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NSD - Personvernkonsekvensvurdering 
Prosjektopplysninger 
Prosjekttittel: IMPECT - Linguistic Integration of Migrants with Poor Education and the Impact of 

Citizenship Testing 

Behandlingsansvarlig: Høgskulen på Vestlandet / Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett / 

Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolkning 

Prosjektansvarlig: Edit Bugge og Cecilie Hamnes Carlsen 

Prosjektnummer: 518458 

Om konsekvensvurderingen (DPIA)  
 
NSD har gjennomgått innholdet i meldeskjemaet. Det er vår vurdering at den planlagte behandlingen av 
personopplysninger vil innebære relativt høy risiko for de registrertes rettigheter og friheter, og dermed krever 
en personvernkonsekvensvurdering (DPIA) jf. personvernforordningen art. 35.  
 
Dette fordi den planlagte behandlingen av personopplysninger innebærer: 

• behandling av personopplysninger i stor skala (stort antall registrerte) 
• behandling av personopplysninger om sårbare registrerte – dvs. enkeltpersoner som står i en skjev 

maktrelasjon til behandlingsansvarlig 
• at de registrerte hindres i å utøve rettigheter 

  
På oppdrag fra Høgskulen på Vestlandets ledelse, har NSD i samråd med prosjektansvarlig og rådgivere ved 
institusjonen laget utkast til en DPIA som inneholder: 

1) En systematisk beskrivelse av den planlagte behandlingen av personopplysninger 
2) Vurdering av om behandlingsaktivitetene er nødvendige og står i rimelig forhold til formålene 
3) Analyse av risiko for de registrertes rettigheter og friheter 
4) Planlagte tiltak for å håndtere risikoene 

Ved å følge de planlagte tiltakene, mener NSD at personvernrisikoen er redusert i en slik grad at behandlingen 
kan gjennomføres i samsvar med personvernforordningen, uten forhåndsdrøfting med Datatilsynet.   
 
Behandlingsansvarlig institusjon (v/ledelsen) bestemmer om personvernkonsekvensvurderingen er 
tilfredsstillende utført, og om personvernrisikoen er redusert til et akseptabelt nivå slik at behandlingen kan 
gjennomføres, eller om det er nødvendig med forhåndsdrøfting (se del 7 – Ledelsens beslutning). Dette etter å 
ha rådført seg med sitt personvernombud. Vi oversender derfor vår vurdering til Høgskulen på Vestlandet og 
personvernombud for godkjenning. NSD ber om å få tilsendt endelig versjon av DPIA med ledelsens beslutning i 
signert form. 
 
Dersom behandling av personopplysninger igangsettes på grunnlag av DPIA, og deretter endres, minner vi om 
at endringene kan medføre behov for ny/oppdatert DPIA. Prosjektansvarlig skal melde endringer til NSD, og 
institusjonen har ansvar for å påse at dette skjer. Ved melding om endringer i prosjektet, vil NSD bistå i 
vurderingen av om ny DPIA er nødvendig og utfører i så fall denne i samråd med Høgskulen på Vestlandets 
ledelse og personvernombud.  
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Følgende personer har deltatt i personvernkonsekvensvurderingen:  

Navn Rolle/funksjon Virksomhet 

Håkon J. Tranvåg Seniorrådgiver NSD 

Edit Bugge Prosjektansvarlig HVL 

Cecilie Hamnes Carlsen Prosjektansvarlig  HVL 

Anne-Mette Somby Fagansvarlig for forskingsetikk HVL 

Trine Anniken Larsen Personvernombud HVL 

 

1. Systematisk beskrivelse av planlagte 
behandlingsaktiviteter og formål 

Her følger en ren beskrivelse av den planlagte behandlingen av personopplysninger, slik den er 
oppgitt i meldeskjema med vedlegg. Vurdering av behandlingen følger i del 2 og 3. 

