusert på følgende to problemstillinger:  
 
 Hvordan kan teori og rettsregler om personvern, hovedsakelig skrevet for voksne, på en 

hensiktsmessig måte presenteres for elever på ungdomskoletrinnet? 
 
 Hvordan kan bruk av IKT, hovedskalig portaler på internett, bidra til informasjon om 

personvernregler og problemer, samt lette realiseringen av rettigheter etter 
personopplysningsloven, for eksempel retten til innsyn? 

 
Som introduksjon til personvernet ble det presentert 9 ulike paradokser og dilemmaer som barn, 
ungdom foreldre og lærere står ovenfor i hverdagen, herunder registreringsparadokset, foreldre -
barn paradokset, lyvedilemmaet, overvåkningsparadokset, mobiltelefonparadokset, 
kontaktparadokset, rettighetsparadokset, kvalitetsparadokset, og utdanningsparadokset. Hver av 
disse uttrykker forskjellige utfordringer som vi står ovenfor på personvernområdet.  
 
Det pedagogiske opplegget besto av en teoridel og en praksisdel. Gjennom piloten ble det 
avdekket mange positive erfaringer, men også noen mer negative. Erfaringene dannet i neste 
omgang et revidert pedagogisk opplegg som er oversendt til Lærlingsenteret til vurdering og 
bearbeiding.  
 
En rød tråd i hele opplegget var at det var for liten tid til gjennomføringen. Det anbefales derfor å 
sette av en hel ”personverndag” ved skolene. Men opplegget bør være modulbasert slik at de 
enkelte timene kan tas over flere dager.  
 
Sist, men ikke minst, viser undersøkelsene i denne rapporten at det er urovekkende lav 
svarfrekvens på innsynsbegjæringene. Dersom det pedagogiske opplegget i fremtiden skal 
vektlegge og lære elevene om innsynsretten i personopplysningsloven, forutsettes det at de blir tatt 
på alvor når de bruker sine rettigheter.  Få ting er mer skadelig enn å utruste elevene med 
vrangforestillinger om at lover og rettigheter ikke gjelder dem. Det bare forstreker inntrykket 
elevene har om at ”det ikke gjelder de samme lovene på internett som ellers”. 
 
I dagens Læreplan for norske grunnskoler (som nå revideres) heter det at ”elevene skal utvikle 
innsikt i forhold som påvirker samspillet mellom enkeltmennesker og omverden. De skal få 
erfaringer med grunnleggende regler og normer for omgang med andre” (Læreplanen 97). Det er 
ikke gjort forsøk på å undersøke om denne setningen ”overlever” revisjonen som i dag pågår, men 
det bør den.  
 
Åpenbart er det mange miljøer som mener at akkurat de bør være en del av utdanningen på 
grunnskole nivå. Langt flere enn det som er mulig innenfor den tiden som er til disposisjon. 
Poenget i denne sammenhengen er at informasjons- og kommunikasjonsteknologi i disse dager 
integreres i nær sagt alle fag i skolen. Bruk av teknologien har rykket opp i ”eliteserien” som ”den 
femte kjernekompetansen” på nivå med taleferdigheter, skriving, regning og lesing. Dette vil 
påvirke samspillet mellom enkeltmennesker på godt og vondt.  
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I denne rapporten er det argumentert for at personvern, både teori og lovverk, bør være en naturlig 
del av undervisningen i det nye og spennende informasjonssamfunnet. Det er også vist hvordan 
dette kan skje gjennom presentasjonen av et pedagogisk opplegg for ungdomskoleelever.  

Det anbefalte opplegget er trolig ingen fasit, men vi får forbedre det etter hvert. Poenget er nå å gå 
fra denne og andre rapporter til praktisk handling. Og det haster. Eller som en av elevene sa det:  

”det er sånn som er greit å vite når man surfer på nettet” (Elev, Brunla ungdomsskole, 2004).  

 
Epilog 
Etter at undersøkelsen og undervisningen ble avsluttet, sendte elevene ved Brunla ungdomsskole 
et brev til Datatilsynet med navnet på alle virksomhetene som svarte og ikke svarte på 
innsynskravet. I brevet spør de også hva som vil skje med de som ikke svarte. Hva Datatilsynet 
gjør med dette vites ikke i skrivende stund, men det blir spennende å se.  
 
Resultatene og det pedagogiske opplegget ble også presentert på Norsk konferanse for utdanning 
og læring (NKUL) i Trondheim 8. mai, 2004. Responsen på foredraget fra de oppmøtte var svært 
positiv. Spørsmålene om personvern var mange og gode. Hovedinntrykket fra konferansen 
forsterker elevenes og lærernes syn fra Stavern: Det er et stort behov for informasjon om 
personvern i skolene.  
 
Sist, men ikke minst, ble det avholdt en pressekonferanse hos Statens filmtilsyn hvor det spesielt 
ble fokusert på den dårlige responsen elevene fikk på innsynskravene. Deltakere på 
pressekonferansen var mellom annet 2 elever og en lærer fra Bruna ungdomsskole, 
Utdanningsdirektoratet, Universitetet i Oslo, Statens filmtilsyn og Datatilsynet. Dessverre ble 
pressekonferansen gjennomført samme formiddag som det brøt ut streik i landets redaksjoner, men 
saken har likevel fått nokså mye oppmerksomhet i media. Både lokalt i Vestfold, nasjonalt og 
internasjonalt.  
 
Blant de som fulgte opp saken var Kanal 24, som i et av nyhetsinnslagene intervjuet Justisminister 
Odd Einar Dørum. Statsråden redegjorde for at det også er problemer med å etterleve 
personopplysningsloven på andre områder, for eksempel fjernsyns- og kameraovervåking, og sier:  
 
”Jeg vet at det følges i liten grad, og det har jeg tatt konsekvensen av. Så jeg kommer til å fremme 
en lovendring. Og jeg kommer også til å følge opp når det gjelder å styrke 
personvernombudsjobben når det gjelder både bedrifter og kommuner ellers. Jeg tror at den 
saken dere har her, er en kraftig påminnelse om at vi må gjøre slike grep” 
 
På spørsmål fra journalisten om det bør få konsekvenser for de som lar være å svare, sier 
justisministeren:  
 
”Ja, konsekvensen er jo at den for det første at man blir hengt ut da. Dernest må man sette seg 
ned og bli meget ettertenksom. Og deretter burde man jo bli stolt over at ungdomselevene gjør en 
jobb. Og deretter burde man si til seg selv at når de er så flinke som de er, så forplikter det oss 
andre til å følge opp”   
 
Journalisten spør videre om det er et problem at ikke en gang regjeringspartiene klarer å følge 
lovene de selv har innført?  
 
”Det er alltid problematisk at man ikke følger en lov. Men jeg tror nok at man vil finne mange 
eksempler på at man gjør en god jobb her. Men her er det altså et eksempel hvor man har behov 
for å feie for sin egen dør. Og da er jo svaret: Da får man jo feie for sin egen dør.”  
 
Og han tilføyer:  
 
”Det viktigste er å rose de som har tatt initiativet. Så får man finne seg i at man risikerer å komme 
i skammekroken selv også. Det avgjørende er lovens ond, og den er tatt på en forbilledlig måte av 
disse ungdomsskoleelevene” 

Justisministeren er også sitert på side 2 i denne rapporten, hvor han i Datatilsynets årsrapport for 
2004 sier:  
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”Den store utfordringen – for meg som justisminister med ansvar for personopplysningsloven og 
for Datatilsynet som tilsynsmyndighet – er å legge til rette for at flere fatter interesse for det å 
verne om sin egen personlighet. Personvernet må bringes nærmere dem som skal vernes”  

Det pedagogiske opplegget som er gjennomført ved Brunla ungdomsskole er nettopp et forsøk på 
å bringe personvernet nærmere dem som skal vernes, altså på etterspørselsside for å bruke 
bedriftsøkonomiske termer. Ved hjelp av elevene kan vi nå også trygt si at personvernet må 
bringes nærmere de som lager tjenestene, altså på tilbudssiden. Sist, men ikke minst, har elevene 
gjennom piloten vist at også politikerne, det vil si lovgiverne, ikke følger opp sine egne lover. Det 
er et underlig signal å gi ”tastegenerasjonen”.   
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9. Vedlegg 

 
1. Vedlegg: Foiler til bruk i undervisningen – Time 1 

Slide 1        Slide 2 

 

24.03.2004 TIME 1: Universitetet i Oslo 1

Personvern og innsyn

   
24.03.2004 TIME 1: Universitetet i Oslo 2

Personvern og innsyn
Hva skal vi gjøre i dag?

Evalueringer (spørreskjema) på internett og utlevering av ”tenk 
gjennom” oppgaven

Time 1 Personvern i det nye informasjonssamfunnet: Fokus på internett med 
utgangspunkt i eksempler og ”tenk gjennom” oppgaven.

Time 2 Lover og regler om personvern
Time 3 Praksisarbeid (1): Bli kjent med nettstedet www.saftonline.no
Time 4 Praksisarbeid (2): Med hjelp av ”kreve innsyn” skal vi lage og  sende juridiske 

brev (innsynsbegjæringer) til mange firmaer og offentlige myndigheter i Norge. 
Poenget er å lære å bruke våre rettigheter til å får vite hvordan forskjellige 
organisasjoner behandler personopplysninger. Er de til å stole på? 

Time 5 Etter påske kommer Are Vegard Haug  fra Universitetet i Oslo for å fortelle 
oss hvordan det gikk. Svarte de? Hva svarte de? Osv.
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09.08.2004 TIME 1: Universitetet i Oslo 3

Eksempel: En vanlig (personvern) dag !

Og blir registrert av 
læreren

Du kommer litt 
for sent

0915

Som også har 
kamera

Passerer et trafikk-
overvåknings-
kamera og blir 
filmet

Trøtt!

ProblemAktivitetTid

Setter deg på 
bussen

0845

Går til bussen0830

Jeg står opp0800

      
24.03.2004 TIME 1: Universitetet i Oslo 4

ProblemAktivitetTid

Samtalen blir registrert hos Telenor 
for å lage regning. (dessuten kan alle 
som har spesielt utstyr lytte på 
samtalen) 

Du ringer i 
mobilen

1205

Skolen har videoovervåking av 
skolegården

Storefri1200

Skolens  dataanlegg logger dine 
aktiviteter

”datatimer” og du 
logger deg på

1000
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24.03.2004 TIME 1: Universitetet i Oslo 5

Du betaler med kort og 
blir registrert både i 
butikken og banken. 
Dessuten har butikken 
overvåkingskamera

Så stikker du innom 
butikken for å kjøpe litt 
snacks 

1600

Resepten blir lagt inn i 
apotekets database, du 
betaler og går

Du går til apoteket for å 
hente medisinen

1530

Som legesekretæren 
registrerer på 
datamaskinen. Du får 
en resept på medisin

Tur til doktoren, som 
undersøker deg og finner ut 
at du har halsbetennelse

1500

Sporveien krever 
legitimasjon, og 
registrerte deg i 
”snikeregisteret”

På hjemveien tar du trikken 
…men glemte og 
betale..(obs!). 

1400

                       
24.03.2004 TIME 1: Universitetet i Oslo 6

sover du trygt?Ser litt på TV og legger deg!----

Mottakere logger kjøpet 
ditt og legger deg på 
”preferanselisten” for å 
lage reklame til deg 
senere

Så bestiller du deg en CD1930

Din e-post kan bli lest av 
andre på ulike måter

Så leser du e-posten din 1900

Du legger igjen 
elektroniske spor som 
gjør det mulig å spore 
opp maskinen din, samt 
avgir personopplysninger

Du går på en ny chatte side, 
skriver inn navn, adressen 
og e-postadresse for å få 
passord.  

1715

”cookies” (program) 
lastes ned på maskinene 
din

Endelig hjemme, du spiser 
litt med setter deg raskt på 
internett og besøker en 
nettside

1700
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24.03.2004 TIME 1: Universitetet i Oslo 7

Hva er det som skjer?

