
Personvern  

Retningslinjer for nettundervisning 

 

Myndighetenes restriksjoner som følge av Covid 19 medfører en økning i digital undervisning i 
universitets- og høgskolesektoren.  

Retningslinjene gjelder for alle som utfører digital undervisning ved VID Vitenskapelige Høgskole.  

Forelesere må være spesielt oppmerksomme på at publiserte opptak ikke inneholder 
taushetsbelagte personopplysninger. Unngå å inkludere sensitive personopplysninger i 
undervisninger og opptak. Dersom det er nødvendig, ta kontakt med personvern@vid.no. 

1. Streaming:  
Ved streaming av undervisning er det i utgangspunktet frivillig for studenter om de ønsker å delta 
med bruk av bilde og/eller lyd under strømmingen av undervisning. Dette styres av studenten med 
innstillinger ved tilkoblingen til undervisningsstrømmen, og kan også når som helst endres av 
studenten så lenge strømmingen foregår.  

2. Opptak av nettundervisning som studenter deltar på 
Foreleser vil i oppstarten av nettundervisningen informere om at opptak vil bli gjort. Opptaket kan 
omfatte bilde, lyd, foreleserens foiler og/eller video der foreleseren og foilene er i fokus, men med 
mulighet for at bilde/video og/eller stemmen til studenter blir med i opptaket.  

2.1 Hva studenter selv kan gjøre dersom de ikke ønsker å være identifiserbare i et 
opptak:  
• Logge inn med anonymt brukernavn (avhengig av hvilket verktøy som brukes)  
• Slå av mikrofon og kamera  
• Sende spørsmål til foreleser via privat chat, epost eller i eventuelle pauser der opptak 

stoppes  
• Ikke delta i undervisningen i sanntid, men i stedet se opptaket i ettertid 

2.2 Hva foreleser kan gjøre dersom de ikke ønsker å innhente samtykke (når 
samtykke kreves) 
• Foreleser kan lage forelesningsvideoer som vedkommende produserer uten at andre deltar i 

videoen.  Foreleser kan samtykke til opptak ved å selv starte opptak. 
• Foreleser kan ta pauser i opptaket der studenter gis anledning til å stille spørsmål.   
• Dersom det gjøres opptak der foreleser baserer seg på at studentene slår av 

mikrofon/kamera osv, må foreleser gjennomgå opptaket i etterkant for å forsikre seg om at 
personopplysninger ikke vises i opptaket. Eventuelt kan samtykke innhentes fra kun de 
studenter som er identifiserbare. 
 

2.2 Informasjon til studenter i forkant av opptak:  
Denne informasjonen kan gis på emnesiden og i Canvas, og foreleser må minne studentene på at det 
gjøres opptak. Det må gis oppdatert informasjon hvis emnet har endret noe av informasjonen over 
som er gitt før studentene meldte seg opp i emnet. 
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Formålet med opptaket er å gjøre nettundervisningen tilgjengelig for studentene som er forhindret 
fra å følge undervisningen i sanntid.   

Opptak publiseres som en læringsressurs på Canvas og vil være tilgjengelig for alle studenter på det 
aktuelle emnet/kurset. Opptak der studenter er identifiserbare skal lagres på et sikkert sted så lenge 
de er faglig relevante. Et opptak skal slettes når formålet med opptaket er oppfylt. Som regel er dette 
når eksamen/utsatt eksamen er gjennomført. 

Dersom opptakene skal brukes til et annet formål (kvalitetssikring, forskning, læringsanalyse etc.), må 
det innhentes samtykke fra de som er med på opptaket.   

Når samtykke er ikke nødvendig. 
For undervisning der det er essensielt for å oppnå formålet med undervisningen at studenter deltar 
aktivt, vil det anses å være av allmennhetens interesse å behandle personopplysningene til 
deltakerne i undervisningen. Dermed vil behandlingsgrunnlaget være hjemlet i GDPR art. 6 nr. 1 
bokstav e, jfr, universitets- og høyskoleloven § 3-8 om undervisning, § 4-2 om utdanningsplan, og § 4-
3 om studentenes læringsmiljø. I dette tilfellet kreves ikke samtykke fra studenter. Men studenter 
har mulighet for å skjerme seg ved å bruke metoden ovenfor.  

Når samtykke kreves  
Ved opptak av andre typer undervisning, kreves samtykke fra studenter som er identifiserbare i 
opptaket, jfr GDPR art 6 nr. 2 bokstav a). Det må vurderes om VIDs behov for å gjøre opptak er 
strengt nødvendig for å oppfylle formålet med utdanningen. I dette ligger at opptak må være egnet 
for å nå formålet. Hvis det ikke er nødvendig å ta opptak for å oppfylle studentenes rettigheter og 
institusjonen forpliktelser, skal det i utgangspunktet ikke gjøres (se pkt 2.2).  

Studenter vil i så fall bli bedt om å gi deres samtykke. Samtykket kan trekkes tilbake. Tilbaketrekning 
av samtykke må skje skriftlig til administrasjonen ved det aktuelle fakultet. Dersom studenter ikke 
ønsker å avgi et samtykke, eller ikke ønsker å være identifiserbar på et opptak, kan studenter gjøre 
som forslaget overfor (pkt.2.1). 

Dersom en student som er identifiserbar i opptaket, ikke samtykker eller trekker sitt samtykke, må 
opptaket redigeres/slettes. Dette gjelder ikke dersom det er kun bilde som vises, og opptaket kun 
publiseres som en læringsressurs i Canvas for studentene som deltar på samme emne/kurs. I slike 
tilfeller kan bruk av bilde hjemles i åndsverksloven. 

3. Studenter som gjør opptak av undervisningen  
Hvis studenter ønsker å gjøre egne opptak, kan dette ikke distribueres i strid med åndsverkloven. 
Dette betyr at opptaket kun kan være til eget bruk, og ikke kan deles med noen.   

Dersom studenter har et nødvendig behov for å dele opptak med medstudenter som ikke har hatt 
anledning til å delta i undervisningen, må man ta kontakt med foreleser for å få samtykke til dette. I 
tillegg må det innhentes samtykke fra eventuelle medstudenter som er identifiserbare i opptaket.  
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