1.1 Formål  
Hovedformålet med prosjektet er å undersøke konsekvenser av språk- og kunnskapskrav til 
statsborgerskap, særlig for søkere med lite eller ingen skolebakgrunn og begrenset skriftkyndighet. 
Prosjektet fokuserer spesielt på årsaker til at noen grupper ikke klarer de formelle språk- og 
kunnskapskravene som stilles, og konsekvensene av disse kravene på innvandrernes motivasjon for 
språklæring og opplevelse av å bli inkludert i det norske samfunnet. IMPECT benytter ulike datakilder 
og metoder. Prosjektet som helhet undersøker hvilke bakgrunnsvariabler som kan forklare variasjon i 
resultater på Norskprøven for voksne innvandrere og Statsborgerprøven og/eller 
Samfunnskunnskapsprøven på norsk. I tillegg benyttes data fra spørreundersøkelser, forskingsintervju 
med lærere og kursdeltakere i voksenopplæringen og forskingsintervju med personer som søker om 
norsk statsborgerskap. 
 

1.2 Registrerte 
Det inngår fire utvalg i prosjektet. 
 
Utvalg 1 består av voksne innvandrer med lite skolebakgrunn og begrenset skriftkyndighet. Dette er 
personer som deltar i voksenopplæring (introduksjonsprogram og grunnskole for voksne) ved Nygård 
skole i Bergen. Utvalget rekrutteres ved frivillig påmelding etter muntlig orientering klasser i 
voksenopplæringen.  
 
Utvalg 2 er lærerne ved voksenopplæringen ved samme skole. De rekrutteres etter orienteringsmøte 
for lærerne ved skolen. 
 
Utvalg 3 består av kandidater som har tatt Statsborgerprøven og Samfunnskunnskapsprøven på 
norsk fra 2017 til og med 2019. Alle i utvalget er over 18 år.   
 
I tillegg inngår et utvalg bestående av lærere i voksenopplæringa som kontaktes gjennom et 
elektronisk spørreskjema. Spørreskjemaet sendes til skoler og opplæringsinstitusjoner, med 
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orientering om at det er frivillig å svare og at skjemaet ikke inneholder personidentifiserende 
opplysninger. Spørreskjemaet er anonymt, og beskrives derfor ikke videre her.  
 
1.3 Type og omfang personopplysninger 
For utvalgene 1 og 2 innhentes det data gjennom intervju. Det registreres navn og gjøres lydopptak av 
de to utvalgene. For utvalg 1 stilles det spørsmål om tidligere skolebakgrunn før flytting til Norge, og 
hvordan man oppfatter voksenopplæringen, språkkrav, Statsborgerprøven og 
Samfunnskunnskapsprøven. Det tas høyde for at det kan fremkomme særlige kategorier 
personopplysninger, om etnisk opphav eller religion, i samtalene.  
 
Utvalg 2 snakker om språkkrav og om hvilke grupper som etter lærernes syn sliter/har vansker med 
prøvene. Detter gjøres bare i generelle vendinger, og lærerne skal ikke snakke om enkeltpersoner. 
 
For utvalg 3 registreres det bakgrunnsopplysninger som kjønn, alder, skolebakgrunn, morsmål, 
hjemland og oppholdstid i Norge. Dette kobles til prøveresultater fra Språkprøven og 
Samfunnskunnskapsprøven (bestått/ikke bestått). Til sammen inngår det inntil 45 000 personer i dette 
utvalget.  
 
Prøveresultater og bakgrunnsopplysninger skal ikke kobles til intervjudata, og data fra utvalgene 1 og 
2 holdes adskilt fra dataene fra utvalg 3. 
 
Intervjuguider og variabellister er vedlagt meldeskjema til NSD. 
 
1.4 Datakilder  
For utvalgene 1 og 2 innhentes personopplysningene fra de registrerte selv gjennom intervjuer. 
 
For utvalg 3 utleveres bakgrunnsopplysninger (kjønn, alder, skolebakgrunn, morsmål, hjemland, 
oppholdstid) om de registrerte fra UDI. Prøveresultater innhentes fra Kompetanse Norge. 
 