1. Hva slags informasjon er det som samles inn? 
2. Hvem er det som samler den inn? 
3. Hvorfor tror dere at de gjør de det?

  

Tenk igjennom oppgaven

Som ”tenk igjennom” oppgaven viser, 
handler personvern om den enkeltes 
rett til å bestemme over seg selv. Dette 
gjelder også hva slags opplysninger 
som lagres og brukes på internett. 

Oppgave: Dere har fått oppgaver hvor 
dere ble bedt om å lag to argumenter
for og to argumenter mot et forslag til 
løsning. 

Dette skal vi nå bruke…
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24.03.2004 TIME 1: Universitetet i Oslo 9

Diskusjon om personvern
Litt om fru justitia 
• Bind for øynene (nøytral)
• Veie for og i mot (vekten)
• Bestemme (sverdet)

 
24.03.2004 TIME 1: Universitetet i Oslo 10

Oppgave 1
Klasse 10d er på overnattingstur og det skal være stille på rommene fra klokken
23.00.  Etter dette klokkeslettet er det også strengt forbudt å bruke mobil.  
Pipelyder fra flere av rommene røper at mange ligger og sender SMS til
hverandre selv om klokken er over midnatt.  Læreren gir først en advarsel, men 
når det fortsetter blir han sint og vil få slutt på ulovlighetene.  Derfor tar han
mobilen fra tre elever.  For å ta flest mulige av de som har sendt meldinger, 
sjekker han innboksene på de beslaglagte telefonene og finner på den måten
fram til flere andre elever som også har brukt mobilen ulovlig.  Han sier at det
blir mest rettferdig fordi han dermed får tatt alle som har brutt reglene.

TENK I GJENNOM!
Bør læreren ha rett til dette, eller er elevenes personvern viktigere enn å 
avsløre alle som har brutt forbudet mot å bruke mobilen?

Skriv minst to argumenter for og to argumenter mot at læreren bør ha rett til å 
bruke innboksene, og fortell hvilken løsning du vil gå inn for.

 
 

Slide 11       Slide 12 

 

 

24.03.2004 TIME 1: Universitetet i Oslo 11

Tavleoppgave
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Oppgave 2
Du er på jakt etter nytt skiutstyr, og har surfet rundt for å finne gode tilbud.  
Du finner noe du synes er bra, og må fylle ut en rekke opplysninger som er 
nødvendig for å sende skiene og betale for handelen.  I tillegg må du fylle ut 
opplysninger om kjønn, alder og hobbyer.  Noen dager etter at bestillingen 
er gjort får du epost med tilbud om det digitale ”ungdomskameraet” som 
tåler snø, kulde og tøff behandling.  Du får det for spesiell ungdomspris hvis 
du bestiller raskt.  I eposten er det lenke til et ukjent nettsted der kameraet 
kan bestilles.  Du blir glad fordi fotografering er blant de tingene du liker 
aller mest!  Etter hvert forstår du at tilbudet om kjøp av kameraet er sendt 
med utgangspunkt i de opplysningene du gav da du bestilte skiene.

TENK IGJENNOM!
–Bør firmaet som solgte skiene ha rett til å kreve andre opplysninger enn de 
som er nødvendige for å gjennomføre salget, eller bør det være frivillig å 
opplyse om andre ting (kjønn, alder, hobbyer mv)?
–Skriv minst to argumenter for og to argumenter mot at firmaet bør ha rett til 
å kreve flere opplysninger enn de som strengt tatt er nødvendige, og fortell 
hvilken løsning du vil gå inn for.
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Tavleoppgave
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Oppgave 3
Hva slags erfaringer har du?
Som bruker av nettet har du kanskje opplevd at det spørres etter
opplysninger om deg.  Noen ganger synes du det er greit at de spør.  Andre 
ganger synes du kanskje det er rart eller til og med ubehagelig at nettstedet 
ønsker å vite så mye.

Har du selv eller noen du kjenner erfaring med at nettsteder ber om flere 
opplysninger enn de burde?  Forklar hva som skjedde og hvorfor du 
synes det gikk for langt?  Forbered deg på å fortelle om dette i klassen.

Neste time: Litt nærmere om Personvern
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2. Vedlegg: Foiler til bruk i undervisningen – Time 2 

 
 Slide 1 

 

TIME 2 - Universitetet i Oslo 1

Personvern, internett og 
personopplysningsloven

 
 

Slide 2 
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Hva skal vi snakke om?
• I forrige time snakket vi generelt om 

personvern og viste til enkelte 
eksempler. 

• I denne timen skal vi gå litt videre, og 
snakke om: 
– Hva personvern er
– Hvorfor vi har personvern
– Ulike syn på personvern (perspektiver)
– Personopplysningsloven [husk handout]

 

 Slide 3 
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Hva er personvern?
• En grunnleggende menneskerettighet

– Norge er forpliktet som stat til å gi lover som 
sørger for at befolkningen gis tilstrekkelig vern mot 
staten selv og andre private

• Menneskeretten i å ikke bli utsatt for vilkårlig 
straff og pinsler fra andre er blitt selvsagt i 
vår del av verden

• Menneskerettighetene går lenger enn det –
alle mennesker har krav på personvern:
– Alle mennesker, unge og gamle, har rett til respekt 

for sin personlige integritet og sitt familieliv
– Det skal ikke skje inngripen og overvåkning av vårt 

privatliv og vår kommunikasjon med andre

 

Slide 4 
 

TIME 2 - Universitetet i Oslo 4

Personvernperspektiver
• Geografisk integritet

– Respekt for hjemmet vårt. ”Privatlivets fred”, ”innen for husets
fire vegger”

• Kroppslig integritet
– Kroppslige undersøkelser (blodprøve, blodtrykk, hulrom etc) for 

eksempel av politi og tollvesen
• Psykisk integritet

– Mobbing som går ut over det personlige selvbilde. For eksempel 
når noen sender andre ”stygge” sms- meldinger. Eller å skape 
usikkerhet om grunnleggende livsforhold, for eksempel 
ekstreme ventetider for asylsøkere

• Kommunikasjonsintegritet
– Å lytte til andres telefonsamtaler, lese andres e-post eller ”lytte 

ved dørene”
• Informasjonsintegritet

– Man skal selv bestemme om og hvordan man vil gi informasjon 
om seg selv. ”Informasjons-selvbestemmelse”. 
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Personvern og 
”personopplysningsvern”

Geografisk
integritet

Kroppslig
integritet

Psykisk
integritet

Kommunikasjons
integritet

Informasjons
integritet

Tradisjonelt personvern IKT

Personopplysningsvern
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Hvorfor verne egne 
personopplysninger?
• Personopplysninger er hva andre vet om deg og 

danner grunnlaget for beslutninger som gjelder deg
• Det offentlige:

– Gir skoletilbud, jobb, helsehjelp, trygd osv
• Jobb i politiet eller forsvaret – sikkerhetsklarering
• Helsehjelp - pasientjournal

• Private aktører
– Vil gi deg tilbud på varer og tjenester basert på hva de 

vet om deg
• Mobiltelefonabonnement – kredittsjekk
• Forsikring – tidligere forsikringsforhold, helse
• Lån – økonomiske forhold, sivilstatus osv

• Hva om opplysningene er feil?
– Fikk du ikke jobben, riktig helsehjelp, ny telefon, 

forsikring og lånet du trengte? 
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Personopplysningsloven
• Den viktigste loven for vern av personopplysninger i 

Norge

• Lovens formål, § 1:

”Beskytte den enkelte mot at 
personvernet blir krenket gjennom 
behandling av personopplysninger”
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Sentrale begreper (I)

• Behandling:
– Innsamling, lagring, sammenstilling, 

utlevering osv

• Personopplysning:
– Opplysninger som knytter seg til 

enkeltpersoner: navn, adresse, 
fødselsdato, fødselsdato, bilder av 
personer, helseopplysninger osv

– Opplysninger om firmaer, biler, dyr eller 
andre ting er ikke personopplysninger
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Sentrale begreper (II)

Alminnelige personopplysninger

-navn, adresse, fnr (11 siffer), etc

Sensitive personopplysninger (uttømmende liste): 

a) rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, 
filosofisk eller religiøs oppfatning, 

b) at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller 
dømt for en straffbar handling,

c) helseforhold,

d) seksuelle forhold,

e) medlemskap i fagforeninger
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Lovens virkeområde
• Regulerer både offentlig og privat sektors 

behandling av personopplysninger
– Det vil si både statlige, kommunale  og private 

virksomheter

• Behandlingsansvarlig:
– Den ansvarlige for behandlingen av 

personopplysninger

• Registrert:
– Privatpersonen som en personopplysning kan 

knyttes til (f eks en forbruker som blir registrert 
når han/hun får eller kjøper en vare eller tjeneste)
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Datatilsynet
• Kontrollerer at lover og forskrifter blir 

fulgt og at feil/mangler blir rettet

• Gir råd og veiledning om hvordan farer 
for personvernet kan unngås

• Har sanksjoner ved brudd på loven:
– pålegg om opphør/endring av behandling

– straff (bøter/fengsel)

– erstatning
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Hovedregelen: Samtykke
• For at noen skal ha lov til å behandle 

opplysninger om deg er hovedregelen at du 
må gi ditt samtykke

• Samtykket skal være frivillig, uttrykkelig og 
informert
– Dette betyr bla at du selv aktivt samtykker etter å 

ha fått god informasjon om hva 
personopplysningene skal brukes til

• Eksempler:
– Skal noen legge ut bilder av deg på Internett må 

de innhente ditt samtykke
– Vil et nettsted registrere e-postadressen må du 

først gi ditt samtykke
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Du har rett til informasjon

• Før du gir fra deg informasjon til 
behandlingsansvarlig har du rett til 
informasjon om:
– Hvem som samler inn opplysningene
– Hva de skal brukes til
– Om de vil bli utlevert til andre
– Hvor opplysningene om deg selv er hentet 

fra
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Hvor finner jeg denne 
informasjonen

• På Internett bør alle seriøse nettsteder 
som registrer personopplysninger gi 
god informasjon om hvordan 
personopplysninger behandles

• Et vanlig sted å gjøre dette er i en 
”privacy policy”. 

• Hva kan jeg gjøre hvis jeg ikke 
skjønner nettstedets ”privacy policy”?
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Du har rett til innsyn

• Du kan henvende deg til en hvilken 
som helst virksomhet og be om å få 
vite hvordan de behandler 
personopplysninger
– Hvem som samler inn opplysningene
– Hva de skal brukes til
– Om de vil bli utlevert til andre
– Hvor opplysningene er hentet fra

• Du skal få svar innen 30 dager
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Generelt og individuelt 
innsyn

• Generelt innsyn:
– Innsyn hvor du får vite hvordan en 

virksomhet på generelt grunnlag 
behandler personopplysninger

• Individuelt innsyn:
– Du kan kreve å få vite hvilke om 

opplysninger om deg som er registrert

 
  

Slide 17 
 

TIME 2 - Universitetet i Oslo 17

Hvordan kreve innsyn

• Innsyn skal kreves skriftlig hos den 
behandlingsansvarlige

• Du trenger ingen begrunnelse
• Du trenger ikke å legitimere deg

– Unntak ved individuelt innsyn, hvor du ber 
om innsyn i opplysninger om deg selv. 
(Ellers ville virksomheten risikere å levere 
ut opplysninger til feil person)

• Innsyn er gratis
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Unntak

• Hovedregel: du kan alltid kreve innsyn!

– I noen helt få tilfeller gjøres det unntak, bla i 
informasjon:

• som kunne skade rikets sikkerhet og forsvar
• som det er påkrevd å hemmeligholde pga 

etterforskning av straffbare forhold
• som det gjelder lovbestemt taushetsplikt for
• som er utarbeidet for interne saksforberedelse

– Den som nekter innsyn må begrunne dette skriftlig 
med presis henvisning til unntakshjemmelen i 
loven
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Hvorfor rett til innsyn?

