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Personvern er retten enhver har til 
et privatliv og til å bestemme over 
egne personopplysninger. 



Hva er en personopplysning? 

GDPR artikkel 4 nr. 4
Personopplysninger: enhver opplysning om en identifisert eller 
identifiserbar fysisk person («den registrerte»). 

En identifiserbar fysisk person er en person som direkte eller 
indirekte kan identifiseres, særlig ved hjelp av en identifikator, f.eks. 
et navn, et identifikasjonsnummer, lokaliseringsopplysninger, en 
nettidentifikator eller ett eller flere elementer som er spesifikke for 
nevnte fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, 
økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet.



Personvernregelverkets historie i Norge

• Personregisterloven (1978)
• EUs personverndirektiv (1995) 
• Personopplysningsloven med forskrift (2001)

• Alminnelige regler for behandling av personopplysninger
• Elektronisk behandling av personopplysninger og fysiske personregistre
• Konsesjons- og meldeplikt

• EUs personvernforordning - General Data Protection Regulation
(GDPR) (2016/2018)



Grunnregler for behandling av personopplysninger – GDPR artikkel 5

1. «Lovlighet, rettferdighet og gjennomsiktighet»
2. Formålsbestemt behandling / formålsbegrensning
3. Dataminimering 
4. Riktighet
5. Lagringsbegrensning 
6. Informasjonssikkerhet
7. Integritet og konfidensialitet
8. Ansvarlighet

Se Udir.no: https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/personvern-for-barnehage-og-
skole/grunnkrav_behandling/

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/personvern-for-barnehage-og-skole/grunnkrav_behandling/


Hvem har ansvaret? GDPR artikkel 4 nr. 7 og 8

Skoleeier (kommunen eller fylkeskommunen) er pliktsubjekt etter 
personopplysningsloven og GDPR. Skoleeier er behandlingsansvarlig: 
• bestemmer formålet med behandlingen og 
• hvilke hjelpemidler som skal brukes. 
For skolesektoren er ikke dette helt sant, ofte vil formålet med behandlingen 
fremgå av hvilke oppgaver skolen skal løse etter opplæringsloven.

Skolen er ofte også pliktsubjekt etter opplæringsloven, men er ikke 
behandlingsansvarlig av den grunn. 

En leverandør er en databehandler. En databehandler behandler 
personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige, f.eks. leverandører 
av digitale læringsmidler.



Kilde: https://www.laagendalsposten.no/nyheter/kongsberg/skole/mener-barn-
blir-overvaket-av-skolen-pa-fritida/s/5-64-512520

https://www.laagendalsposten.no/nyheter/kongsberg/skole/mener-barn-blir-overvaket-av-skolen-pa-fritida/s/5-64-512520


Jeg har barnebarn i grunnskolen og reagerer på personvernet når det gjelder 
bruk av iPad. 
Når barna gjør lekser på iPad , og det gjelder de aller fleste lekser, så registreres 
klokkeslettet dette blir gjort. Dette er overvåking av familier og hva de gjør på 
fritiden. 
Lærere har brukt som argument i plenum i klassen at noen gjør lekser sent. 
Dette er helt uholdbart, jeg har barnebarn som blir redde og stressa hvis de en 
dag får gjort lekser litt sent. 
Jeg har vært i kontakt med Datatilsynet og spurt om dette er lov. Fikk til svar at 
det er opp til hver enkelt kommune hvilke funksjoner som er aktivert eller 
deaktivert. De sier videre at skolen må ha en lovlig adgang til å innhente og 
følgelig begrunne hvorfor denne opplysningen skal være synlig for lærere og 
andre. Jeg vil vite den eventuelle lovlige årsaken til hvorfor skolen skal kunne ha 
tilgang på når leksene blir utført. 
Jeg ber [stedsnavn] kommune snarest deaktivere denne funksjonen av hensyn til 
personvernet. Om ønskelig kan jeg ettersende min kommunikasjon med 
Datatilsynet. 



Hvorfor er personvern viktig?

1. Rettslig krav
2. Pragmatisk
3. Menneskeverd









Menneskeverd –hensynene bak personvernregelverket

• Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK)
• Art 8. Retten til respekt for privatliv og familieliv, nr. 1. Enhver har rett til respekt 

for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.

