
 
 

 

  

Forespørsel om deltakelse i evalueringen av LP-modellen  

og samtykkeerklæring 
 

LP-modellen er et omfattende nasjonalt utviklingsprosjekt, som nærmere 300 norske skoler er 

eller har vært en del av. LP står for læringsmiljø og pedagogisk analyse. Utviklingsprosjektet 

drives i et samarbeid mellom skolene, Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning 

(tidligere Lillegården kompetansesenter) og Senter for praksisrettet utdanningsforskning 

(SePU) ved Høgskolen i Hedmark.   

 

I evalueringen av utviklingsprosjektet skal det gjennomføres ulike spørreundersøkelser for 

finne ut hvilke resultater skolene oppnår. For elevene og deres lærere vil det dreie seg om en 

nettbasert spørreskjemaundersøkelse. Det er datafirmaet Conexus som har ansvaret for den 

tekniske løsningen. Undersøkelsen vil bli gjennomført i oktober/november 2013, og den vil 

bli gjentatt etter om lag to år for å vurdere hvordan skolene har utviklet seg. Noen av elevene 

vil da svare på de samme spørreskjemaene igjen, det samme gjelder kontaktlærerne. Det vil 

gjelde elever som dette skoleåret går på 1., 2., 5,. og 8. trinn. Elever som nå går på 3. og 4. 

trinn vil besvare spørreskjemaet som er utviklet for 5.-10. klasse, om to år.  De elevene som 

nå går på 6. og 7. trinn vil være ungdomsskoleelever om to år. Dersom de går på en kombinert 

barne- og ungdomsskole, vil de møte samme spørreskjema, hvis ikke vil de kun delta en gang. 

Elever i 9. og 10. klasse vil være i videregående opplæring høsten 2014, og derfor ikke delta 

ved neste kartlegging.  

 

En nærmere beskrivelse av temaene i spørreskjemaene: 

   

Elevene skal svare på spørsmål om:  

- hvordan de trives på skolen 

- hvilken atferd de viser i undervisningen 

- hvilke forhold de har til lærerne sine 

- hvilke forhold de har til de andre elevene 

- hvordan de opplever undervisningen på skolen.  

 



 
 

 

 

 

Kontaktlærerne vil bli bedt om å vurdere: 

- elevenes sosiale kompetanse 

- elevenes motivasjon 

- elevenes skolefaglige prestasjoner i norsk, matematikk og engelsk 

- elevens fravær  

 

I tillegg vil kontaktlæreren gi bakgrunnsopplysninger gjennom spørreskjemaet som 

omhandler elevens kulturelle bakgrunn (norsk, samisk, vestlig minoritet, ikke-vestlig 

minoritet) og om eleven mottar spesialundervisning (og evt ut i fra hvilken vanske). Disse 

sistnevnte opplysningene brukes KUN på et nasjonalt nivå. Det vil si at man ikke kobler disse 

bakgrunnsopplysningene til enkeltskoler. Opplysningene vil kunne brukes for å identifisere 

elevgrupper nasjonalt. Eksempelvis at man på et generelt grunnlag kan se hvordan elever som 

mottar spesialundervisning (som gruppe) trives på skolen sammenliknet med elever som ikke 

mottar spesialundervisning (som gruppe). 

 

Bruk og beskyttelse av data 

I denne undersøkelsen er det lagt stor vekt på at resultatene skal oppbevares på en forsvarlig 

måte og i samsvar med bestemmelser i lovverket. Alle elevene vil få et brukernavn av 

Conexus, som erstatter elevens navn. Disse brukernavnene vil bli brukt for å registrere data 

fra undersøkelsen. Det er skolens LP-koordinator som kobler elevens navn til et brukernavn. 

Disse koblingene skal oppbevares forsvarlig i et låsbart skap på skolen og skal ikke være 

tilgjengelige for andre enn koordinatoren etter gjennomføringen. Koordinatoren vil ikke ha 

tilgang til svar fra enkeltelever. Den minste enheten skolen kan få resultater på er klassenivå. 

På den måten ivaretar vi elevenes anonymitet.  

 

Prosjektet er tilrådd av Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste. For øvrig vil vi følge bestemmelsen i Lov om personvern og de retningslinjer 

datatilsynet har utarbeidet for denne type undersøkelser. Dette innebærer blant annet: 

 



 
 

 

 Deltagelsen i undersøkelsen er frivillig, og dere kan når som helst trekke dere fra 

undersøkelsen uten begrunnelse. Foresatte kan ved forespørsel ved tilhørende skole få alle 

spørreskjemaene til gjennomsyn. 

 Det får ingen konsekvenser for foreldre eller deres barn om dere ikke deltar i denne 

undersøkelsen. 

 Det vil ikke registreres og formidles opplysninger i rapportering fra prosjektet som er 

mulig å føre tilbake til enkeltpersoner.  

 Det vil ikke foregå noen utlevering av opplysninger om enkeltelever til andre personer, 

som for eksempel lærere eller ledelse i skolen. 

 Datamaterialet anonymiseres ved prosjektslutt sommeren 2016 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Thomas Nordahl      Ann M. Aasen 

Professor      Høgskolelektor og prosjektleder 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

SAMTYKKEERKLÆRING  

 

 

Denne klippes ut og leveres til kontaktlærer dersom foresatte samtykker i deltakelsen. 

 

 

                                 JA                                

Jeg/vi gir samtykke   

til at …………………………………………………………………………... (barnets navn)  

deltar i denne spørreundersøkelsen og at kontaktlærer svarer på spørsmål om barnet på et eget 

skjema. (Skolen får ikke tilgang verken til barnets besvarelse eller kontaktlærerens. 

Resultatene vil kun ses på skole- og klassenivå. ) 

 

 



 
 

 

 

 

Underskrift:_________________________________________________ 

 