• I utgangspunktet har du rett til god 
informasjon før du gir ditt samtykke

• Hvis du ikke har fått denne 
informasjonen kan du kreve innsyn

• Når du krever innsyn tvinges 
virksomheten til å tenke gjennom og 
kanskje forbedre rutinene de har for 
behandling av personopplysninger

• Hva om opplysningene om deg er feil?
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Retting og sletting

• Dersom du kan påvise at opplysninger 
om deg er feil kan du kreve de rettet 
eller slettet

• Dersom opplysningene ikke lenger er 
nødvendig for formålet kan du kreve 
de slettet
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Innsynsgeneratoren

• Ett nettsted hvor du kan lære mer om 
retten til innsyn

• Her gis det eksempler, begrunnelser 
og henvisninger direkte til lovteksten

• Her kan du med få tastetrykk generere 
en innsynsbegjæring som kan sendes i 
posten til den du krever innsyn hos

• Dokumentene er utarbeidet av 
juridiske eksperter [Det skal vi gjøre]
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Slide 1       Slide 2 

 

3/24/2004 TIME 3 - Universitetet i Oslo 1

Praktiske oppgaver og eksempler

1.1. Introduksjon til Introduksjon til www.saftonline.nowww.saftonline.no
2.2. Finne svar på noen spørsmål om personvern Finne svar på noen spørsmål om personvern 
3.3. InnsynsrutinenInnsynsrutinen ”Krev innsyn””Krev innsyn”
4.4. Finne frem til steder vi skal begjære innsyn hosFinne frem til steder vi skal begjære innsyn hos

    
3/24/2004 TIME 3 - Universitetet i Oslo 2

Introduksjon til Introduksjon til www.saftonline.nowww.saftonline.no
Logg dere på internett og gå til www.saftonline.no

1. Gå litt rundt på nettstedet og bli kjent (5 min)

2. Klikke deg inn på SAFT utdanningsprogram og prøv 
noe av det som er der (10 min)

3. Gå til ”problemområder” velg ”kommersiell utnyttelse 
av barn” og prøv ”detektiven” (5 min)  
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Gå til fanen ”Problemområder” og velg 
”personvern på nett” fra menyen. 

Forsøk å finn svar på følgende spørsmål:

– Hvor kan du kreve innsyn?
– Hvem har rett på innsyn?
– Er det gratis å kreve innsyn?
– Hva kan du kreve å få vite?
– Hva er forskjellen på ”generelt” og ”individuelt innsyn”

    
3/24/2004 TIME 3 - Universitetet i Oslo 4

Gå til ”Krev innsyn”

1. I neste time skal vi bruke ”krev innsyn” i 
praksis. Nå skal vi se på hvordan den 
virker (gjennomgang av læreren)

2. Lek deg litt og prøv å lag et brev. 
3. Fikk du det til?
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• Registrerer de 
personopplysninger?

• Hva slags 
personopplysninger er det  
de lagrer?

• Krever de samtykke 
(godkjennelse) fra deg?

• Hva skal de bruke 
personopplysningene til?

Eksempel: Finn frem til nettstedet www.zaplife.no.   
Prøv å finn ut litt mer om dem:
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4. Vedlegg: Foiler til bruk i undervisningen – Time 4 
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24.03.2004 TIME 4 - Universitetet i Oslo 1

Praksisoppgave
”Krev innsyn”

            
24.03.2004 TIME 4 - Universitetet i Oslo 2

Denne timen skal vi
1.1. Finne frem organisasjonene som det skal kreve innsyn hosFinne frem organisasjonene som det skal kreve innsyn hos

•• Hovedsakelig norske nettsteder som registrerer personopplysningeHovedsakelig norske nettsteder som registrerer personopplysninger r 

2.2. Fylle inn skjemaene og lage Fylle inn skjemaene og lage innsynsbrevinnsynsbrev (begjæringer) (begjæringer) 
3.3. Lagre Lagre innsynsbrevetinnsynsbrevet
4.4. Skriv de ut på og gi de til lærerenSkriv de ut på og gi de til læreren
5.5. Kort evaluering av nettstedet ”Kort evaluering av nettstedet ”saftonlinesaftonline” og ”krev innsyn” ” og ”krev innsyn” 
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Husk! Vi skal bruke ”generelt innsyn”
Fremgangsmåte:

1. Finn frem til nettstedet du valgte fra listen over nettsteder/organisasjoner 

2. Skriv inn adressen til firmaet/myndigheten du begjærer innsyn hos i ”krev 
innsyn” (kan vanligvis kopieres fra nettstedet).

3. Velg så mange spørsmål som du vil, men minimum 1 stk fra alle de 7 
seksjonene i “krev innsyn”. Velg spørsmål som du mener er relevant i forhold
til hva firmaet/myndigheten jobber med. 

4. Under ”svaradresse” skriver du kun ditt ”fornavn” + ”elev”. Deretter Brunla 
ungdomsskole, Postboks 53, 3291 Stavern

5. Trykk på ”Lag begjæring om innsyn” (nederst)

6. Skriv ut og lagre dokumentet: Trykk ”Fil” deretter ”Lagre som” og gi brevet et 
navn som ligner på nettstedet du brukte. For eksempel: ”datatilsynet”, ”rimi” 
eller lignende

Nettsteder: [Se liste utlevert]

           
24.03.2004 TIME 4 - Universitetet i Oslo 4

Nettsteder klasse 10 A = 28 (en og en):
Juridiske sider
www.hoyesterett.no
Sandefjord tingrett (http://www.sorenskriveren-i
sandefjord.no/)
Horten Tingrett (http://www.sorenskriveren-i-horten.no/)
Universitetet i Oslo (www.uio.no)
Institutt for rettsinformatikk (www.jus.uio.no/iri)
Avdeling for forvaltningsinformatikk (www.afin.uio.no)

Salg/e-handel
www.kelko.no
www.ebay.se
www.qxl.no
www.telebutikken.no
www.haugenbok.no
www.euroflorist.no

Portaler på internett
www.sol.no
www.startsiden.no
www.dinside.no

IT-selskaper (reserve) 
www.micerosoft.no
www.opera.no
www.ibm.no
www.ergo.no
www.acos.no
www.skolelinux.no

Butikker - kjeder
www.rimi.no
www.coop.no
www.kiwi.no
www.rema1000.no

TV
www.nrk.no
www.tv2.no
www.tvn.no
www.tv3.no

Spill
www.123spill.no
spill.start.no
www.1001spill.no
www.1startside.com/spill
www.elitespill.no
www.spill.no
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Nettsteder klasse 10 B = 23 (to og to):
Statlige tilsyn
www.datatilsynet.no
http://forbrukerportalen.no (forbrukertilsynet)

www.npt.no (post og teletilsynet)
www.barneombudet.no

www.likestillingsombudet.no
www.kredittilsynet.no

Nettsteder for barn og ungdom
www.barnevakten.no
www.saftonline.no

www.topp.no
www.detnye.no

www.tl-klubben.no
www.inpoc.no

www.msn.no
www.ung.no

www.zaplife.no
www.bamsemums.no
www.libresse.no

(reserve)
www.finnenvenn.no
www.lego.no

Kredittopplysninger
www.lindorff.no
www.credittinform.no

www.intrum.no
http://www.dbn.no

www.kredittgjenvinning.no
www.kreditorpartner.no
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Nettsteder klasse C = 24 (to grupper):
Helse
www.netdoktoren.no
www.doktoronline.no
www.lommelegen.no
www.mozon.no
www.nrk.no/kanal/nrk1/puls
www.kvinnelegen.no
www.sosialoghelse.no
www.helsenett.no

Foreninger
www.nho.no
www.lo.no

Flyselskaper (reserve):
www.sas.no
www.braathens.no
www.norwegian.no
www.wideroe.no

Chat
www.chat.no
chat.sol.no
chat.spray.no
www.kosekroken.com/chat.html
www.start.no/chat/
snakk.dagbladet.no/
www.innhold.no/chat.htm

Politiske partier
www.arbeiderpartiet.no
www.sv.no
www.krf.no
www.hoyre.no
www.frp.no
www.senterpartiet.no
www.venstre.no
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Nettsteder klasse D = 27 (5 grupper):
Nettaviser
www.vg.no
www.aftenposten.no
www.op.no
www.dagbladet.no
www.dagsavisen.no
www.itavisen.no
www.klassekampen.
no

Mobiltelefoni 
www.sense.no
http://telenormobil.n
o
www.netcom.no
www.tele2.no
www.chess.no
www.djuice.no/
www.teletopia.no

Internettleverandør
www.smartcall.no
www.upc.no
www.telenoronline.no
www.nextgentel.no
www.bredbånsdfabrikk
en.no
www.chello.no

Banker og forsikring
www.postbanken.no
www.nordea.no
www.dnb.no
www.laanekassen.no
www.gjensidige.no
www.vesta.no
www.storebrand.no
www.if.no

Kommuner
Andebu kommune
Hof kommune
Holmestrand kommune
Horten kommune
Lardal kommune
Larvik kommune
Nøtterøy kommune
Re kommune
Sande kommune
(Vestfold)
Sandefjord kommune
Stokke kommune
Svelvik kommune
Tjøme kommune
Tønsberg kommune
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Nettsteder (ekstra)
Skoler i kommunen [søk via ..]
Berg skole
Bøkestua
Bommestad
Brunla ung.skaol
Byskogen…
Osv..

E-læring
www.itsolutions.no
www.frontier.no (Classfroneter)
www.skolenettet.ls.no

Slektsforskning
www.disnorge.no
www.slekt.no
www.slektsnett.com
www.leegenealogy.net

Andre tjenester
www.billettservice.no
www.finn.no
www.tinde.no
www.gulesider.no
www….
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Kort evaluering (10-15 min)
For at vi som lager dette undervisningsopplegget skal få muligheten til å bli 
bedre, må dere hjelper oss. Dette skjer på 2 måter:

Klasse 10 A og 10 B:
Går til følgende nettadresse og fyll ut et spørreskjema:
www.questback.com/universitetetiOslo/evalueringer

Passord: stavernIII

Hemmelig navn (”nick”) = Bruk det samme som dere benyttet før (fra listen)

Klasse 10 C og 10 D:
Diskuterer erfaringene i klasserommet med Ragnhild og Øyvind (Masterstudenter fra 
Universitetet i Oslo):
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5. Vedlegg: Tenk gjennom oppgaven 

Tenk gjennom oppgave: 
 
Personvern og dine rettigheter. Hva skal dine nærmeste få vite om deg? 
 
Noen opplysninger ønsker vi å holde for oss selv. Slik er det i alle fall med mange 
mennesker.  Du skriver til ”Kjære dagbok” og tenker at dette må ingen andre få 
vite!  Får du e-post fra en venn om planene for helgen, kan det være greit å vise til 
det til andre venner, men kanskje har du ikke særlig lyst til å dele hemmeligheten 
med foreldrene dine?  På lignende måte kan det være i forhold til samfunnet 
utenfor familie og venner: Er det noe du ikke vil at skolen skal vite? Hva med 
butikksjefen der du jobber, eller nettstedet du ofte bruker for å laste ned musikk 
og bilder?  
 
De færreste mener at folk bør holde mest mulig for seg selv. En bestevenninne 
kan kanskje få lese brevet fra kjæresten; av og til kan det være greit å la 
foreldrene få vite hva som skjedde sist lørdag; og kanskje er det greit at familien 
kan finne ut hva du har lastet ned på PC-en hjemme.  Mange vil til og med si at 
idealet er å være åpen, og stå for det du er og hva du gjør!  Men av og til er det 
ikke så greit å være åpen om alt.  
 