• GDPRs fortale, punkt 4
Behandling av personopplysninger bør ha som formål å tjene menneskeheten. 
Retten til vern av personopplysninger er ikke en absolutt rettighet; den må ses i 
sammenheng med den funksjon den har i samfunnet, og veies mot andre 
grunnleggende rettigheter i samsvar med forholdsmessighetsprinsippet.
(…)
Denne forordning overholder alle grunnleggende rettigheter og de friheter og 
prinsipper som er anerkjent i pakten, slik de er nedfelt i traktatene, særlig med 
hensyn til privatliv og familieliv, hjem og kommunikasjon, vern av 
personopplysninger, tanke-, tros- og religionsfrihet, ytrings- og informasjonsfrihet, 
frihet til å drive næringsvirksomhet, retten til effektiv prøving og rettferdig 
rettergang samt kulturelt, religiøst og språklig mangfold.



Jeg har barnebarn i grunnskolen og reagerer på personvernet når det gjelder 
bruk av iPad. 
Når barna gjør lekser på iPad , og det gjelder de aller fleste lekser, så registreres 
klokkeslettet dette blir gjort. Dette er overvåking av familier og hva de gjør på 
fritiden. 
Lærere har brukt som argument i plenum i klassen at noen gjør lekser sent. 
Dette er helt uholdbart, jeg har barnebarn som blir redde og stressa hvis de en 
dag får gjort lekser litt sent. 
Jeg har vært i kontakt med Datatilsynet og spurt om dette er lov. Fikk til svar at 
det er opp til hver enkelt kommune hvilke funksjoner som er aktivert eller 
deaktivert. De sier videre at skolen må ha en lovlig adgang til å innhente og 
følgelig begrunne hvorfor denne opplysningen skal være synlig for lærere og 
andre. Jeg vil vite den eventuelle lovlige årsaken til hvorfor skolen skal kunne ha 
tilgang på når leksene blir utført. 
Jeg ber [stedsnavn] kommune snarest deaktivere denne funksjonen av hensyn til 
personvernet. Om ønskelig kan jeg ettersende min kommunikasjon med 
Datatilsynet. 



Grunnkrav: Behandlingen skal ha et «rettslig grunnlag»

GDPR artikkel 5 nr. 1 bokstav a)
Personopplysninger skal behandles på en lovlig, rettferdig og åpen
måte med hensyn til den registrerte («lovlighet,rettferdighet og åpenhet»).

GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav e)
Personopplysninger kan behandles når det er «nødvendig for å utføre en oppgave i 
allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den 
behandlingsansvarlige er pålagt»

Se Udir.no: https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/personvern-for-
barnehage-og-skole/loven-om-rettslig-grunnlag/

I mangel av mer passende rettslige grunnlag, anbefaler Utdanningsdirektoratet 
at skole- og barnehageeiere å bruke de enkelte bestemmelsene i opplæringsloven og 
barnehageloven som rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger.

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/personvern-for-barnehage-og-skole/loven-om-rettslig-grunnlag/


Hva vil være det rettslige grunnlaget i denne saken?

Opplæringslova § 2-3 første ledd: Grunnskoleopplæringa skal omfatte kristendom, 
religion, livssyn og etikk, norsk, matematikk, framandspråk, kroppsøving, kunnskap 
om heimen, samfunnet og naturen, og estetisk, praktisk og sosial opplæring. (…)

Opplæringslova § 2-3 fjerde ledd: Elevane skal vere aktivt med i opplæringa. 
Undervisningspersonalet skal tilretteleggje og gjennomføre opplæringa i samsvar 
med læreplanar gitt etter lova her. Rektor skal organisere skolen i samsvar med 
første leddet og forskrifter etter tredje leddet og i samsvar med § 1-1 og forskrifter 
etter § 1-5.

Forskrift til opplæringslova § 1-1 første ledd: I grunnskolen skal opplæringa vere i 
samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet. 



Hva vil være det rettslige grunnlaget i denne saken?

Se Udir.no: https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-
tema/Leksehjelp/Adgang-til-bruk-av-lekser/

Det er ingen direkte hjemmel for å gi lekser i opplæringsloven eller privatskoleloven 
med forskrifter. Det er imidlertid ikke tvil om at lekser er en del av skolens ordinære 
aktivitet.

