
ENGASJER!

En kort innføring til foreldre



Hva er ENGASJER?

 Et forskningsprosjekt om god 
leseopplæring på mellomtrinnet
 Foregår i samarbeid mellom 

Bærumskolen og Lesesenteret, 
Universitetet i Stavanger
 Gjennomføres med midler fra Norges 

Forskningsråd



Formålet med ENGASJER!

 Skal gi mer kunnskap om 
engasjerende leseopplæring på 
mellomtrinnet
 Skal resultere i en nettside hvor 

lærere og skoleledere vil få kunnskap 
om engasjerende leseopplæring
 Samarbeidet mellom elever, lærere 

og forskere skal sikre at tiltakene 
som utvikles i prosjektet er 
forskningsbaserte og engasjerer 
elevene



Hvem er med?

Alle barneskoler i 
Bærum

Alle elever og lærere på 5. trinn i 
Bærum kommune i skoleårene 2021, 
2022 and 2023 blir invitert til å delta i 

prosjektet.



Elevene spiller en
viktig rolle i ENGASJER!

 Forskerne er avhengige av elevenes 
erfaringer og innspill underveis
 Deltakelsen vil foregå på skolen, i 

elevenes vanlige klasse
 Elevene vil gjennomføre nasjonale 

prøver som vanlig og svare på en 
spørreundersøkelse
 Noen klasser vil få besøk av forskere 

når vi skal prøve ut nye tiltak



Hvorfor delta?

 ENGASJER! setter et sterkt søkelys 
på engasjerende undervisning,
 og gir et viktig bidrag til mer 

kunnskap om hvordan norsk skole 
bør være for å fremme elevenes 
engasjement for skolearbeidet.



Også greit å merke seg:

 ENGASJER! overholder gjeldende 
norske regler for personvern
 Alle elever blir anonymisert
 Skolen anbefaler at alle elevene 

deltar
 Deltakelse har ingen negative 

konsekvenser for elevene



Hvordan delta:

 Foresatte må gi sitt samtykke.
 Samtykke gis i Edlevo.
 Vi ønsker at begge foresatte 

samtykker.
 Det er mulighet for å trekke seg når 

som helst. Alle opplysninger om 
eleven blir da slettet.



Fortsatt nysgjerrig?

 Mer informasjon:

I brosjyre og samtykkeskjema

 Lesesenteret.uis.no/engasjer
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