”Personvern” handler blant annet om at du selv skal kunne bestemme hva du skal 
holde for deg selv, og hva du vil fortelle andre. Du skal ikke bli tvunget til å gi 
opplysninger om deg selv.  Men personvern er et ideal, og det er ikke alltid mulig 
å rendyrke denne ene ideen.  Personvernet står imidlertid sterkt. Derfor skal det 
sterke grunner til for å sette din rett selvbestemmelse til side. Hvor mye foreldrene 
dine, søsken og venner får lov til å skaffe seg opplysninger om deg mot din vilje, 
står det lite om i loven. Derimot bestemmer loven mye om hva bedrifter, 
offentlige myndigheter og andre organisasjoner kan skaffe seg av opplysninger 
om deg uten at du har gått med på det.   
 
Her vil vi at du skal tenke selv, uavhengig av hva loven sier. Spørsmålet er med 
andre ord hva du selv synes er rettferdig!  Nedenfor har vi beskrevet en situasjon 
som er bygget på en sann historie: 
 
 
Oppgave 1  
Klasse 10d er på overnattingstur og det skal være stille på rommene fra klokken 
23.00.  Etter dette klokkeslettet er det også strengt forbudt å bruke mobil. 
Pipelyder fra flere av rommene røper at mange ligger og sender SMS til 
hverandre selv om klokken er over midnatt.  Læreren gir først en advarsel, men 
når det fortsetter blir han sint og vil få slutt på ulovlighetene.  Derfor tar han 
mobilen fra tre elever.  For å ta flest mulige av de som har sendt meldinger, 
sjekker han innboksene på de beslaglagte telefonene og finner på den måten fram 
til flere andre elever som også har brukt mobilen ulovlig. Han sier at det blir mest 
rettferdig fordi han dermed får tatt alle som har brutt reglene.  
 
TENK GJENNOM! Bør læreren ha rett til dette, eller er elevenes personvern 
viktigere enn å avsløre alle som har brutt forbudet mot å bruke mobilen? Skriv 
minst to argumenter for og to argumenter mot at læreren bør ha rett til å bruke 
innboksene, og fortell hvilken løsning du vil gå inn for. 
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Augmenter for: 
 
 
 
 
 
 
 
Argumenter mot: 
 
 
 
 
 
 
Hva skal folk du ikke kjenner få vite om deg? 
 
 Læreren i eksempelet ovenfor er en person elevene kjente. Ofte er det 
imidlertid nettsteder og mennesker du ikke kjenner som gjerne vil ha 
opplysninger om deg.  Det er mer og mer vanlig å bruke Internett for å samle inn 
slike personopplysninger. Du har kanskje opplevd at nettsteder krever 
opplysninger for at du skal få tilgang til de tjenestene som du er interessert i.  
Dersom du vil kjøpe bøker, klær eller andre varer over nettet må du selvsagt 
opplyse om hvor varene skal sendes mv. Andre ganger chatter du med ukjente og 
forteller om deg selv på den måten. I slike tilfelle er du klar over at du gir fra deg 
personopplysninger, og du tenker kanskje på at det kan være lurt å være forsiktig 
med hva du skal la ukjente få vite. De aller fleste du kommer i kontakt med er 
greie, men noen er det ikke … 
  
 På nettet kan det også bli samlet opplysninger uten at du tenker på det!  Dette 
kan skje på flere måter. Dersom du for eksempel får ”søppelpost” (”spam”), er det 
ikke sjelden at du blir bedt om å melde fra dersom du ikke vil ha slik post. Noen 
ganger ligger det ingen skjulte motiv bak.  Men når du svarer på en slik e-post, 
bekrefter du samtidig at den adressen de har brukt er aktiv og at posten blir lest.  
Dermed øker markedsverdien av e-postadressen din, og du får i alle fall ikke 
mindre søppelpost enn før! Når du kopler deg opp mot et nettsted eller en annen 
Internett-tjeneste, må det utveksles noe teknisk informasjon for at oppkoplingen 
skal bli vellykket. Derfor blir det for eksempel automatisk gitt informasjon om 
hvilken maskin som ønsker å kople seg opp og hvilke nettleser du bruker. I tillegg 
blir det registrert hvor lenge du er oppkoplet, hvilke filer du lastet ned osv.  Til 
sammen kan slike opplysninger fortelle mye om deg. ”Cookies” eller ”adware” er 
spesielle metoder som gjør at andre skal få tilgang til opplysninger som kan være 
kjekt for dem å ha. Dette er små ”spionprogrammer” som andre kan plassere på 
din maskin når du surfer. På den måten kan de for eksempel finne ut hvilke 
nettsider du har besøkt, og hvilke varer og tjenester du har bestilt over nettet.  

Det er ikke vår mening å skremme og gi inntrykk av at all slik innsamling 
av opplysninger om deg er negativt. Ofte er formålet godt og gir ingen problemer 
for deg.  Når opplysningene samles inn automatisk, er det dessuten normalt ikke 
noe menneske som leser og forstår at dette er opplysninger om deg!  I stedet er det 
datamaskinsystemer som automatisk setter sammen opplysninger til ”profiler”, og 
disse profilene blir igjen grunnlag for å sende deg nye henvendelser om gode 
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(eller mindre gode!) tilbud.  Bare husk at det ofte ikke er tilfeldig at de henvender 
seg til akkurat deg på den måten. Vi har laget et eksempel på bruk av 
opplysninger til direkte markedsføring, basert på opplysninger du gir i forbindelse 
til et kjøp over nettet.  Hva synes du? 
 
Oppgave 2 
Du er på jakt etter nytt ski utstyr, og har surfet rundt for å finne gode tilbud.  Du 
finner noe du synes er bra, og må fylle ut en rekke opplysninger som er nødvendig 
for å sende skiene og betale for handelen.  I tillegg må du fylle ut opplysninger 
om kjønn, alder og hobbyer.  Noen dager etter at bestillingen er gjort får du e-post 
med tilbud om det digitale ”ungdomskameraet” som tåler snø, kulde og tøff 
behandling.  Du får det for spesiell ungdomspris hvis du bestiller raskt.  I e-posten 
er det lenke til et ukjent nettsted der kameraet kan bestilles. Du blir glad fordi 
fotografering er blant de tingene du liker aller mest!  Etter hvert forstår du at 
tilbudet om kjøp av kameraet er sendt med utgangspunkt i de opplysningene du 
gav da du bestilte skiene. 
 
TENK IGJENNOM! Bør firmaet som solgte skiene ha rett til å kreve andre 
opplysninger enn de som er nødvendige for å gjennomføre salget, eller bør det 
være frivillig å opplyse om andre ting (kjønn, alder, hobbyer mv)? Skriv minst to 
argumenter for og to argumenter mot at firmaet bør ha rett til å kreve flere 
opplysninger enn de som strengt tatt er nødvendige, og fortell hvilken løsning du 
vil gå inn for.    
 
 
Augmenter for: 
 
 
 
 
 
Argumenter mot: 
 
 
 
 
 
 

 



Innsyn for ungdom med IKT                                                  - 76 - 

6. Vedlegg: Spørreskjema om undervisningen (online skjema) 

Spørreskjema om undervisningen (online skjema) 

  

 
 
  

 Innsyn for ungdom med IKT: Brunla ungdomsskole-22:08-12:28  
  
Hei!  
Nedenfor fremkommer en del spørsmål om deg, personvern internett. Undersøkelsen er helt 
anonym. Du trenger derfor ikke å være redd for at noen finne ut hva du har svart.  
Undersøkelsen inngår som en del av prosjektet "Innsyn for ungdom med IKT" som vi nå 
gjennomfører ved Brunla ungdomsskole. Prosjektet er en del av SAFT - et internasjonalt prosjekt 
som arbeider med å gjøre internett tryggere for barn og ungdom. Ansvarlig for undersøkelsen er 
forsker Are Vegard Haug fra Universitetet i Oslo.  
NB! Undersøkelsen er helt frivillg og du kan trekke deg når som helst dersom du ønsker det. Hvis du 
har spørsmål om dette eller til selve undersøkelsen kan du kontakte læreren eller en av de andre 
voksne i klasserommet. Merk også at det i slutten av skjemaet finnes et kommentarfelt som du kan 
bruke.  
 
På forhånd takk og lykke til! 
 
 
 
 

DEL 1 [BAKGRUNNSINFORMASJON] 
 

Hva er ditt `nickname` (det hemmelig navnet du fikk i timen) ? * 

 

Er du jente eller gutt? * 

Jente   Gutt    

Hvor lenge har du brukt internett? 

Mer enn 5 år 

Mellom 5 og 3 år 

Mellom 3 og 1 år 

Mindre enn 1 år 

Hvor lang tid bruker du ca. på internett pr uke? 

Opp til 1 time 

Mellom 1 og 3 timer 

Mellom 3 og 5 timer 

Mellom 5 og 10 timer 

Mer enn 10 timer 
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Har gan e? du til g til Internett hjemm

Ja   Nei   Vet ikke    

Har du din egen e-postadresse (f.eks hotmail)? 

Ja 

Nei 

Vet ikke 

 
DEL 2 [KUNNSKAPER OM PERSONVERN]  
 
Bruk av personopplysninger i Norge er regulert i enkelte lover og forskrifter som 
myndighetene har laget. Nedenfor finner du noen spørsmål om dette. 
 

Gjeld e sa love nett som ellers? er d mme ne på inter

Ja   Nei   Vet ikke    

Hvor du s u k  din ghe ett  godt mener elv at d jenner e retti ter på intern

Svært godt   Godt   Noe   Lite   Svært lite    

 
 

Har du lært noe tidligere om personvern? 

Svært mye   Mye   Noe   Lite   Svært lite    

Hvem mener d  er ´kilden´ til det du i dag vet om personvern ? (bruk gjerne flere u
alternativer) 

Foreldrene  

Søsken  

Venner  

Bøker/blader  

Aviser  

Internett  

Skolen  

Annet, spesifiser her:    
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Hv formasjonen du har fått fra skolen om personvern og or fornøyd er du med den in
internett? 

     

     

Har du hørt om ´personopplysningsloven´? 

Ja   Noe   Nei   Vet ikke    

Hvilke av følgend plysninger tror d  er pe er, sensitive e op u rsonopplysning
personopp ysninger p e r l  eller ikke personop lysninger. (Sensitiv  personopplysninge vil si 
opplysninger dkjenning for å behandle (konsesjon). som det kreves spesiell go

 
 

Personopp inger 
 Sensiti

lysn
ve 

personopp inger 
 Ikke 

personopp ingerlysn  
 Vet 

ikke lysn
 

 

e-postadresse?  
 

 
 

  
  
 

 

Ditt ´nick´ 
(kallenavn) på 
internett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolen sitt 
navn? 

   
   

 
 
 

 

Bilder av deg 
på internett? 

   
   

 
 
 

 

Navnet på 
katten din? 

   
   

 
 
 

 

Bilnummer?  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Ditt navn  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Fødselsnummer  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Postadresse  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Alder  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Kjønn  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Seksuell 
gning 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

le
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Slektskap  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Personlig 
inntekt 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Medlemskap i 
politiske parti 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Religiøs 
oppfatning    

    
 
 

 

Hva er en ´behandling´ av en personopplysning? (bruk gjerne flere alternativer) 

Innsamling av personopplysninger?  

Lagring av personopplysninger?  

Utlevering av personopplysninger?  

Sletting av personopplysninger?  

 
 

Nedenfor fremkommer flere påstander om personopplysningsloven. Hvilke av utsagnene 
mener du er riktige? 

 
 

Riktig 
 

Feil 
 Vet 

ikke 
 

 

Personopplysningsloven gjelder kun for offentlige 
myndigheter 

 
 
 

 
 

 
  

 

Du har rett til å få se (få innsyn i) alle opplysninger som 
omhandler deg selv 

 
 
 

 
 

 
  

 

Du kan ikke kreve å få innsyn i hvordan et privat 
firma/bedrift behandler personopplysninger? 