1.5 Kontakt med de registrerte  

For utvalgene 1 og 2 innhentes det informerte samtykker fra de registrerte i forkant av 
datainnsamlingen.  
 
Utvalg 1 består av personer med lite skolebakgrunn og begrensede leseferdigheter. For dette utvalget 
gjøres det derfor flere tiltak for å sikre at informasjonen forstås av mottaker. De skal gis muntlig 
informasjon gjennom samtale ved voksenopplæringen med tolk til stede. Videre gis det tilpasset 
skriftlig informasjon som skal utvikles i samråd med en referansegruppe og et ekspertutvalg, og 
informasjon på tilpasset språk gjennom en informasjonsside på nett. Den muntlige informasjonen er 
mer detaljert enn den skriftlige, og her orienteres deltakerne mer utførlig og i tråd med gjeldende 
retningslinjer om rettigheter, prosjektperiode og kontaktpunkt. 
 
Så lenge de registrerte kan identifiseres i datamaterialet vil de registrerte i utvalgene 1 og 2 ha følgende 
rettigheter: åpenhet (art. 12), informasjon (art. 13), innsyn (art. 15), retting (art. 16), sletting (art. 17), 
begrensning (art. 18), underretning (art. 19), dataportabilitet (art. 20) 
 
Utvalg 3 mottar ikke informasjon om behandlingen og det innhentes ikke samtykker. Dette er et stort 
utvalg (inntil 45 000 registrerte) og prosjektet mottar ingen direkte identifiserende opplysninger eller 
kontaktopplysninger om de registrerte. Det behandles bare bakgrunnsopplysninger og binære 
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prøveresultater. For å gjøre informasjonen offentlig oppretter prosjektgruppen en nettside, lokalisert 
under HVL. For å sikre at informasjonen på prosjektsiden også er tilgjengelig for gruppen som utvalg 3 
representerer, altså voksne innvandrere med lite eller ingen skolebakgrunn og begrenset 
skriftkyndighet, vil nettsiden ha informasjon om prosjektet på norsk, forenklet norsk, arabisk, somali 
og tigrinja. De siste tre språkene er valgt fordi de utgjør frekvente språkene i gruppen utvalg 3 
representerer. Informasjonen på nettsiden er tilgjengelig både skriftlig og i opplest form (‘lytt til 
teksten’).  
 
For de registrerte i dette utvalget gjelder øvrige rettigheter så lenge de kan identifiseres i 
datamaterialet. Dette vil si rett til innsyn (art. 15), retting (art. 16), sletting (art. 17), begrensing (art. 
18), underretning (art. 19) og protest (art. 21). 
 

1.6 Dataflyt – hvordan personopplysningene behandles 
Intervjuene med utvalg 1 og 2 tas opp på bånd. Opptakene vil lagres på PC som ikke er knyttet til 
Internett, og slettes umiddelbart etter at de er transkribert. Prøvedataene lagres på HVLs sikre 
forskingsserver. 
 
Det er Kompetanse Norge som har prøvedataene i utvalg 3. UDIs prøvedata med bakgrunnsvariabler 
sendes fra SSB til Kompetanse Norge som kobler dataene sammen. Før prosjektet mottar datasettet, 
slettes informasjonen som muliggjorde koblingen mellom prøveresultat og bakgrunnsdata. Datafilen lastes ned 
på en ekstern harddisk i Kompetanse Norges lokaler, og harddisken hentes deretter av en av prosjektlederne i 
IMPECT. 

 

1.7 Tilgang til personopplysninger 
I dette prosjektet vil kun medarbeidere ved HVL ha tilgang til personopplysninger. 
 
Følgende medarbeidere ved behandlingsansvarlig institusjon vil ha tilgang til personopplysninger:  

Virksomhet Ca. antall 
medarbeidere 

Rolle/funksjon Tilgang til alle /utvalg  
personopplysninger? 

Hvordan får de 
tilgang? 

