
 
 

     

 

 

Informasjon til foresatte om kartleggingsundersøkelsen og 

samtykkeerklæringen i forbindelse med LP-modellen 

 

Skolen deres har denne høsten valgt å bli med i LP-modellen. LP-modellen er et 3-årig 

prosjekt som har som mål å utvikle gode læringsmiljø for alle. Alle lærerne på skolen deltar. 

De samarbeider i lærergrupper, evaluerer og utvikler egen undervisningspraksis. Dette er et 

utviklingsprosjekt der målet er å skape et bedre læringsmiljø på skolen med gode betingelser 

for elevenes sosiale og skolefaglige læring. 

Som en viktig del av LP-modellen vil det gjennomføres to kartleggingsundersøkelser i løpet 

av prosjektperioden. Den første vil bli gjennomført denne høsten slik at skolen kan få en 

oversikt over om det er noen spesielle utfordringer de særlig bør arbeide med, som å utvikle 

bedre relasjoner til elevene sine, bli dyktigere klasseledere osv. Neste 

kartleggingsundersøkelse vil bli gjennomført høsten om 2 år, for å se om det har skjedd noen 

endringer i skolens læringsmiljø. 

Vedlagt ligger samtykkeerklæringer som foresatte skal undertegne for at elevene skal kunne 

delta i kartleggingsundersøkelsen. Det vil være to ulike spørreskjemaer for elevene: 

 

  Spørreskjema for 1.-4.trinn der elevene sitter ved en datamaskin og får lest opp 

spørsmålene gjennom en talefunksjon. Elevene skal selv vurdere hvor enig de er i 

spørsmålet gjennom å klikke på ett av tre tilgjengelige smileys (blid – nøtral – sur).  

 For elevene i 5.-10. klasse er spørsmålene formet som tekst på skjerm som elevene 

vurderer etter en 4- eller 5-delt skala, ut i fra hvor enige eller uenige de er i påstanden. 

Dersom du ønsker å se spørreskjemaene, vil du finne disse på skolens nettportal eller 

be kontaktlæreren om å sende dem til deg. Temaene i spørreskjemaene står nærmere 

beskrevet i skjemaet ”Forespørsel om deltakelse i evalueringen av LP-modellen og 

samtykkeerklæring”. 

 



 
 

Vi som forskere har ingen fysisk kontakt med den enkelte skole. Vår kommunikasjon med 

skolene foregår gjennom post og e-post. Det er skolens LP-koordinator som er vår 

kontaktperson og som administrerer undersøkelsen. Når elevene skal gjennomføre 

undersøkelsen vil en av klassens lærere være i rommet og hjelpe elevene med å logge seg på 

datamaskinen. Denne læreren kan svare på eventuelle spørsmål elevene har, men har ikke lov 

å gå rundt å se hva elevene svarer. 

 

Det er helt frivillig å delta i undersøkelsen, og det vil ikke få noen konsekvenser for ditt barn 

dersom dere velger å ikke delta. De elevene som ikke deltar på undersøkelsen vil få et 

alternativt tilbud på sin skole når undersøkelsen gjennomføres. 

 

Men vi håper allikevel at så mange som mulig ønsker å delta, slik at skolen får et best mulig 

bilde av hvordan situasjonen er på skolen. Vi understreker at det ikke vil være mulig å spore 

svarene tilbake til enkeltpersoner.  
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