  
 
 

  
  

 

Kan du kreve å få innsyn i hvordan myndighetene 
(skolekontor, kommuner, departement, osv.) behandler 
personopplysninger 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Det kreves alltid samtykke fra deg for å behandle dine 
personopplysninger 

 
 
 

 
 

 
  

 

Du må alltid legetimere deg for å få innsyn  
 
 

 
 

 
  

 

Innsyn er ikke alltid gratis, for eksempel kan private firmaer 
kreve et lite gebyr for å gi deg informasjon 

 
 
 

 
 

 
  

 

 

Du kan kreve å få opplysningene i posten, selv om de sier at 
de skal sende dem med e-post eller telefon    

     

 

Hv rupper tr r du ha  rett p n i p rsonopplysninger om seg selv? ilke av følgende g o r å innsy e

 Ja Nei Vet ikke      
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Barn under 12 år  
 
 

 
 

 
  

 

Ungdom mellom 12 og 16 år  
 
 

 
 

 
  

 

Ungdom mellom 16 og 18 år  
 
 

 
 

 
  

 

Alle voksne over 18 år  
 
 

 
 

 
  

 

 

Utenlandske statsborgere  
 
 

 
 

 
  

 

Hvor kan du kreve innsyn ? 

  Ja  Nei  Vet ikke  

 

Politiet?  
 
 

 
 

 
  

 

Kommunen?  
 
 

 
 

 
  

 

Skolen din?  
 
 

 
 

 
  

 

Telefonselskaper?  
 
 

 
 

 
  

 

Aviser?  
 
 

 
 

 
  

 

Norske portaler på internett?  
 
 

 
 

 
  

 

 

Utenlandske portaler på internett?  
 
 

 
 

 
  

 

Hv  å få vite av de som behandler personoppl nger?a kan du kreve ysni  

 
  

Nei Ja 
 Vet 

ikke 
 

 

Navn og adresse på den organisasjonen som behandler 
opplysningene 

 
 
 

 
 

 
  

 

Navn på den som har det daglige ansvaret  
 
 

 
 

 
  

 

Hva formålet med behandlingen er  
 
 

 
 

 
  

 

Hvilke opplysninger som blir behandlet  
 
 

 
 

 
  

 

Hvor opplysningene er hentet fra (deg selv, andre firmaer, 
folkeregisteret, osv.) 
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Om de leverer personopplysningene videre til andre  
 
 

 
 

 
  

 

 

Hvem de leverer de videre til  
 
 

 
 

 
  

 

Kryss av det du tror et nettsted er pålagt å gjøre før du registrerer personopplysninger 
hos dem 

Innhente samtykke (tillatelse) fra deg?  

Spørre deg om din alder?  

Kontakte dine foreldere før du blir registrert?  

Informere deg godt om hvorfor de skal ha informasjon fra deg?  

Informere deg om hva de bruker personopplysningene til?  

Informere deg dersom de sender personopplysninger videre til noen andre?  

Sletter alle opplysninger om deg når du sier i fra?  

Hvilken myndighet tror du har hoved va r å kontrollere at lover og ans ret i Norge fo
forskrifter om personvern følges? 

Politiet   Forbrukertilsynet   Datatilsynet   Post- og teletilsynet   

Kommunen din   Universitetet i Oslo   Skolene din    

 
 
DEL 3 [HOLDNINGER TIL PERSONVERN]  
 
Når vi ferdes i samfunnet og på internett bruker vi personopplysninger. I den forbindelse 
har vi noen spørsmål om dine holdninger til personopplysninger. 

Hvor villig er du (g  ersonopplysninger? enerelt) til å gi i fra deg p

     

     

Hvor trygg føler du deg når du er på internett? 

Svært utrygg 

Nokså utrygg 

Sånn passe 

trygg 

Svært trygg 

Vet ikke 

 

Ville du være mer villig til å gi i fra deg personopplysninger hvis du viste mer om de som 
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mottar opplysningene (f.eks. hva de bruker dem til, om de sender de videre til andre, osv.)

Ja 

Nei 

Vet ikke 

Ville du være mer villig til å gi i fra deg personopplysninger dersom du fikk noe tilbake (for
eksempel gratis SMS-meldinger) ? 

Ja 

Nei 

Vet ikke 

Dersom du fikk hjelp til å kreve innsyn, vil du benytte muligheten? 

Helt sikkert   Nokså sikkert   Vet ikke   Nokså usikkert   Helt sikkert ikke    

Til slutt har vi to spørsmål om denne undersøkelsen. 
 

Hvor vanskelig synes spørsmålene var? 

Svært vanskelig 

Vanskelig 

Medium 

Lett 

Svært lett 

Kunne du tenke deg å lære mer om personvern og Internett? 

Ja 

Nei 

Vet ikke 

Har du noen merknader til slutt? 
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7. Vedlegg: Evalueringsskjema for www.saftonline.no (online skjema) 

Spørreskjema for evaluering av www.saftonline.no (Online) 
 

 

 
 
  

 Brunla ungdomsskole - Evaluering av www.saftonline.no -12:05  
  
Hei!  
 
Nedenfor finner du noen spørsmål om nettstedet www.saftonline.no som du skal svare på.  
 
Undersøkelsen inngår som en del av prosjektet "Innsyn for ungdom med IKT" som vi nå 
gjennomfører ved Brunla ungdomsskole. Ansvarlig for undersøkelsen er forsker Are Vegard Haug 
ved Universitetet i Oslo.  
 
Hvis du har spørsmål til undersøkelsen kan du kontakte læreren.  
 
Lykke til! 
 
 
 

 
 
Hva er ditt `nickname` (hemmelig navn) ? 

 

 
 
DEL 1 [informasjonen på www.saftonlie.no] 
 
Innholder på SAFT er: * 

Veldig kjedelig   Litt kjedelig   Litt interessant   Veldig interessant    

Det var enkelt å finne frem til informasjonen * 

Helt enig   Litt enig   Litt uenig   Helt uenig    

Informasjonen om personvern var vanskelig formulert * 

Helt enig   Litt enig   Litt uenig   Helt uenig    

Menyene på nettstedet er oversiktlige * 

Helt enig   Litt enig   Nokså uenig   Helt uenig    

 
 
Utseende og tekstene passer for meg 

     

 
DEL II [Innsynsrutinen "krev innsyn"] 
 
Det var lett å bruke innsynsrutinen ´krev innsyn´ 

Helt enig   Litt enig   litt uenig   Helt uenig    

Språket var vanskelig 

     

 

 

http://www.saftonline.no/
http://www.saftonline.no/
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Forklaringen på hvordan man gjøre det var for god 

Helt enig   Litt enig   Litt uenig   Helt uenig    

Jeg kommer til å bruke innsynsrutinen selv senere, også utenfor skolen 

Helt sikkert   Nokså sikkert   Vet ikke   Nokså sikkert ikke   Helt sikkert 
ikke    

´krev innsyn´ hadde vært lettere å bruke dersom (flere kan krysses av) 

Språket var lettere  

Mindre tekst  

Flere eksempler  

Andre eksempler  

Annet design  

Annet, spesifiser her:    

Tror du ´krev innsyn´ vil bli brukt av andre ungdommer som bruker internett? 

Helt sikkert   Nokså sikkert   Sikkert ikke   Helt sikkert ikke    
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8. Vedlegg: Personopplysningsloven  

 

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling 
av personopplysninger 
(personopplysningsloven). 

 

DATO: LOV-2000-04-14-31  
DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) 
PUBLISERT: I 2000 hefte 8  
IKRAFTTREDELSE: 2001-01-01  
SIST-ENDRET:  
ENDRER: LOV-1978-06-09-48  
 
  

 
Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).  
Jfr. tidligere lov 9 juni 1978 nr. 48.  
 

Kapittel I. Lovens formål og virkeområde  
§ 1. Lovens formål  
       Formålet med denne loven er å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom 
behandling av personopplysninger.  
       Loven skal bidra til at personopplysninger blir behandlet i samsvar med grunnleggende 
personvernhensyn, herunder behovet for personlig integritet, privatlivets fred og tilstrekkelig 
kvalitet på personopplysninger.  
§ 2. Definisjoner  
       I denne loven forstås med:  
1) personopplysning: opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en 

enkeltperson,  
2) behandling av personopplysninger: enhver bruk av personopplysninger, som f.eks. 

innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en 
kombinasjon av slike bruksmåter,  

3) personregister: registre, fortegnelser m.v. der personopplysninger er lagret 
systematisk slik at opplysninger om den enkelte kan finnes igjen,  

4) behandlingsansvarlig: den som bestemmer formålet med behandlingen av 
personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes,  

5) databehandler: den som behandler personopplysninger på vegne av den 
behandlingsansvarlige,  

6) registrert: den som en personopplysning kan knyttes til,  
7) samtykke: en frivillig, uttrykkelig og informert erklæring fra den registrerte om at 

han eller hun godtar behandling av opplysninger om seg selv,  
8) sensitive personopplysninger: opplysninger om  
a) rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, 
b) at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling,  
c) helseforhold,  
d) seksuelle forhold,  
e) medlemskap i fagforeninger.  
§ 3. Saklig virkeområde  
       Loven gjelder for  

 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-19780609-048.html
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a) behandling av personopplysninger som helt eller delvis skjer med elektroniske 
hjelpemidler, og  

b) annen behandling av personopplysninger når disse inngår eller skal inngå i et 
personregister.  

       Loven gjelder ikke behandling av personopplysninger som den enkelte foretar for rent 
personlige eller andre private formål.  
       Kongen kan gi forskrift om at loven eller deler av den ikke skal gjelde for bestemte 
institusjoner og sakområder.  
       Kongen kan gi forskrift om behandling av personopplysninger i særskilte virksomheter eller 
bransjer. For behandling av personopplysninger som ledd i kredittopplysningsvirksomhet kan det i 
forskrift gis bestemmelser bl.a. om hvilke typer opplysninger som kan behandles, hvilke kilder 
personopplysninger kan hentes fra, hvem kredittopplysninger kan utleveres til og hvordan 
utleveringen kan skje, sletting av kredittanmerkninger og taushetsplikt for de ansatte i 
kredittopplysningsbyrået. Det kan også gis regler om at loven eller enkelte bestemmelser gitt i 
eller i medhold av den skal gjelde for behandling av kredittopplysninger om andre enn 
enkeltpersoner.  
§ 4. Geografisk virkeområde  
       Loven gjelder for behandlingsansvarlige som er etablert i Norge. Kongen kan i forskrift 
bestemme at loven helt eller delvis skal gjelde for Svalbard og Jan Mayen, og fastsette særlige 
regler om behandling av personopplysninger for disse områdene.  
       Loven gjelder også for behandlingsansvarlige som er etablert i stater utenfor EØS-området 
dersom den behandlingsansvarlige benytter hjelpemidler i Norge. Dette gjelder likevel ikke 
dersom hjelpemidlene bare brukes til å overføre personopplysninger via Norge.  
       Behandlingsansvarlige som nevnt i annet ledd skal ha en representant som er etablert i Norge. 
Bestemmelsene som gjelder for den behandlingsansvarlige gjelder også for representanten.  
§ 5. Forholdet til andre lover  
       Bestemmelsene i loven gjelder for behandling av personopplysninger om ikke annet følger av 
en særskilt lov som regulerer behandlingsmåten.  
§ 6. Forholdet til lovbestemt innsynsrett etter andre lover  
       Loven her begrenser ikke innsynsrett etter offentlighetsloven, forvaltningsloven eller annen 
lovbestemt rett til innsyn i personopplysninger.  
       Dersom annen lovbestemt rett til innsyn gir tilgang til flere opplysninger enn loven her, skal 
den behandlingsansvarlige av eget tiltak veilede om retten til å be om slikt innsyn.  
§ 7. Forholdet til ytringsfriheten  
       For behandling av personopplysninger utelukkende for kunstneriske, litterære eller 
journalistiske, herunder opinionsdannende, formål gjelder bare bestemmelsene i §§ 13-15, § 26, 
§§ 36-41, jf. kapittel VIII.  
 