Gjelder
Opplæringsloven § 2-3. Innhald og vurdering i grunnskoleopplæringa
Opplæringsloven § 3-4.Innhald og vurdering i den vidaregåande opplæringa

Det er skolen selv som avgjør om den vil pålegge elevene lekser, og et flertall av 
skolene har valgt dette. Skolen kan imidlertid velge å organisere opplæringen uten å 
gi elevene hjemmearbeid. Det sentrale er at skolen legger opp opplæringen slik at 
den er egnet til at eleven kan nå kompetansemålene.

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Leksehjelp/Adgang-til-bruk-av-lekser/
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/%C2%A72-3
http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/%C2%A73-4


Hva vil være det rettslige grunnlaget i denne saken?

Det er ingen direkte hjemmel for å gi lekser i opplæringsloven eller privatskoleloven 
med forskrifter. Det er imidlertid ikke tvil om at lekser er en del av skolens ordinære 
aktivitet. 

En skole plikter å sørge for at elever får opplæring i samsvar med Læreplanverket for 
Kunnskapsløftet, jf. forskrift til opplæringslova § 1-1 første ledd. Det er skoleleder
som plikter å organisere undervisningen for å oppfylle dette kravet, jf. opplæringslova 
§ 2-3 fjerde ledd, tredje punktum. Etter en tolkningsuttalelse fra 
Utdanningsdirektoratet av 12.12.2014 fremgår det at det er skolen selv som avgjør 
om den vil pålegge elevene lekser for å oppfylle elevenes rett til opplæring blant 
annet etter forskrift til opplæringslova § 1-1 første ledd. 

[Navn] skole har valgt å gi elevene lekser for å oppfylle deres rett til utdanning ved å 
verifisere at den enkelte elev har forstått det aktuelle læringskravet. Det er dette som 
er formålet med behandlingen. [Stedsnavn] kommune har i dialog med [navn] skole 
gått til anskaffelse av det digitale læremiddelet [navn] for å oppfylle elevenes rett til 
utdanning. 



Hva vil være det rettslige grunnlaget i denne saken?

GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav e) sier at personopplysninger kan behandles når det er 
«nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse (…) som den 
behandlingsansvarlige er pålagt». Dette rettslig grunnlaget er imidlertid ikke nok, 
GDPR krever et supplerende rettslig grunnlag i form av hjemmel i lov. Det er 
[Stedsnavn] kommunes vurdering at det supplerende rettsgrunnlaget for denne 
behandlingen er opplæringslova § 2-3 fjerde ledd, jf. forskrift til opplæringslova § 1-1 
første ledd som beskrevet ovenfor. 

Det rettslige grunnlaget for den elektroniske behandlingen av elevers 
personopplysninger i forbindelse med innlevering av lekser er GDPR artikkel 6 nr. 1 
bokstav e), jf. opplæringslova § 2-3 fjerde ledd, jf. forskrift til opplæringslova § 1-1 
første ledd.

NB: Dette svaret har ikke eksplisitt tatt stilling til om tidspunktet for innlevering er 
nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen



Jeg har barnebarn i grunnskolen og reagerer på personvernet når det gjelder 
bruk av iPad. 
Når barna gjør lekser på iPad , og det gjelder de aller fleste lekser, så registreres 
klokkeslettet dette blir gjort. Dette er overvåking av familier og hva de gjør på 
fritiden. 
Lærere har brukt som argument i plenum i klassen at noen gjør lekser sent. 
Dette er helt uholdbart, jeg har barnebarn som blir redde og stressa hvis de en 
dag får gjort lekser litt sent. 
Jeg har vært i kontakt med Datatilsynet og spurt om dette er lov. Fikk til svar at 
det er opp til hver enkelt kommune hvilke funksjoner som er aktivert eller 
deaktivert. De sier videre at skolen må ha en lovlig adgang til å innhente og 
følgelig begrunne hvorfor denne opplysningen skal være synlig for lærere og 
andre. Jeg vil vite den eventuelle lovlige årsaken til hvorfor skolen skal kunne ha 
tilgang på når leksene blir utført. 
Jeg ber [stedsnavn] kommune snarest deaktivere denne funksjonen av hensyn til 
personvernet. Om ønskelig kan jeg ettersende min kommunikasjon med 
Datatilsynet. 



Grunnkrav: Formålsbegrensing

GDPR artikkel 5 nr. 1 bokstav b) 
Personopplysninger skal (…) samles inn for spesifikke, uttrykkelig angitte og 
berettigede formål og ikke viderebehandles på en måte som er uforenlig med 
disse formålene (…) («formålsbegrensning»).



