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For hvilke formål samles data inn og behandles? 
Dataene som samles inn i forbindelse med Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS 
2021), skal kun brukes til vitenskapelige formål. PIRLS er et forskningsprosjekt innen utdanning som 
støttes av International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).  

Det er Kunnskapsdepartementet som har bestemt at norske skoler skal delta i PIRLS. Deltakelse i 
PIRLS er obligatorisk iht forskrift til opplæringsloven §2-4 Prøver, utvalsprøver og andre 
undersøkingar. Les mer om det her: https://www.udir.no/tall-og-forskning/internasjonale-
studier/obligatorisk-a-delta-i-internasjonale-undersokelser/. Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger 
har fått i oppdrag å lede PIRLS-studien. 

Hvilken informasjon blir det spurt om? 
Lærerne i PIRLS-klassene ved skolene som deltar, bes om å fylle ut lærerspørreskjemaet for å gi 
informasjon om de(n) deltakende klassen(e), undervisningspraksis og leseundervisning, lekser, 
klassemiljø, det å være lærer, skolens vekt på akademiske prestasjoner, vurdering av lesing, samt noen 
få spørsmål om egen erfaring og utdanning. 

Rektorene (hvis en rektor ikke er tilgjengelig, brukes annen person i skoleledelsen) ved skolene som 
deltar, bes om å fylle ut skolespørreskjemaet for å gi informasjon om skolen og dens ressurser, om 
undervisningstid, rektorens erfaring og utdanning, samt skolens opplæring/undervisning knyttet til 
lesing. 

Foreldre/foresatte til elevene i PIRLS-klassen(e) bes om å fylle ut spørreskjema til foreldre/foresatte 
for å gi informasjon om tidlige leseaktiviteter og språkbruk i hjemmet, skolestart, ressurser i hjemmet 
og tanker om barnets skole, egen utdanning, yrke og bakgrunn, samt noen spørsmål om effekter av 
COVID-19-pandemien på barnets skolegang og læring.  

Hvilke typer data samles inn? 
Data fra spørreskjemaene samles inn og lagres i form av tall. Spørreskjemaene er nettbaserte, men 
foreldre har mulighet for å svare på papir om de ønsker. Dersom utfyllingen skjer på nett, lagres 
informasjon om pålogging, antall ganger respondenten har logget på, antall spørsmål og om 
spørreskjemaet er sendt inn. 
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Informasjonen som gis i spørreskjemaene (enten de er nett- eller papirbaserte) kan ikke brukes isolert 
til å identifisere individuelle respondenter med navn, men det registreres en ID som brukes til å 
identifisere den aktuelle skole/lærer/elev.  

Forholdet mellom denne ID-en og skolens navn er kjent for skolekoordinatoren, Lesesenteret, 
Statistics Canada (Ottawa, Canada), som forbereder utvalget for deltakende land, samt IEA, men deles 
ikke med andre tredjeparter.  

Forholdet mellom ID-en og lærers/elevs navn, eller nasjonale registreringsnummer, er bare kjent for 
skolekoordinatoren og Lesesenteret, og deles ikke med tredjepart.  

Hvor, hvordan og hvor lenge lagres data fra PIRLS? 
PIRLS-data lagres anonymt, slik at personopplysningene ikke lenger kan knyttes til den registrerte 
uten bruk av ekstra informasjon (all slik ekstra informasjon lagres separat og er underlagt teknisk-
organisatoriske krav som sikrer at personopplysninger ikke knyttes til identifiserbar person). Eksterne 
personer eller systemer har ikke tilgang til disse dataene. Alle IEA-ansatte som har tilgang til dataene 
har fått egnet opplæring i hvilken behandling av dataene som er tillatt, og de har signert en 
taushetsavtale. 

Dataene lagres slik: 
Data lagres slik at de ikke kan identifiseres, men de er fortsatt tilgjengelige for analyser.  

Data lagres først på servere som leveres av Hetzner Online GmbH i Tyskland (et ISO-27001-
sertifisert selskap), og deretter behandles de sentralt hos IEA i Hamburg i Tyskland. Alle data sendes 
inn uten navn, kun med skole/lærer/elevs ID-nummer.  

Med hvem og hvordan deles data fra PIRLS? 
PIRLS styres av International Study Center (ISC) ved Boston College i USA, og de fleste 
dataanalyser utføres der. Responsdata er påkrevd for analysen, men de sendes til ISC, via en sikker 
FTP-server, i anonymisert form. ISC-ansatte som har tilgang til dataene i forbindelse med analyser, 
har signert taushetsavtaler. Overføring av data til USA, som tredjeland, er underlagt egnede 
sikkerhetstiltak, som en konkret databehandleravtale og de europeiske standardvilkårene. 

Dataene deles også, igjen via sikker FTP-server, med de nasjonale forskningssentrene som 
gjennomfører PIRLS i sine land. For Norge vil dette være Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger. 

Offentlig tilgjengelighet 
Den endelige internasjonale forskningsdatabasen (hvor alle anonymiserte data koples sammen) blir 
tilgjengelig for offentligheten på følgende nettsteder: 
https://www.iea.nl/data (Hamburg, Tyskland) 
https://timssandpirls.bc.edu/index.html (Boston, USA) 

Alle data i databasen er anonymiserte, og de kan ikke kobles til enkeltpersoner. 

Automatisert beslutningstaking og profilering 
Det gjennomføres ingen automatisert beslutningstaking, inkludert profilering, som beskrevet i artikkel 
22 EUs personvernforordning (GDPR). 

Den registrertes rettigheter   
Den registrerte har rettigheter som beskrevet i artikkel 15–20 i EUs personvernforordning (GDPR). 

Den registrerte har rett til å klage til relevant tilsynsmyndighet, som for Norges vedkommende er 
Utdanningsdirektoratet (post@udir.no).  
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