Kapittel II. Alminnelige regler for behandling av personopplysninger  
§ 8. Vilkår for å behandle personopplysninger  
       Personopplysninger (jf. § 2 nr. 1) kan bare behandles dersom den registrerte har samtykket, 
eller det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling, eller behandlingen er nødvendig for  
a) å oppfylle en avtale med den registerte, eller for å utføre gjøremål etter den 

registrertes ønske før en slik avtale inngås,  
b) at den behandlingsansvarlige skal kunne oppfylle en rettslig forpliktelse,  
c) å vareta den registrertes vitale interesser,  
d) å utføre en oppgave av allmenn interesse,  
e) å utøve offentlig myndighet, eller  
f) at den behandlingsansvarlige eller tredjepersoner som opplysningene utleveres til 

kan vareta en berettiget interesse, og hensynet til den registrertes personvern ikke 
overstiger denne interessen.  

§ 9. Behandling av sensitive personopplysninger  
       Sensitive personopplysninger (jf. § 2 nr. 8) kan bare behandles dersom behandlingen oppfyller 
et av vilkårene i § 8 og  
a) den registrerte samtykker i behandlingen,  
b) det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling,  
c) behandlingen er nødvendig for å beskytte en persons vitale interesser, og den 

registrerte ikke er i stand til å samtykke,  
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d) det utelukkende behandles opplysninger som den registrerte selv frivillig har gjort 
alminnelig kjent,  

e) behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et 
rettskrav,  

f) behandlingen er nødvendig for at den behandlingsansvarlige kan gjennomføre sine 
arbeidsrettslige plikter eller rettigheter,  

g) behandlingen er nødvendig for forebyggende sykdomsbehandling, medisinsk 
diagnose, sykepleie eller pasientbehandling eller for forvaltning av helsetjenester, 
og opplysningene behandles av helsepersonell med taushetsplikt, eller  

h) behandlingen er nødvendig for historiske, statistiske eller vitenskapelige formål, 
og samfunnets interesse i at behandlingen finner sted klart overstiger ulempene 
den kan medføre for den enkelte.  

       Ideelle sammenslutninger og stiftelser kan behandle sensitive personopplysninger innenfor 
rammen av sin virksomhet selv om behandlingen ikke oppfyller et av vilkårene i første ledd 
bokstav a - h. Behandlingen kan bare omfatte opplysninger om medlemmer eller personer som på 
grunn av sammenslutningens eller stiftelsens formål frivillig er i regelmessig kontakt med den, og 
bare opplysninger som innsamles gjennom denne kontakten. Personopplysningene kan ikke 
utleveres uten at den registrerte samtykker.  
       Datatilsynet kan bestemme at sensitive personopplysninger kan behandles også i andre 
tilfeller dersom viktige samfunnsinteresser tilsier det og det settes i verk tiltak for å sikre den 
registrertes interesser.  
§ 10. Register over straffedommer  
       Et fullstendig register over straffedommer kan bare føres under kontroll av en offentlig 
myndighet.  
§ 11. Grunnkrav til behandling av personopplysninger  
       Den behandlingsansvarlige skal sørge for at personopplysningene som behandles  
a) bare behandles når dette er tillatt etter § 8 og § 9,  
b) bare nyttes til uttrykkelig angitte formål som er saklig begrunnet i den 

behandlingsansvarliges virksomhet,  
c) ikke brukes senere til formål som er uforenlig med det opprinnelige formålet med 

innsamlingen, uten at den registrerte samtykker,  
d) er tilstrekkelige og relevante for formålet med behandlingen, og  
e) er korrekte og oppdatert, og ikke lagres lenger enn det som nødvendig ut fra 

formålet med behandlingen, jf. § 27 og § 28.  
       Senere behandling av personopplysningene for historiske, statistiske eller vitenskapelige 
formål anses ikke uforenlig med de opprinnelige formålene med innsamlingen av opplysningene, 
jf. første ledd bokstav c, dersom samfunnets interesse i at behandlingen finner sted, klart 
overstiger ulempene den kan medføre for den enkelte.  
§ 12. Bruk av fødselsnummer m.v.  
       Fødselsnummer og andre entydige identifikasjonsmidler kan bare nyttes i behandlingen når 
det er saklig behov for sikker identifisering og metoden er nødvendig for å oppnå slik 
identifisering.  
       Datatilsynet kan pålegge en behandlingsansvarlig å bruke identifikasjonsmidler som nevnt i 
første ledd for å sikre at personopplysningene har tilstrekkelig kvalitet.  
       Kongen kan gi forskrift med nærmere regler om bruk av fødselsnummer og andre entydige 
identifikasjonsmidler.  
§ 13. Informasjonssikkerhet  
       Den behandlingsansvarlige og databehandleren skal gjennom planlagte og systematiske tiltak 
sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og 
tilgjengelighet ved behandling av personopplysninger.  
       For å oppnå tilfredsstillende informasjonssikkerhet skal den behandlingsansvarlige og 
databehandleren dokumentere informasjonssystemet og sikkerhetstiltakene. Dokumentasjonen 
skal være tilgjengelig for medarbeiderne hos den behandlingsansvarlige og hos databehandleren. 
Dokumentasjonen skal også være tilgjengelig for Datatilsynet og Personvernnemnda.  
       En behandlingsansvarlig som lar andre få tilgang til personopplysninger, f.eks. en 
databehandler eller andre som utfører oppdrag i tilknytning til informasjonssystemet, skal påse at 
disse oppfyller kravene i første og annet ledd.  
       Kongen kan gi forskrift om informasjonssikkerhet ved behandling av personopplysninger, 
herunder nærmere regler om organisatoriske og tekniske sikkerhetstiltak.  
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§ 14. Internkontroll  
       Den behandlingsansvarlige skal etablere og holde vedlike planlagte og systematiske tiltak som 
er nødvendige for å oppfylle kravene i eller i medhold av denne loven, herunder sikre 
personopplysningenes kvalitet.  
       Den behandlingsansvarlige skal dokumentere tiltakene. Dokumentasjonen skal være 
tilgjengelig for medarbeiderne hos den behandlingsansvarlige og hos databehandleren. 
Dokumentasjonen skal også være tilgjengelig for Datatilsynet og Personvernnemnda.  
       Kongen kan gi forskrift med nærmere regler om internkontroll.  
§ 15. Databehandlerens rådighet over personopplysninger  
       En databehandler kan ikke behandle personopplysninger på annen måte enn det som er 
skriftlig avtalt med den behandlingsansvarlige. Opplysningene kan heller ikke uten slik avtale 
overlates til noen andre for lagring eller bearbeidelse.  
       I avtalen med den behandlingsansvarlige skal det også gå frem at databehandleren plikter å 
gjennomføre slike sikringstiltak som følger av § 13.  
§ 16. Frist for å svare på henvendelser om informasjon m.v.  
       Den behandlingsansvarlige skal svare på henvendelser om innsyn eller andre rettigheter etter 
§ 18, § 22, § 25, § 26, § 27 og § 28 uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager fra den dagen 
henvendelsen kom inn.  
       Dersom særlige forhold gjør det umulig å svare på henvendelsen innen 30 dager, kan 
gjennomføringen utsettes inntil det er mulig å gi svar. Den behandlingsansvarlige skal i så fall gi 
et foreløpig svar med opplysninger om grunnen til forsinkelsen og sannsynlig tidspunkt for når 
svar kan gis.  
§ 17. Betaling  
       Den behandlingsansvarlige kan ikke kreve vederlag for å gi informasjon etter kapittel III eller 
for å etterkomme krav fra den registrerte etter kapittel IV.  
 

Kapittel III. Informasjon om behandling av personopplysninger  
§ 18. Rett til innsyn  
       Enhver som ber om det, skal få vite hva slags behandling av personopplysninger en 
behandlingsansvarlig foretar, og kan kreve å få følgende informasjon om en bestemt type 
behandling:  
a) navn og adresse på den behandlingsansvarlige og dennes eventuelle representant,  
b) hvem som har det daglige ansvaret for å oppfylle den behandlingsansvarliges 

plikter,  
c) formålet med behandlingen,  
d) beskrivelser av hvilke typer personopplysninger som behandles,  
e) hvor opplysningene er hentet fra, og  
f) om personopplysningene vil bli utlevert, og eventuelt hvem som er mottaker.  
       Dersom den som ber om innsyn er registrert, skal den behandlingsansvarlige opplyse om  
a) hvilke opplysninger om den registrerte som behandles, og  
b) sikkerhetstiltakene ved behandlingen så langt innsyn ikke svekker sikkerheten.  
       Den registrerte kan kreve at den behandlingsansvarlige utdyper informasjonen i første ledd 
bokstav a - f i den grad dette er nødvendig for at den registrerte skal kunne vareta egne interesser.  
       Retten til informasjon etter annet og tredje ledd gjelder ikke dersom personopplysningene 
behandles utelukkende for historiske, statistiske eller vitenskapelige formål og behandlingen ikke 
får noen direkte betydning for den registrerte.  
§ 19. Informasjonsplikt når det samles inn opplysninger fra den registrerte  
       Når det samles inn personopplysninger fra den registrerte selv, skal den behandlingsansvarlige 
av eget tiltak først informere den registrerte om  
a) navn og adresse på den behandlingsansvarlige og dennes eventuelle representant,  
b) formålet med behandlingen,  
c) opplysningene vil bli utlevert, og eventuelt hvem som er mottaker,  
d) det er frivillig å gi fra seg opplysningene, og  
e) annet som gjør den registrerte i stand til å bruke sine rettigheter etter loven her på 

best mulig måte, som f.eks. informasjon om retten til å kreve innsyn, jf. § 18, og 
retten til å kreve retting, jf. § 27 og § 28.  
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       Varsling er ikke påkrevd dersom det er på det rene at den registrerte allerede kjenner til 
informasjonen i første ledd.  
§ 20. Informasjonsplikt når det samles inn opplysninger fra andre enn den registrerte  
       En behandlingsansvarlig som samler inn personopplysninger fra andre enn den registrerte 
selv, skal av eget tiltak informere den registrerte om hvilke opplysninger som samles inn og gi 
informasjon som nevnt i § 19 første ledd så snart opplysningene er innhentet. Dersom formålet 
med innsamling av opplysningene er å gi dem videre til andre, kan den behandlingsansvarlige 
vente med å varsle den registrerte til utleveringen skjer.  
       Den registrerte har ikke krav på varsel etter første ledd dersom  
a) innsamlingen eller formidlingen av opplysningene er uttrykkelig fastsatt i lov,  
b) varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig, eller  
c) det er på det rene at den registrerte allerede kjenner til informasjonen varslet skal 

inneholde.  
       Når varsling unnlates med hjemmel i bokstav b, skal informasjonen likevel gis senest når det 
gjøres en henvendelse til den registrerte på grunnlag av opplysningene.  
§ 21. Informasjonsplikt ved bruk av personprofiler  
       Når noen henvender seg til eller treffer avgjørelser som retter seg mot den registrerte på 
grunnlag av personprofiler som er ment å beskrive atferd, preferanser, evner eller behov, f eks som 
ledd i markedsføringsvirksomhet, skal den behandlingsansvarlige informere den registrerte om  
a) hvem som er behandlingsansvarlig,  
b) hvilke opplysningstyper som er anvendt, og  
c) hvor opplysningene er hentet fra.  
§ 22. Rett til informasjon om automatiserte avgjørelser  
       Hvis en avgjørelse har rettslig eller annen vesentlig betydning for den registrerte og fullt ut er 
basert på automatisk behandling av personopplysninger, kan den registrerte som avgjørelsen retter 
seg mot, kreve at den behandlingsansvarlige gjør rede for regelinnholdet i 
datamaskinprogrammene som ligger til grunn for avgjørelsen.  
§ 23. Unntak fra retten til informasjon  
       Retten til innsyn etter § 18 og § 22 og plikten til å gi informasjon etter § 19, § 20 og § 21 
omfatter ikke opplysninger som  
a) om de ble kjent, ville kunne skade rikets sikkerhet, landets forsvar eller forholdet 

til fremmede makter eller internasjonale organisasjoner,  
b) det er påkrevd å hemmeligholde av hensyn til forebygging, etterforskning, 

avsløring og rettslig forfølgning av straffbare handlinger,  
c) det må anses utilrådelig at den registrerte får kjennskap til, av hensyn til 

vedkommendes helse eller forholdet til personer som står vedkommende nær,  
d) det i medhold av lov gjelder taushetsplikt for,  
e) utelukkende finnes i tekst som er utarbeidet for den interne saksforberedelse og 

som heller ikke er utlevert til andre,  
f) det vil være i strid med åpenbare og grunnleggende private eller offentlige 

interesser å informere om, herunder hensynet til den registrerte selv.  
       Opplysninger etter første ledd bokstav c kan på anmodning likevel gjøres kjent for en 
representant for den registrerte når ikke særlige grunner taler mot det.  
       Den som nekter å gi innsyn i medhold av første ledd må begrunne dette skriftlig med presis 
henvisning til unntakshjemmelen.  
       Kongen kan gi forskrift om andre unntak fra innsynsretten og informasjonsplikten og om 
vilkår for bruk av innsynsretten.  
§ 24. Hvordan informasjonen skal gis  
       Informasjonen kan kreves skriftlig hos den behandlingsansvarlige eller hos dennes 
databehandler som nevnt i § 15. Før det gis innsyn i opplysninger om en registrert, kan den 
behandlingsansvarlige kreve at den registrerte leverer en skriftlig og undertegnet begjæring.  
 

