
 
 

     

 

 

Informasjon til alle lærere om Kartleggingsundersøkelsen 

 

Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) har utviklet en kartleggingsundersøkelse 

som skal gjennomføres tre ganger på deres skole. Den første gjennomføres denne høsten og 

de neste med to års mellomrom. Den første undersøkelsen har til hensikt å si noe om 

situasjonen på skolen pr i dag, mens de andre har til hensikt å belyse eventuelle endringer som 

har skjedd siden første kartlegging, samt å identifisere nye områder man kan arbeide med. 

 

Vi inviterer alle elever, foreldre, skoleledere, lærere, assistenter og fagarbeidere til å delta i 

denne nettbaserte kartleggingsundersøkelsen.  

 

I spørreskjemaet som lærerne inviteres til å besvare, vil vi stille spørsmål om skolemiljøet og 

egen undervisning. Videre er det også generelle spørsmål om lærernes relasjoner til elevene 

og lærernes forhold til atferdsproblematikk. Det er viktig for skolen at så mange som mulig av 

lærerne deltar og svarer så ærlig som mulig på spørsmålene. 

 

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. Du som lærer vil få et brukernavn som 

erstatter ditt personnavn. Disse brukernavnene vil kobles til en navneliste som prosjektleder 

oppbevarer. Dette er nødvendig for å kunne gjennomføre oppfølgingsundersøkelsen om 2 og 

4 år, og for å kunne slette data dersom noen velger å trekke seg fra undersøkelsen. Resultatene 

i nettportalen vil kun vises for lærerkollegiet som gruppe, så fremt det er 7 lærere eller flere 

som deltar. 

 

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.  

 Det får ingen konsekvenser for deg som lærer dersom du ikke deltar i denne 

undersøkelsen.  

 Dersom du ikke ønsker å delta lar du være å gjennomføre undersøkelsen.  

 I det du har klikket på ”fullfør” i nettportalen, har du vist ditt samtykke. 

 Det vil ikke registreres og formidles opplysninger i rapportering fra 

kartleggingsundersøkelsen som er mulig å føre tilbake til enkeltpersoner.  

 Datamaterialet behandles konfidensielt, og det vil ikke foregå noen utlevering av 

opplysninger om enkeltpersoner til andre, som for eksempel ansatte i skolen.  

 Datamaterialet anonymiseres på to måter: 

1. Gjennom at koblingen mellom brukernavn og navneliste arkiveres på den 

enkelte skole. Forskere har ingen tilgang til denne koblingsnøkkelen, hvilket 

betyr at hver informants navn er erstattet med et brukernavn (tallkode) i 

datamaterialet og ikke kan tilbakeføres til personlig navn. 

2. Gjennom at resultater med gruppestørrelse lavere enn 7 IKKE blir vist i 

resultatportalen. 

 Professor Thomas Nordahl ved Høgskolen i Hedmark vil få tilgang til datamaterialet 

på lik linje med sin forskerstab. 

Dersom du har spørsmål til undersøkelsen eller senere velger å trekke deg, kan du kontakte 

meg på telefon 41648301 eller sende meg en mail (ann.aasen@hihm.no).  

Hilsen fra  

Med vennlig hilsen 

Ann M. Aasen 

Ansvarlig for undersøkelsen 
ann.aasen@hihm.no 