Høgskulen 
på 
Vestlandet 

2 Prosjektledelse 
og veiledere for 
stipendiat 

Ja  

Høgskulen 
på 
Vestlandet 

11 PhD-stipendiat Nei, tilgang til enten 
utvalg 1, utvalg 1+2 
eller utvalg 3. 

Etter skriftlig avtale 
med prosjektledelse 
og institusjon 

Høgskulen 
på 
Vestlandet 
 

6 Tolker og 
transkripsjons-
medarbeidere 
for andre språk 
enn norsk, 
utvalg 1 

Nei. Transkripsjons-
medarbeidere vil ha 
tilgang til lydopptak fra 
utvalg 1 i arbeidet med 
transkribering. Dette 
arbeidet vil foregå på 

Etter signert 
arbeidskontrakt og 
taushetserklæring  

 

 
1 Prosjektet vil søke NFR om midler til ytterligere én PhD-stipendiat. Dersom prosjektet får tilslag på søknaden, 
vil den samme begrensningen gjelde stipendiat nummer 2 (altså at vedkommende får tilgang til data fra ett av 
utvalga. 
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Virksomhet Ca. antall 
medarbeidere 

Rolle/funksjon Tilgang til alle /utvalg  
personopplysninger? 

Hvordan får de 
tilgang? 

pc lokalisert på HVL. 

Høgskulen 
på 
Vestlandet 
 

2 Transkripsjons-
medarbeidere 
forutvalg 2 
(norskspråklig)  

Nei. Transkripsjons-
medarbeidere vil ha 
tilgang til lydopptak fra 
utvalg 2 i arbeidet med 
transkribering. Dette 
arbeidet vil foregå på 
pc lokalisert på HVL. 

 

Etter signert 
arbeidskontrakt og 
taushetserklæring 

 
 

1.8 Varighet 
Prosjektslutt er 1.12.2025. Innen denne dato skal personopplysningene anonymiseres, ved at 
personidentifiserbare opplysninger fjernes, omskrives eller grovkategoriseres, og lyd- eller 
bildeopptak slettes. Eventuell koblingsnøkkel skal også slettes.  

 

2 Vurdering av om behandlingsaktivitetene er nødvendige 
og står i rimelig forhold til formålene 

 

2.1 Rettslig grunnlag  
Prosjektet har to hovedformål. Det første formålet er å undersøke årsakene til at noen grupper 
innvandrere har vanskeligere for å klare språk- og kunnskapskrav for statsborgerskap enn andre. 
Tidligere forskning har vist at innlærere med lite skolebakgrunn og lite eller ingen skriftkyndighet har 
særlige utfordringer med å lære et andrespråk og prestere på språk- og kunnskapsprøver, men 
faglitteraturen understreker at det trengs mer forskning på de sammensatte årsakene til dette.  
 
Det andre formålet med prosjektet er å undersøke konsekvensene av krav om språk og 
samfunnskunnskap for statsborgerskap. Disse kravene ble innført som en del av en rekke 
innstramminger på innvandringsfeltet i 2017. Også i Europa ellers har stadig flere land innført denne 
typen krav de senere årene. Kravene begrunnes gjerne med at de skal virke motiverende på 
innvandrerne og dermed bidra til bedre språkferdigheter og fremme integrering. Det finnes 
imidlertid lite forskning, nasjonalt og internasjonalt, på hvorvidt disse kravene faktisk fremmer 
integrering. 
 
