
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Besvarelse af din aktindsigtsanmodning 

Du har ved mail af 9. december 2015 anmodet om aktindsigt i de spør-
geskemaer, der ligger til grund for rapporten ”Folkeskolereformen - be-
skrivelse af 2. dataindsamling blandt elever” samt elevernes besvarelse af 
skemaerne. Din anmodning vedrører både 1. og 2. dataindsamling.  

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings departementet har 
videresendt din anmodning til Styrelsen for It og Læring (STIL) og bedt 
os om at besvare din anmodning.  

Vi har givet dig aktindsigt i de ønskede spørgeskemaer. Vi har derfor 
vedhæftet seks pdf-filer, som indeholder spørgeskemaerne til eleverne fra 
1. og 2. dataindsamling. 

Vi har ikke givet dig aktindsigt i elevernes besvarelser. Årsagen er, at der 
er tale om personoplysninger omfattet af § 10 i lov om behandling af 
personoplysninger, der alene indsamles og behandles med henblik på at 
udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser. Sådanne personop-
lysninger er ikke omfattet af retten til sammenstilling af oplysninger i 
databaser, jf. offentlighedslovens § 11, stk. 2. 

Vi kan oplyse, at der aktuelt er udarbejdet to publikationer fra SFI om 
resultaterne fra elevernes besvarelser fra 1. og 2. dataindsamling: 

• Beskrivelse af 1. dataindsamling 

• Beskrivelse af 2. dataindsamling 

Derudover er der indgået kontrakt med SFI om yderligere to forsknings-
rapporter om elevernes syn på den nye folkeskole, som, vi forventer, 
bliver offentliggjort i henholdsvis efteråret 2016 og vinteren 2016/2017. 
Begge forskningsrapporter vil indeholde analyser af elevernes besvarelser 
fra 3. dataindsamling i følgeforskningspanelet, som finder sted i foråret 
2016. 

  

Vester Voldgade 123 
1552 København V 
Tlf.nr.: 35 87 88 89 
E-mail: stil@stil.dk 
www.stil.dk 
CVR-nr.: 13223459 

Esben Christensen  
Journalist fagbladet Folkeskolen – Folkeskolen.dk 
Esc@folkeskolen.dk 
 

18.12.2015 

http://www.sfi.dk/s%C3%B8gesvar-4455.aspx?Action=1&NewsId=4646&PID=9262
http://www.sfi.dk/s%C3%B8gesvar-4455.aspx?Action=1&NewsId=5888&PID=9262


 2 

Du har mulighed for at klage over denne afgørelse til Ministeriet for 
Børn, Undervisning og Ligestilling ved at sende en mail til 
uvm@uvm.dk.  

 

Venlig hilsen 

 

Karsten Vest Nielsen 
Chefkonsulent  
Center for Data og Analyse 

 

Bilag: 6 elevskemaer: 
 
Master elevskema_5 kl_2015.pdf 
Master elevskema_7 kl_2015.pdf 
Master elevskema_9 kl_2015.pdf 
Master elevskema_4 kl_2014.pdf 
Master elevskema_6 kl_2014.pdf 
Master elevskema_8 og 9 klasse_2014.pdf 
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Lovuddrag 

 

Lov nr. 606 af 12/06/2013 om offentlighed i forvaltningen 

Ret til sammenstilling af oplysninger i databaser (dataudtræk) 

§ 11. Enhver kan forlange, at en forvaltningsmyndighed foretager og udleve-

rer en sammenstilling af foreliggende oplysninger i myndighedens databaser, 

hvis sammenstillingen kan foretages ved få og enkle kommandoer. Såfremt 

oplysningerne er omfattet af §§ 19-35, gælder sammenstillingsretten kun, hvis 

de hensyn, der er nævnt i disse bestemmelser, kan tilgodeses gennem anonymi-

sering el.lign. , der kan foretages ved få og enkle kommandoer. Retten til at få 

foretaget en sammenstilling gælder ikke, hvis oplysningerne allerede er offent-

liggjort i egnet form eller format. 

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse med hensyn til person-

oplysninger omfattet af § 10 i lov om behandling af personoplysninger. 
 

 

Lov nr. 429 af 31/05/2000 om behandling af personoplysninger  

§ 10. Oplysninger som nævnt i § 7, stk. 1, eller § 8 må behandles, hvis dette 

alene sker med henblik på at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgel-

ser af væsentlig samfundsmæssig betydning, og hvis behandlingen er nødvendig 

for udførelsen af undersøgelserne. 

    Stk. 2. De af stk. 1 omfattede oplysninger må ikke senere behandles i an-

det end statistisk eller videnskabeligt øjemed. Det samme gælder behandling af 

andre oplysninger, som alene foretages i statistisk eller videnskabeligt øjemed, 

jf. § 6. 

    Stk. 3. De af stk. 1 og 2 omfattede oplysninger må kun videregives til tred-

jemand efter forudgående tilladelse fra tilsynsmyndigheden. Tilsynsmyndigheden 

kan stille nærmere vilkår for videregivelsen. 

 