Utdanningsdirektoratets anbefaling til formålsbegrensing

Utdanningsdirektoratet anbefaler at skole- og barnehageeier er svært forsiktig med å 
bruke personopplysninger til andre formål enn det de ble samlet inn til.

Det er Utdanningsdirektoratets vurdering at det ikke skal mye til for å være utenfor 
det opprinnelige formålet på en måte som ikke er i tråd med personvernforordningen.

Hvis skole- og barnehageeier mener at en ny behandling av personopplysninger er 
forenelig med det opprinnelige formålet, anbefaler Utdanningsdirektoratet at denne 
vurderingen dokumenteres og begrunnes skriftlig, og at kommunens 
personvernombud involveres i vurderingen.

Se Udir.no: https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/personvern-for-barnehage-og-
skole/grunnkrav_behandling/

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/personvern-for-barnehage-og-skole/grunnkrav_behandling/


Hva er formålet med behandlingen?

[Navn] skole har valgt å gi elevene lekser for å oppfylle deres rett til utdanning ved å 
verifisere at den enkelte elev har forstått det aktuelle læringskravet. Det er dette som 
er formålet med behandlingen. [Stedsnavn] kommune har i dialog med [navn] skole 
gått til anskaffelse av det digitale læremiddelet [navn] for å oppfylle elevenes rett til 
utdanning. 



Behandles elevenes personopplysninger i samsvar med formålet?

Vurderingstema: er behandlingen uforenelig med det opprinnelige formålet?

Momenter i vurderingen:
1) Er det en forbindelse mellom det opprinnelige og det nye formålet? 
2) I hvilken sammenheng er personopplysningene samlet inn? 
3) Hva er personopplysningenes art? 
4) Hva er de mulige konsekvenser av den nye behandlingen? 
5) Blir personopplysningene beskyttet med ulike sikkerhetstiltak? 
6) Behandles det personopplysninger om en sårbar gruppe, for eksempel barn?

Se Datatilsynet.no: https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-
skjema/veiledere/grunnleggende-personvernprinsipper-etter-nytt-
regelverk/formalsbegrensning/

https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/veiledere/grunnleggende-personvernprinsipper-etter-nytt-regelverk/formalsbegrensning/


Behandles elevenes personopplysninger i samsvar med formålet?

[Navn] skole har valgt å gi elevene lekser for å oppfylle deres rett til utdanning ved å 
verifisere at den enkelte elev har forstått det aktuelle læringskravet. Det er dette som 
er formålet med behandlingen. [Stedsnavn] kommune har i dialog med [navn] skole 
gått til anskaffelse av det digitale læremiddelet [navn] for å oppfylle elevenes rett til 
utdanning. 

Lærere har brukt som argument i plenum i klassen at noen gjør lekser sent. Dette er 
helt uholdbart, jeg har barnebarn som blir redde og stressa hvis de en dag får gjort 
lekser litt sent. 

Spørsmål: Hva synes dere? Er dette innafor?



Vurderingstema: er behandlingen uforenelig med det opprinnelige 
formålet?

Formålet med hjemmelekser er å oppfylle elevenes rett til utdanning. I denne forbindelse skal 
læreren vurdere innholdet i hjemmeleksen for å se om eleven har forstått læringskravet. Akkurat 
tidspunktet for når hjemmeleksene er levert, bør ikke ha noe å si for denne vurderingen, forutsatt 
at leksene blir levert innen fristen. Det at tidspunktet for innleveringen skal ha noe å si for 
lærerens vurdering, kan ikke regnes som forutberegnelig. Dette taler for at behandlingen er 
uforenelig med det opprinnelige formålet. (Forbindelse mellom det opprinnelige og det nye 
formålet) 
Det kan virke som læreren legger vekt på tidspunktet for innleveringen av hjemmeleksen i 
vurderingen av hvor godt eleven har svart på hjemmeleksen. Hvis dette er tilfelle, får 
behandlingen betydning for eleven, noe som trekker i retning av at behandlingen ikke er i 
samsvar med det opprinnelige formålet. Dette er et spesielt viktig moment fordi det kan få 
konsekvenser for barn, og barn som sårbar gruppe skal vernes særskilt etter GDPR. (Mulige 
konsekvenser av den nye behandlingen)
Det er snakk om behandling av barns personopplysninger. Barn er en sårbar gruppe i GDPRs
forstand, og de ovennevnte momentene må spesielt tolkes i lys av dette. Selv om det for voksne 
kan tenkes at det er en forbindelse mellom innlevering av hjemmelekser, og tidspunktet for når 
hjemmeleksen ble levert, kan en ikke legge til grunn at et barn forstår denne sammenhengen. 
For barn som gruppe vil ikke denne behandlingen være forutsigbar, Dette taler for at 
behandlingen er uforenelig med det opprinnelige formålet. (Sårbar gruppe)
På denne bakgrunn finner [stedsnavn] kommune at behandlingen, det at lærere legger vekt på 
tidspunktet for innleveringen i vurderingen av hvor godt en elev har løst hjemmeleksene, ikke er i 
samsvar med det opprinnelige formålet. 