Kapittel IV. Andre rettigheter for den registrerte  
§ 25. Rett til å kreve manuell behandling  
       Den som en fullt automatisert avgjørelse som nevnt i § 22 retter seg mot eller som saken ellers 
direkte gjelder, kan kreve at avgjørelsen overprøves av en fysisk person.  
       Retten etter første ledd gjelder ikke dersom den registrertes personverninteresser varetas på 
tilstrekkelig måte og avgjørelsen er hjemlet i lov eller knytter seg til oppfyllelse av kontrakt.  
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§ 26. Rett til å reservere seg mot direkte markedsføring  
       Kongen kan gi forskrift om et sentralt reservasjonsregister med nærmere regler for registeret.  
       Den registrerte kan kreve sitt navn sperret mot bruk til direkte markedsføring uavhengig av 
medium. Sperring kan kreves både i det sentrale reservasjonsregisteret og i markedsførerens 
adresseregister.  
       Behandlingsansvarlige som markedsfører direkte, skal oppdatere sitt adresseregister i henhold 
til det sentrale reservasjonsregisteret før første gangs utsendelse og minst fire ganger hvert år.  
       Den som mottar direkte reklame, skal få opplyst hvem som har gitt personopplysningene som 
ligger til grunn for henvendelsen.  
       Retten til å kreve sperring i det sentrale reservasjonsregisteret gjelder ikke for markedsføring 
av egne produkter fra behandlingsansvarlige som den registrerte har et løpende kundeforhold til.  
§ 27. Retting av mangelfulle personopplysninger  
       Dersom det er behandlet personopplysninger som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke 
er adgang til å behandle, skal den behandlingsansvarlige av eget tiltak eller på begjæring av den 
registrerte rette de mangelfulle opplysningene. Den behandlingsansvarlige skal om mulig sørge for 
at feilen ikke får betydning for den registrerte, f.eks. ved å varsle mottakere av utleverte 
opplysninger.  
       Retting av uriktige eller ufullstendige personopplysninger som kan ha betydning som 
dokumentasjon, skal skje ved at opplysningene tydelig markeres og suppleres med korrekte 
opplysninger.  
       Dersom tungtveiende personvernhensyn tilsier det, kan Datatilsynet uten hinder av annet ledd 
bestemme at retting skal skje ved at de mangelfulle personopplysningene slettes eller sperres. Hvis 
opplysningene ikke kan kasseres i medhold av arkivloven, skal Riksarkivaren høres før det treffes 
vedtak om sletting. Vedtaket går foran reglene i arkivloven 4. desember 1992 nr. 126 § 9 og § 18.  
       Sletting bør suppleres med registrering av korrekte og fullstendige opplysninger. Dersom 
dette ikke er mulig, og dokumentet som inneholdt de slettede opplysningene av den grunn gir et 
åpenbart misvisende bilde, skal hele dokumentet slettes.  
       Kongen kan gi forskrift med utfyllende bestemmelser om hvordan retting skal gjennomføres.  
§ 28. Forbud mot å lagre unødvendige personopplysninger  
       Den behandlingsansvarlige skal ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er 
nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen. Hvis ikke personopplysningene deretter 
skal oppbevares i henhold til arkivloven eller annen lovgivning, skal de slettes.  
       Den behandlingsansvarlige kan uten hinder av første ledd lagre personopplysninger for 
historiske, statistiske eller vitenskapelige formål, dersom samfunnets interesse i at opplysningene 
lagres klart overstiger de ulempene den kan medføre for den enkelte. Den behandlingsansvarlige 
skal i så fall sørge for at opplysningene ikke oppbevares på måter som gjør det mulig å identifisere 
den registrerte lenger enn nødvendig.  
       Den registrerte kan kreve at opplysninger som er sterkt belastende for ham eller henne skal 
sperres eller slettes dersom dette  
a) ikke strider mot annen lov, og  
b) er forsvarlig ut fra en samlet vurdering av bl.a. andres behov for dokumentasjon, 

hensynet til den registrerte, kulturhistoriske hensyn og de ressurser 
gjennomføringen av kravet forutsetter.  

       Datatilsynet kan - etter at Riksarkivaren er hørt - treffe vedtak om at retten til sletting etter 
tredje ledd går foran reglene i arkivloven 4. desember 1992 nr. 126 § 9 og § 18.  
       Hvis dokumentet som inneholdt de slettede opplysningene gir et åpenbart misvisende bilde 
etter slettingen, skal hele dokumentet slettes.  
 

Kapittel V. Overføring av personopplysninger til utlandet  
§ 29. Grunnleggende vilkår  
       Personopplysninger kan bare overføres til stater som sikrer en forsvarlig behandling av 
opplysningene. Stater som har gjennomført direktiv 95/46/EF om beskyttelse av fysiske personer i 
forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger, 
oppfyller kravet til forsvarlig behandling.  
       I vurderingen av om behandlingen sikres på forsvarlig måte, skal det bl.a. legges vekt på 
opplysningenes art, den planlagte behandlingens formål og varighet samt de rettsregler, regler for 
god forretningsskikk og sikkerhetstiltak som gjelder i vedkommende stat. Det skal også legges 
vekt på om staten har tiltrådt Europarådets konvensjon 28. januar 1981 nr. 108 om personvern i 
forbindelse med elektronisk behandling av personopplysninger.  
§ 30. Unntak  
       Personopplysninger kan også overføres til stater som ikke sikrer en forsvarlig behandling av 
opplysningene dersom  
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a) den registrerte har samtykket i overføringen,  
b) det foreligger plikt til å overføre opplysningene etter folkerettslig avtale eller som 

følge av medlemskap i internasjonal organisasjon,  
c) overføringen er nødvendig for å oppfylle en avtale med den registrerte, eller for å 

utføre gjøremål etter den registrertes ønske før en slik avtale inngås,  
d) overføringen er nødvendig for å inngå eller oppfylle en avtale med en tredjeperson 

i den registrertes interesse,  
e) overføringen er nødvendig for å vareta den registrertes vitale interesser,  
f) overføringen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et 

rettskrav,  
g) overføringen er nødvendig eller følger av lov for å beskytte en viktig 

samfunnsinteresse, eller  
h) det er fastsatt i lov at det er adgang til å kreve opplysninger fra et offentlig 

register.  
       Datatilsynet kan tillate overføring selv om vilkårene i første ledd ikke er oppfylt dersom den 
behandlingsansvarlige gir tilstrekkelige garantier for vern av den registrertes rettigheter. 
Datatilsynet kan sette vilkår for overføringen.  
       Kongen kan gi forskrift om overføring av personopplysninger til utlandet, herunder om å 
stanse eller begrense overføring til bestemte stater som ikke tilfredsstiller kravene i § 29.  
 

Kapittel VI. Melde- og konsesjonsplikt  
§ 31. Meldeplikt  
       Den behandlingsansvarlige skal gi melding til Datatilsynet før  
a) behandling av personopplysninger med elektroniske hjelpemidler,  
b) opprettelse av manuelt personregister som inneholder sensitive 

personopplysninger.  
       Meldingen skal gis senest 30 dager før behandlingen tar til. Datatilsynet skal gi den 
behandlingsansvarlige kvittering for at melding er mottatt.  
       Ny melding må gis før behandling som går ut over den rammen for behandling som er angitt i 
medhold av § 32. Selv om det ikke har skjedd endringer, skal det gis ny melding tre år etter at 
forrige melding ble gitt.  
       Kongen kan gi forskrift om at visse behandlingsmåter eller behandlingsansvarlige er unntatt 
fra meldeplikt, underlagt forenklet meldeplikt eller underlagt konsesjonsplikt. For behandlinger 
som unntas fra meldeplikt kan det gis forskrift for å begrense ulemper som behandlingen ellers 
kan medføre for den registrerte.  
§ 32. Meldingens innhold  
       Meldingen skal opplyse om  
a) navn og adresse på den behandlingsansvarlige og på dennes eventuelle 

representant og databehandler,  
b) når behandlingen starter,  
c) hvem som har det daglige ansvaret for å oppfylle den behandlingsansvarliges 

plikter,  
d) formålet med behandlingen,  
e) oversikt over hvilke typer personopplysninger som skal behandles,  
f) hvor personopplysningene hentes fra,  
g) det rettslige grunnlaget for innsamlingen av opplysningene,  
h) hvem personopplysningene vil bli utlevert til, herunder eventuelle mottakere i 

andre stater, og  
i) hvilke sikkerhetstiltak som er knyttet til behandlingen.  
       Kongen kan gi forskrift om hvilke opplysninger meldingene skal inneholde og om 
gjennomføringen av meldeplikten.  
§ 33. Konsesjonsplikt  
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       Det kreves konsesjon fra Datatilsynet for å behandle sensitive personopplysninger. Dette 
gjelder likevel ikke for behandling av sensitive personopplysninger som er avgitt uoppfordret.  
       Datatilsynet kan bestemme at også behandling av annet enn sensitive personopplysninger 
krever konsesjon, dersom behandlingen ellers åpenbart vil krenke tungtveiende 
personverninteresser. I vurderingen av om konsesjon er nødvendig, skal Datatilsynet bl.a. ta 
hensyn til personopplysningenes art, mengde og formålet med behandlingen.  
       Den behandlingsansvarlige kan kreve at Datatilsynet avgjør om en behandling vil kreve 
konsesjon.  
       Konsesjonsplikt etter første og annet ledd gjelder ikke for behandling av personopplysninger i 
organ for stat eller kommune når behandlingen har hjemmel i egen lov.  
       Kongen kan gi forskrift om at visse behandlingsmåter ikke trenger konsesjon etter første ledd. 
For behandlingsmåter som unntas fra konsesjon kan det gis forskrift for å begrense ulemper som 
behandlingen ellers kan medføre for den registrerte.  
§ 34. Avgjørelsen av om konsesjon skal gis  
       Ved avgjørelsen av om konsesjon skal gis, skal det klarlegges om behandlingen av 
personopplysninger kan volde ulemper for den enkelte som ikke avhjelpes gjennom 
bestemmelsene i kapitlene II-V og vilkår etter § 35. I så fall må det vurderes om ulempene blir 
oppveid av hensyn som taler for behandlingen.  
§ 35. Vilkår i konsesjon  
       I konsesjonen skal det vurderes å sette vilkår for behandlingen når slike vilkår er nødvendige 
for å begrense ulempene behandlingen ellers ville medføre for den registrerte.  
 