Prosjektet kan slik vurderes å ha stor samfunnsmessig nytteverdi, ved at det kan bidra til ny kunnskap 
som fremmer integrering av en marginalisert gruppe innvandrere og flyktninger, og slik også gi et 
bedre faglig grunnlag for politikkutforming og organiseringa av opplæring og integrering på 
kommunalt nivå. Dette kan gi positive sosiale og økonomiske virkninger både for enkeltindivid og på 
samfunnsnivå. 
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Utvalg 1  
Utvalget består av innvandrere med lite skolebakgrunn og begrenset skriftkyndighet. Dette betyr at 
informert samtykke forutsetter et grundig og gjennomtenkt arbeid ut over ordinære skriftlige 
samtykkeskjema. Informasjon om prosjektet gis muntlig på informantens morsmål ved hjelp av tolk og 
gjennom grundig samtale der det også vises konkret hvordan data vil bli analysert og framstilt. 
Samtykke innhentes muntlig og skriftlig (gjennom samtykkeskjema på forenklet norsk og/eller 
informantens morsmål). Informantutvalg og gjennomføring av intervju gjennomføres i samarbeid og 
etter avtale med Bergen kommune og Nygård skole. Informantene får mulighet til å takke nei og 
reservere seg på alle ledd i arbeidet, og forskerne skal stoppe opp og minne om denne retten. 
Forskergruppen har knyttet til seg en nasjonal referansegruppe og et internasjonalt råd med 
spisskompetanse på forsknings knyttet til denne gruppen, inkludert spisskompetanse på testetikk og 
forskningsetiske vurderinger. 
 
Prosjektet innhente samtykke fra de registrerte til behandlingen av personopplysninger. Vår vurdering 
er at prosjektet legger opp til et samtykke i samsvar med kravene i art. 4 og 7, ved at det er en frivillig, 
spesifikk, informert og utvetydig bekreftelse som kan dokumenteres, og som den registrerte kan trekke 
tilbake. Lovlig grunnlag for behandlingen vil dermed være den registrertes uttrykkelige samtykke, jf. 
personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav a, jf. art. 9 nr. 2 bokstav a, jf. personopplysningsloven § 10, 
jf. § 9 (2). 
 
Utvalg 2  
For utvalg 2 vil prosjektet innhente samtykke fra de registrerte til behandlingen av personopplysninger. 
Vår vurdering er at prosjektet legger opp til et samtykke i samsvar med kravene i art. 4 og 7, ved at det 
er en frivillig, spesifikk, informert og utvetydig bekreftelse som kan dokumenteres, og som den 
registrerte kan trekke tilbake. Lovlig grunnlag for behandlingen vil dermed være den registrertes 
samtykke, jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav a. 
 
Utvalg 3 
Behandlingen av personopplysninger er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse, 
og behandlingen av særlige kategorier opplysninger er nødvendig for formål knyttet til vitenskapelig 
forskning. Behandlingen har rettslig grunnlag i personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav e, med 
supplerende rettslig grunnlag, jf. art 6 nr. 3, i personopplysningsloven § 8. 
 

2.2 Sentrale prinsipper  
2.2.1 Formålsbegrensning  
Hovedformålet med prosjektet er å undersøke konsekvenser av språk- og kunnskapskrav til 
statsborgerskap, særlig for søkere med lite eller ingen skolebakgrunn og begrenset skriftkyndighet. 
Prosjektet fokuserer spesielt på årsaker til at noen grupper ikke klarer de formelle språk- og 
kunnskapskravene som stilles, og konsekvensene av disse kravene på innvandrernes motivasjon for 
språklæring og opplevelse av å bli inkludert i det norske samfunnet.  
 
NSD vurderer at formålet er klart definert, spesifikt, uttrykkelig angitt og fremstår rimelig for en 
forskningsinstitusjon. 
 

2.2.2 Dataminimering 
Det er ikke et mål for prosjektet å samle inn særlige kategorier personopplysninger, men det tas likevel 
høyde for at slike opplysninger kan fremkomme under intervju hvor utvalg 1 skal snakke om sin 
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bakgrunn og tidligere skoleerfaring før de kom til Norge. Det er likevel ingen spørsmål som direkte 
søker å fremskaffe slik informasjon. 
 
Det er gjort tiltak når det gjelder variablene for utvalg 3 for å minske graden av identifisering:  

• For morsmål med få (anslagsvis færre enn 50) brukere i Norge, registreres morsmål etter 
språkfamilie (f.eks. daju -> registreres som nilo-sahara-språk). Variabelen er relevant fordi 
tidligere studier har dokumentert en sammenheng mellom språklæringstempo og den 
strukturelle avstanden mellom målspråk (det språket man lærer) og morsmålet. 