Hvorfor er formålsbegrensning viktig?

Se: https://www.youtube.com/watch?v=lHcTKWiZ8sI

https://www.youtube.com/watch?v=lHcTKWiZ8sI


Jeg har barnebarn i grunnskolen og reagerer på personvernet når det gjelder 
bruk av iPad. 
Når barna gjør lekser på iPad , og det gjelder de aller fleste lekser, så registreres 
klokkeslettet dette blir gjort. Dette er overvåking av familier og hva de gjør på 
fritiden. 
Lærere har brukt som argument i plenum i klassen at noen gjør lekser sent. 
Dette er helt uholdbart, jeg har barnebarn som blir redde og stressa hvis de en 
dag får gjort lekser litt sent. 
Jeg har vært i kontakt med Datatilsynet og spurt om dette er lov. Fikk til svar at 
det er opp til hver enkelt kommune hvilke funksjoner som er aktivert eller 
deaktivert. De sier videre at skolen må ha en lovlig adgang til å innhente og 
følgelig begrunne hvorfor denne opplysningen skal være synlig for lærere og 
andre. Jeg vil vite den eventuelle lovlige årsaken til hvorfor skolen skal kunne ha 
tilgang på når leksene blir utført. 
Jeg ber [stedsnavn] kommune snarest deaktivere denne funksjonen av hensyn til 
personvernet. Om ønskelig kan jeg ettersende min kommunikasjon med 
Datatilsynet. 



Grunnkrav: Det skal ikke behandles flere personopplysninger enn det som 
er nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen – dataminimering

GDPR artikkel 5 nr. 1 bokstav c)
Personopplysninger skal (…) være adekvate, relevante og begrenset til
det som er nødvendig for formålene de behandles for («dataminimering»)

Dataminimering = den enkleste måten å oppnå innebygd personvern! 

Se Udir.no: https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/personvern-for-barnehage-og-
skole/grunnkrav_behandling/

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/personvern-for-barnehage-og-skole/grunnkrav_behandling/


Har kommunen tatt hensyn til dataminimering? 

Vurderingstema: trenger læreren informasjon om klokkeslettet for når en enkelt 
elev har levert hjemmeleksene for å vurdere elevens hjemmelekse?

Elevene skal levere hjemmeleksene innen en frist. Det er viktig at denne fristen blir 
overholdt, men informasjon om eksakt tidspunktet for innlevering er ikke nødvendig 
for å oppnå formålet med behandlingen.  

Videre trenger ikke læreren å vite når eleven har levert for å vurdere hvordan eleven 
har løst hjemmeleksen. For å vurdere dette er innholdet i hjemmeleksen avgjørende, 
ikke tidspunktet for innleveringen. 

Informasjon om tidspunktet for når eleven har levert hjemmeleksen er en 
personopplysning som skolen ikke trenger for å vurdere elevens hjemmelekser. Av 
hensyn til prinsippet for dataminimering bør denne funksjonaliteten fjernes.

NB: Å fjerne slik funksjonalitet kan bli et praktisk problem, men databehandler plikter å hjelpe 
behandlingsansvarlig til å oppfylle sine plikter, jf. GDPR artikkel 28 nr. 3 bokstav e)  



