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ELEVENES TRIVSEL OG OPPLEVELSE AV LÆRINGSMILJØET I VIDEREGÅENDE SKOLE
Informasjon til Vg1-elever i Akershus fylkeskommune og deres foresatte

Bakgrunn og hensikt
Læreplanen for videregående skole sier at alle elever skal kunne oppleve at skolen er et godt sted å
være, både faglig og sosialt.
Skal skolen lykkes med å legge til rette for et godt læringsmiljø for alle, er den avhengig av informasjon
fra elevene selv om hvordan de opplever den skolen de går på. I denne undersøkelsen ønsker vi at du
gir oss denne informasjonen. Opplysningene du gir vil i neste omgang kunne føre til at skolen din kan
bli et enda bedre sted å være. Dine svar er derfor et viktig bidrag i arbeidet med å gjøre skolen bedre.
Undersøkelsen er et samarbeid mellom Vestre Viken Helseforetak, NTNU og Akershus
fylkeskommune.
Hva innebærer deltakelse i studien?
Du vil bli invitert til å besvare et elektronisk spørreskjema i skoletida, ved tre tidspunkter. Den første
spørreundersøkelsen vil bli gjennomført noen dager etter skolestart, spørreundersøkelse nummer to
vil gjennomføres ca. ti uker etter skolestart, mens spørreundersøkelse tre vil gjennomføres i løpet av
vårterminen 2018. Det tar ca. 25 minutter å fylle ut skjemaet, og det er helt frivillig å delta. Du kan
trekke deg underveis i undersøkelsen, og om du angrer deg etter å ha svart, kan du be om at de
opplysningene du ga blir slettet.
Hvis du har fylt 16 år avgjør du selv om du vil være med, men vis dette skrivet til dine foresatte slik at
de også er informert om undersøkelsen. Hvis du ikke har fylt 16 år må dine foresatte gi samtykke til
at du kan være med. Det gjør de ved å sende mail eller svarslipp til skolen, eller mail eller SMS til
Astrid Hoås Morin (svarslipp og kontaktinfo finner du nederst i skrivet).
Spørsmålene i undersøkelsen vil handle om:






Noen bakgrunnsopplysninger om deg, og dine foreldres utdanningsnivå
Din opplevelse av den hjelpen og støtten du får på skolen
Din motivasjon for skolen
Sosiale relasjoner på skolen
Trivsel på skolen

Vi vil også hente inn opplysninger om dine karakterer, skolefravær, og gjennomføring i videregående
skole.
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Hva skjer med informasjonen om deg?
For at vi skal kunne sammenligne svarene dere gir på første, andre og tredje spørreundersøkelse så
er det nødvendig at dere skriver navn i skjemaet. Vi kommer ikke til å vise skjemaet ditt til noen og vi
kommer ikke til å lagre navnet ditt sammen med det du har svart på undersøkelsen. Det vil heller ikke
på noe tidspunkt være mulig for andre enn oss forskere å knytte det du sier til navnet ditt, og vi har
taushetsplikt.
Prosjektet skal etter planen avsluttes 31. desember 2021. Alle personopplysninger om deg vil da bli
slettet.
Dersom du ønsker å være med på dette, gir du ditt samtykke ved å fylle ut det elektroniske
spørreskjemaet når det er satt av tid i din klasse. Hvis du velger å ikke være med, eller velger å
trekke deg på et senere tidspunkt, vil det ikke få noen innvirkning på ditt forhold til læreren din
eller skolen din. Dersom du ikke ønsker å delta i studien vil du i stedet jobbe med individuelt
opplegg på skolen, mens spørreskjemaet fylles ut av medelever.
Har du spørsmål til undersøkelsen kan du ta kontakt med:
Ph.d.-stipendiat Astrid Hoås Morin på e-post astrid.hoas@ntnu.no eller telefon 913 10 941

Hilsen

Astrid Hoås Morin
Ph.d.-stipendiat
Institutt for pedagogikk og livslang læring
NTNU

Per Frostad
Professor
Institutt for pedagogikk og livslang læring
NTNU
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Jeg/vi gir tillatelse til at: _____________________________________
kan delta på spørreundersøkelsen i regi av NTNU.

__________________________________________________________
Navn på foresatte
Tillatelse kan også gis ved å sende en SMS til 913 10 941, eller en mail til skolen eller til
astrid.hoas@ntnu.no
Merk mailen med «elevens navn» og «OK».
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