• For hjemland med få personer i Norge (anslagsvis færre enn 50) i Norge, registreres region. 
Variabelen er relevant fordi den kan kobles til landstatistikk om utbygging av skolesystem og 
landstatistikk om analfabetisme. 

• Variabelen gjenspeiler ankomstår i Norge, og deles inn i femårsbolker (5-10-15 år). 
• Resultatene fra prøvedataene er redusert til bestått/ikke bestått. 
• Alle personene i utvalget er voksne, men deles inn i aldersgrupper etter tiår. Variabelen er 

særlig relevant fordi andre studier indikerer at høy alder korrelerer med svekkede 
språklæringsevner. 

 
NSD vurderer at personopplysningene som skal behandles er adekvate, relevante, nødvendige og 
begrenset til det som er nødvendig for formålet.  

 
2.2.3 Riktighet 
Dataene innhentes fra offentlige registre og gjennom intervju. Det anses som lite sannsynlig at det 
foreligger feilaktige opplysninger i datamaterialet, og det foreligger dermed ikke et særlig behov for 
kontradiksjon. 
 
2.2.4 Lagringsbegrensning 
Prosjektperioden er til og med 1.12.2028. Prosjektperioden er begrenset til det som er nødvendig for 
at prosjektet skal kunne gjennomføres som beskrevet.  
 

2.2.5 Personopplysningssikkerhet 
Lydopptakene fra intervjuene vil lagres på PC uten som ikke er knyttet til Internett, og slettes 
fortløpende, umiddelbart etter at de er transkribert. Prøvedataene lagres på HVLs sikre 
forskingsserver. NSD vurderer at dette er gode tiltak for å ivareta personopplysningssikkerheten i 
prosjektet. 
 

2.3 De registrertes rettigheter og friheter 
Utvalg 1 og 2: 
Så lenge de registrerte kan identifiseres i datamaterialet vil de ha følgende rettigheter: åpenhet (art. 
12), informasjon (art. 13), innsyn (art. 15), retting (art. 16), sletting (art. 17), begrensning (art. 18), 
underretning (art. 19), dataportabilitet (art. 20) 
 
Utvalg 3:  
Grunnet størrelsen på utvalget vil det kreve en stor innsats fra behandlingsansvarlig institusjon å gi 
individuell informasjon. Prosjektet får bare tilgang til bakgrunnsopplysninger og har ingen direkte 
identifiserende opplysninger til utvalget.  
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Basert på en avveining mellom tiltakene som kreves for å informere og ulempen for den enkelte 
registrerte, vurderes det at det kan unntas fra informasjonsplikten på grunnlag av at det vil kreve en 
uforholdsmessig stor innsats, jf. personvernforordningen art. 14 nr. 5 bokstav b. 
 
De registrertes øvrige rettigheter gjelder like fullt. De registrerte har dermed rett til innsyn (art. 15), 
retting (art. 16), sletting (art. 17), begrensning (art. 18), underretning (art. 19) og protest (art. 21). 
Rettighetene gjelder i den grad den registrerte er mulig å identifisere i datamaterialet. 
 

3 Vurdering av risiko for de registrertes rettigheter og 
friheter  

NSD vil trekke frem konkrete risikoer i prosjektet: 
• Deler av prosjektet innebærer en behandling av personopplysninger om et stort antall 

registrerte uten at de samtykker 
• Store deler av de registrerte får ikke individuell informasjon og hindres således i å utøve sine 

rettigheter  
• Enkeltpersoner står i en skjev maktrelasjon til behandlingsansvarlig 

 
 