Jeg har barnebarn i grunnskolen og reagerer på personvernet når det gjelder 
bruk av iPad. 
Når barna gjør lekser på iPad , og det gjelder de aller fleste lekser, så registreres 
klokkeslettet dette blir gjort. Dette er overvåking av familier og hva de gjør på 
fritiden. 
Lærere har brukt som argument i plenum i klassen at noen gjør lekser sent. 
Dette er helt uholdbart, jeg har barnebarn som blir redde og stressa hvis de en 
dag får gjort lekser litt sent. 
Jeg har vært i kontakt med Datatilsynet og spurt om dette er lov. Fikk til svar at 
det er opp til hver enkelt kommune hvilke funksjoner som er aktivert eller 
deaktivert. De sier videre at skolen må ha en lovlig adgang til å innhente og 
følgelig begrunne hvorfor denne opplysningen skal være synlig for lærere og 
andre. Jeg vil vite den eventuelle lovlige årsaken til hvorfor skolen skal kunne ha 
tilgang på når leksene blir utført. 
Jeg ber [stedsnavn] kommune snarest deaktivere denne funksjonen av hensyn til 
personvernet. Om ønskelig kan jeg ettersende min kommunikasjon med 
Datatilsynet. 



Konklusjon: fjerne funksjonaliteten om tidspunkt for innlevering

1. Svarbrev
Informasjon om tidspunktet for når eleven har levert hjemmeleksen er en 
personopplysning som skolen ikke trenger for å vurdere elevens hjemmelekser. 
Av hensyn til prinsippet for dataminimering inngår [stedsnavn] kommune nå i en 
dialog med [leverandør] for å fjerne denne funksjonaliteten.

2. Dialog med leverandør
Starte en dialog med leverandøren for å få funksjonaliteten for tidspunktet for 
levering fjernet, men samtidig ivareta informasjon om at eleven har levert innen 
fristen.



Spørsmål?



Ressurser

Om personvern på Udir.no: https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/personvern-
for-barnehage-og-skole/

Om risikovurderinger på Udir.no: https://www.udir.no/regelverk-og-
tilsyn/personvern-for-barnehage-og-skole/slik-behandler-du-personopplysninger-
gdpr/

Mal for databehandleravtale på Udir.no: https://www.udir.no/regelverk-og-
tilsyn/personvern-for-barnehage-og-skole/veiledere-fra-dt/

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/personvern-for-barnehage-og-skole/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/personvern-for-barnehage-og-skole/slik-behandler-du-personopplysninger-gdpr/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/personvern-for-barnehage-og-skole/veiledere-fra-dt/


Takk for oppmerksomheten!

God frigjøringsdag og gratulerer med veterandagen!

Ida.thorsrud@udir.no

mailto:Ida.thorsrud@udir.no


Hold deg oppdatert: 

Utdanningsdirektoratet

udir

www.udir.no
www.udirbloggen.no



Ekstra om risikovurderinger



Hva er en risikovurdering?

Vurdering av hvilke uønskede hendelser som kan skje, og 
hvor stor risikoen er for at de skal skje»

1. Identifisere og vurdere uønskede hendelser 

2. Uønskede hendelser

• uautorisert tilgang eller eksponering (konfidensialitetsbrudd)
• uautorisert endring, sletting eller skade (integritetsbrudd)
• manglende tilgjengelighet (tilgjengelighetsbrudd)

3. Vurdering 

• sannsynlighet (hvor ofte)
• konsekvens (skadeomfanget) 



Viktige begreper

• «Uønsket hendelse» (risikoelement)
• En handling eller hendelse som kan påvirke informasjonssikkerheten 

negativt

• «Sårbarhet»
• En svakhet som kan utnyttes til å bryte informasjonssikkerheten

• «Sannsynlighet»
• Vanligvis hvor ofte en uønsket hendelse forventes å inntreffe

• «Konsekvens/skadeomfang»
• Resultatet av at den uønskede hendelsen inntreffer, eks: økonomi, 

omdømme, personvern, rettslig påtale/straffbart forhold, o.l.

• «Risikofaktor»
• Produktet av sannsynlighet og konsekvens

Brukernavn
Presentasjonsnotater




Risikovurderingens tre hovedfaser

I. Forberedelse

II. Gjennomføring  

III. Oppsummering og etterarbeid

Se: 
https://feide.iktsenteret.no/sites/default/files/veiledning_sikker_h%C3%A5ndteringpersonopplysninger.pdf

https://feide.iktsenteret.no/sites/default/files/veiledning_sikker_h%C3%A5ndteringpersonopplysninger.pdf


Oppgave

Gi ett eller flere eksempler på uønsket hendelser 
knyttet til ansatte sin bruk av datamaskiner/nettbrett i 
sitt arbeid?



Eksempel på 
beskrivelse av 
uønskede hendelser
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