 

Kapittel VII. Fjernsynsovervåking  
§ 36. Definisjon  
       Med fjernsynsovervåking menes vedvarende eller regelmessig gjentatt personovervåking ved 
hjelp av fjernbetjent eller automatisk virkende fjernsynskamera fotografiapparat eller lignende 
apparat.  
§ 37. Virkeområde  
       Reglene i §§ 38-41 gjelder for all fjernsynsovervåking. Det samme gjelder § 8, § 9, § 11, § 31 
og § 32. Fjernsynsovervåking som har som formål å avdekke opplysninger som nevnt i § 2 nr. 8 
bokstav b, er likevel tillatt, selv om vilkårene i § 9 første ledd ikke er oppfylt.  
       Når billedopptak fra fjernsynsovervåking lagres på en måte som gjør det mulig å finne igjen 
opplysninger om en bestemt person, jf. § 3 første ledd, gjelder også lovens øvrige bestemmelser. 
Konsesjonsplikten etter § 33 gjelder likevel ikke for slik fjernsynsovervåking som har som formål 
å avdekke opplysninger som nevnt i § 2 nr. 8 bokstav b.  
§ 38. Grunnkrav til overvåking  
       Fjernsynsovervåking av sted hvor en begrenset krets av personer ferdes jevnlig, er bare tillatt 
dersom det ut fra virksomheten er et særskilt behov for overvåkingen.  
§ 39. Utlevering av billedopptak gjort ved fjernsynsovervåking  
       Personopplysninger som er innsamlet ved billedopptak gjort ved fjernsynsovervåking, kan 
bare utleveres til andre enn den behandlingsansvarlige dersom den som er avbildet samtykker eller 
utleveringsadgangen følger av lov. Billedopptak kan likevel utleveres til politiet ved etterforskning 
av straffbare handlinger eller ulykker hvis ikke lovbestemt taushetsplikt er til hinder.  
§ 40. Varsel om at overvåking finner sted  
       Ved fjernsynsovervåking på offentlig sted eller sted hvor en begrenset krets av personer ferdes 
jevnlig, skal det ved skilting eller på annen måte gjøres tydelig oppmerksom på at stedet blir 
overvåket og hvem som er behandlingsansvarlig.  
§ 41. Forskrifter  
       Kongen kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om fjernsynsovervåking og 
billedopptak i forbindelse med slik overvåking, herunder om sikring, bruk og sletting av 
billedopptak gjort ved fjernsynsovervåking og om innsynsrett for den som er overvåket i de deler 
av billedopptakene hvor han eller hun er avbildet. Det kan også gis forskrift om at billedopptak 
kan utleveres utover det som følger av § 39.  
 
 
 

Kapittel VIII. Tilsyn og sanksjoner  
§ 42. Datatilsynets organisering og oppgaver  
       Datatilsynet er et uavhengig forvaltningsorgan administrativt underordnet Kongen og 
departementet. Kongen og departementet kan ikke gi instruks om eller omgjøre Datatilsynets 
utøving av myndighet i enkelttilfeller etter loven.  

 



Innsyn for ungdom med IKT                                                  - 93 - 

       Datatilsynet ledes av en direktør som utnevnes av Kongen. Kongen kan bestemme at 
direktøren ansettes på åremål.  
       Datatilsynet skal  
1) føre en systematisk og offentlig fortegnelse over alle behandlinger som er 

innmeldt etter § 31 eller gitt konsesjon etter § 33, med opplysninger som nevnt i § 
18 første ledd jf. § 23,  

2) behandle søknader om konsesjoner, motta meldinger og vurdere om det skal gis 
pålegg der loven gir hjemmel for dette,  

3) kontrollere at lover og forskrifter som gjelder for behandling av 
personopplysninger blir fulgt, og at feil eller mangler blir rettet,  

4) holde seg orientert om og informere om den generelle nasjonale og internasjonale 
utviklingen i behandlingen av personopplysninger og om de problemer som 
knytter seg til slik behandling,  

5) identifisere farer for personvernet, og gi råd om hvordan de kan unngås eller 
begrenses,  

6) gi råd og veiledning i spørsmål om personvern og sikring av personopplysninger 
til dem som planlegger å behandle personopplysninger eller utvikle systemer for 
slik behandling, herunder bistå i utarbeidelsen av bransjevise atferdsnormer,  

7) etter henvendelse eller av eget tiltak gi uttalelse i spørsmål om behandling av 
personopplysninger, og  

8) gi Kongen årsmelding om sin virksomhet.  
       Avgjørelser som Datatilsynet fatter i medhold av § 9, § 12, § 27, § 28, § 30, § 33, § 34, § 35, § 
44, § 46 og § 47 kan påklages til Personvernnemnda. Avgjørelser som fattes i medhold av § 27 
eller § 28 kan påklages videre til Kongen dersom avgjørelsen gjelder personopplysninger som 
behandles for historiske formål.  
§ 43. Personvernnemndas organisering og oppgaver  
       Personvernnemnda avgjør klager over Datatilsynets avgjørelser, jf. § 42 fjerde ledd. Nemnda 
er et uavhengig forvaltningsorgan administrativt underordnet Kongen og departementet. § 42 
første ledd annet punktum gjelder tilsvarende.  
       Personvernnemnda har syv medlemmer som oppnevnes for fire år med adgang til 
gjenoppnevning for ytterligere fire år. Lederen og nestlederen oppnevnes av Stortinget. De øvrige 
fem medlemmene oppnevnes av Kongen.  
       Personvernnemnda kan bestemme at lederen eller nestlederen sammen med to andre 
nemndsmedlemmer kan behandle klager over avgjørelser som må avgjøres uten opphold.  
       Personvernnemnda orienterer årlig Kongen om behandling av klagesakene.  
       Søksmål om gyldigheten av Personvernnemndas avgjørelser rettes mot staten ved 
Personvernnemnda.  
       Kongen kan gi nærmere regler om Personvernnemndas organisering og saksbehandling.  
§ 44. Tilsynsmyndighetens tilgang til opplysninger  
       Datatilsynet og Personvernnemnda kan kreve de opplysningene som trengs for at de kan 
gjennomføre sine oppgaver.  
       Datatilsynet kan som ledd i sin kontroll med at lovens regler etterleves, kreve adgang til steder 
hvor det finnes personregistre, overvåkingsutstyr og billedopptak som nevnt i § 37, 
personopplysninger som behandles elektronisk og hjelpemidler for slik behandling. Tilsynet kan 
gjennomføre de prøver eller kontroller som det finner nødvendig og kreve bistand fra personalet 
på stedet i den grad dette må til for å få utført prøvene eller kontrollene.  
       Retten til å kreve opplysninger eller tilgang til lokaler og hjelpemidler i henhold til første og 
annet ledd gjelder uten hinder av taushetsplikt.  
       Kongen kan gi forskrift om unntak fra første til tredje ledd av hensyn til rikets sikkerhet. 
Kongen kan også gi forskrift om dekning av utgiftene ved kontroll. Skyldige bidrag til dekning av 
utgiftene er tvangsgrunnlag for utlegg.  
§ 45. Taushetsplikt for tilsynsmyndighetene  
       For ansatte i Datatilsynet, medlemmer av Personvernnemnda og andre som utfører tjeneste for 
tilsynsmyndighetene gjelder bestemmelsene om taushetsplikt i forvaltningsloven §§ 13 flg. 
Taushetsplikten omfatter også opplysninger om sikkerhetstiltak, jf. § 13.  
       Datatilsynet og Personvernnemnda kan uten hinder av taushetsplikten etter første ledd gi 
opplysninger til utenlandske tilsynsmyndigheter når det er nødvendig for å kunne treffe vedtak 
som ledd i tilsynsvirksomheten.  
§ 46. Pålegg om endring eller opphør av ulovlige behandlinger  
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       Datatilsynet kan gi pålegg om at behandling av personopplysninger i strid med bestemmelser i 
eller i medhold av denne loven skal opphøre eller stille vilkår som må oppfylles for at 
behandlingen skal være i samsvar med loven.  
 
§ 47. Tvangsmulkt  
       Ved pålegg etter § 12, § 27, § 28 og § 46 kan Datatilsynet fastsette en tvangsmulkt som løper 
for hver dag som går etter utløpet av den fristen som er satt for oppfylling av pålegget, inntil 
pålegget er oppfylt.  
       Tvangsmulkten løper ikke før klagefristen er ute. Hvis vedtaket påklages, løper ikke 
tvangsmulkt før Personvernnemnda har bestemt det.  
       Datatilsynet kan frafalle påløpt tvangsmulkt.  
§ 48. Straff  
       Med bøter eller fengsel inntil ett år eller begge deler straffes den som forsettlig eller grovt 
uaktsomt  
a) unnlater å sende melding etter § 31,  
b) behandler personopplysninger uten nødvendig konsesjon etter § 33,  
c) overtrer vilkår fastsatt etter § 35 eller § 46,  
d) unnlater å etterkomme pålegg fra Datatilsynet etter § 12, § 27, § 28 eller § 46,  
e) behandler personopplysninger i strid med § 13, § 15, § 26 eller § 39, eller  
f) unnlater å gi opplysninger etter § 19, § 20, § 21, § 40 eller § 44.  
       Ved særdeles skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil tre år idømmes. Ved avgjørelsen 
av om det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter skal det blant annet legges vekt på faren 
for stor skade eller ulempe for den registrerte, den tilsiktede vinningen ved overtredelsen, 
overtredelsens varighet og omfang, utvist skyld, og om den behandlingsansvarlige tidligere er 
straffet for å ha overtrådt tilsvarende bestemmelser.  
       Medvirkning straffes på samme måte.  
       I forskrift som gis i medhold av loven, kan det fastsettes at den som forsettlig eller grovt 
uaktsomt overtrer forskriften skal straffes med bøter eller fengsel inntil ett år eller begge deler.  
§ 49. Erstatning  
       Den behandlingsansvarlige skal erstatte skade som er oppstått som følge av at 
personopplysninger er behandlet i strid med bestemmelser i eller i medhold av loven, med mindre 
det godtgjøres at skaden ikke skyldes feil eller forsømmelse på den behandlingsansvarliges side.  
       Behandlingsansvarlige som formidler kredittopplysninger og som har meddelt opplysninger 
som viser seg uriktige eller åpenbart misvisende, skal erstatte skade som er oppstått som følge av 
den feilaktige meddelelsen, uten hensyn til om skaden skyldes feil eller forsømmelse på den 
behandlingsansvarliges side.  
       Erstatningen skal svare til det økonomiske tapet som den skadelidte er påført som følge av 
den ulovlige behandlingen. Den behandlingsansvarlige kan også pålegges å betale slik erstatning 
for skade av ikke-økonomisk art (oppreisning) som synes rimelig.  
 
 

Kapittel IX. Ikraftsetting. Overgangsregler. Endringer i andre lover  
§ 50. Ikraftsetting  
       Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Kongen kan bestemme at de enkelte 
bestemmelsene i loven skal tre i kraft til forskjellig tid.  
Loven trådte i kraft 1 jan 2001 iflg. res. 30 juni 2000 nr. 641.  
§ 51. Overgangsregler  
1. For behandling av personopplysninger som er påbegynt før loven trer i kraft og 

som er melde- eller konsesjonspliktig etter bestemmelsene i kapittel VI, skal det 
sendes melding i henhold til § 31 eller søkes om konsesjon fra Datatilsynet i 
henhold til § 33 innen ett år fra ikrafttredelsen. Dersom behandlingen foretas i 
henhold til konsesjon i medhold av personregisterloven § 9, er fristen for å sende 
melding eller søke om konsesjon to år fra ikrafttredelsen. Inntil melding er sendt 
eller Datatilsynet har gitt konsesjon, kan personopplysningene behandles i 
henhold til reglene i personregisterloven.  

2. Et samtykke som en registrert har gitt før loven trer i kraft skal fremdeles gjelde, 
hvis det tilfredsstiller vilkårene i § 2 nr. 7.  

3. Klager som Datatilsynet mottar etter at loven trer i kraft, behandles av 
Personvernnemnda.  
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4. Kongen kan ved forskrift gi nærmere overgangsregler.  
§ 52. Endringer i andre lover  
       I andre lover gjøres følgende endringer: - - -  
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