4 Planlagte tiltak for å håndtere risikoene 
4.1 Rådføring 
Referansegruppe 
Medlemmene i referansegruppen er valgt ut for å kvalitetssikre de språklige tilpasningene i 
informasjon og kommunikasjon med utvalg 1. Dette skal sikre at informantene har god innsikt i 
formålet med prosjektet og at målet om informert samtykke og frivillig deltakelse er nådd. I arbeidet 
med utvalg av spørsmål, tilpassing av spørsmålsformuleringer og råd om intervjusituasjon bidrar også 
referansegruppen til å sikre at informantene opplever intervjuet og intervjusituasjonen som en 
positiv opplevelse. Referansegruppens viktigste rolle er å komme med innspill til spørreskjema, 
intervjuguide og informasjonsskriv til Utvalg 1. Referansegruppen består av syv personer med 
kompetanse av relevans for prosjektet: Fem medlemmer er lærere i den kommunale 
voksenopplæringen med særlig undervisningserfaring med Spor 1-deltakere (Jonas Svendsen (Nygård 
skole, vo), Einar Amund Kartveit (Nygård skole, vo), Live Grinden (Nygård skole, vo), Hege Forfod 
(Oslo vo, Helsfy), Jannecke Hofset (Ålesund vo)). Et medlem har selv minoritetsbakrunn og jobber 
aktivt mot rasisme og diskriminering i samfunnet (Hasti Hamidi), og et medlem representerer 
Kompetanse Norge.  
 
Scientific Advisory Board 
Medlemmene i Scientific Advisory Board består av fire internasjonale forskere med spisskompetanse 
på testetikk og forskingsmetodikk knyttet til gruppen voksne innvandrere med begrenset 
skriftkyndighet. Språkforskerne professor emeritus Tim McNamara (Melbourne University) og 
professor Elana Shohamy (Tel Aviv University) er sentrale fagpersonene innenfor retningen testetikk 
og kritisk språktesting hvor spørsmål om konsekvenser av språkprøver står sentralt. Doktor Ricky van 
Oers (Radboud University) er jurist og har skrevet doktoravhandling om konsekvensene av språk og 
kunnskapskrav for statsborgerskap. Doktor Jeanne Kurvers (Tilburg University) er psykolingvist og har 
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forsket på språkinnlæring hos voksne innlærere med lite skolebakgrunn i en årrekke. Alle 
medlemmene i SAB har høy forskningsetisk kompetanse.   
 

4.2 Tiltak 
Det gjøres følgende tiltak for å håndtere risikoene for de registrertes rettigheter, friheter og 
berettigede interesser: 

• Forskergruppen har ikke tilgang på direkte identifiserende opplysninger for utvalget som ikke 
samtykker til behandlingen. 

• Dataene oppbevares sikkert ved behandlingsansvarlig institusjon og forlater ikke 
institusjonens område. 

• Det skal opprettes en nettside for prosjektet for å gjøre informasjonen offentlig kjent. 
• Det innhentes råd fra en nasjonal referansegruppe og et internasjonalt råd med 

spisskompetanse på forskningsetikk. 

 

5 NSD sin samlede vurdering av personvernet 
NSD vurderer på grunnlag av ovennevnte tiltak at prosjektet håndterer de identifiserte risikoene på en 
akseptabel måte, og at personvernet således er tilstrekkelig ivaretatt. NSD legger spesielt vekt på at 
personvernulempen reduseres gjennom at datamaterialet som samles inn uten samtykke i liten grad 
er indirekte identifiserbart, og gjennom streng tilgangsstyring. 
 

6 Endringer i utført DPIA  
Prosjektleder har i samråd med fagansvarlig Anne-Mette Somby HVL, og Personvernombud Trine Anikken 
Larsen HVL, forlenget prosjektperioden med 3 år til 2028. Dette er begrunnet med å ivareta behov for 
utvidelser, forsinkelser i datainnsamling og forlengelser som følge av uforutsette permisjoner/sykdom. 
Meldeskjema til NSD og informasjonsskriv revideres av prosjektleder. 

 Normalt vil varighet mellom 5-10 år ikke utløse større personvernulempe så fremt retningslinjer for 
informasjonssikkerhet ivaretas og deltakerne kan bruke rettighetene sine i hele perioden. Risikoen for 
prematur avslutning vil redusere samfunnsnytten i et prosjekt, og vil således skape en ubalanse i forholdet 
mellom nytte og ulempe i prosjektet.  

 

 
 
 

 
 

 

 

 

©NSD – Norsk senter for forskningsdata 
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