
 
 

     

 

 

Informasjon til foresatte Kartleggingsundersøkelsen  

 

For at skolen til ditt barn skal kunne skape et bedre læringsmiljø med gode betingelser for 

elevenes sosiale og skolefaglige læring er det viktig at skolen får informasjon både fra elever, 

foreldre og ansatte om skolehverdagen. Det vil derfor bli gjennomført i alt tre 

kartleggingsundersøkelser, høsten 2016, 2018, 2020. 

Den første undersøkelsen har til hensikt å gi skolene en oversikt over situasjonen denne 

høsten for å identifisere områder man bør videreutvikle. I de to neste undersøkelsene vil 

fokuset være mer rettet mot eventuelle endringer, men også å identifisere nye områder man 

kan arbeide med. Målet er å arbeide med utdanningskvalitet i alle ledd.  

 

Det er utviklet 6 spørreskjemaer i Kartleggingsundersøkelsen:  

- Elevskjema (1.-4. trinn): 

o Tema: Trivsel, relasjon til lærer og medelever. 

o Gjennomføring: Elevene sitter ved en datamaskin og får lest opp spørsmålene 

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

gjennom å klikke på ett av fire tilgjengelige smileys (veldig blid - blid – sur – 

veldig sur). 

- Elevskjema (5.-10. trinn): 

o Tema: Trivsel, atferd, relasjon til lærer og medelever, undervisning, 

forventning om mestring. 

o Gjennomføring: Elevene leser utsagnene på en PC eller en IPAD og besvarer 

utsagnene ut i fra hvor enige eller uenige de er i påstanden. Dersom du ønsker 

å se spørreskjemaene er det bare å ta kontakt med skolen.  

- Kontaktlærerskjema: 

o Elevenes sosiale ferdigheter, motivasjon og arbeidsinnsats, skolefaglige 

prestasjoner. Kontaktlærer blir også bedt om å krysse av for elevens kulturelle 

bakgrunn (norsk, samisk, vestlig minoritet, ikke-vestlig minoritet) om elevene 

mottar spesialundervisning eller ei, og om eleven eventuelt har en diagnose 



 
 

eller vanske: ADHD-diagnose, synsvansker, hørselshemming, 

adferdsproblemer eller lærevansker. 

- Lærerskjema 

o Tilfredshet, samarbeid om elever og undervisning, relasjon til elevene, 

undervisning. 

- Foreldreskjema 

o Tilfredshet, informasjon, dialog og medvirkning.  

- Ledelsesskjema 

o Pedagogisk ledelse, trivsel og arbeidsoppgaver 

 

Elevundersøkelsen 

 

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

skolene foregår gjennom e-post med skolens kontaktperson. Det er denne personen 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. 

 

Elevene vil få informasjon om at de kan ta kontakt med helsesøster eller en annen voksen 

dersom de har behov etter at de har gjennomført undersøkelsen. Undersøkelsen har blitt 

gjennomført i over 10 år og undersøkelsen har blitt mottatt positivt av elevene. 

 

Alle elever som skal delta i undersøkelsen MÅ få samtykke fra sine foresatte (se eget skjema 

for samtykkeerklæring). Det er helt frivillig å delta i undersøkelsen, og det vil ikke få noen 

konsekvenser for ditt barn dersom dere velger at barnet ikke skal delta. De elevene som ikke 

deltar i undersøkelsen vil få et alternativt tilbud på sin skole når undersøkelsen gjennomføres. 

Samtykket gjelder også for kontaktlærerskjemaet, der kontaktlærer besvarer spørsmål om ditt 

barns sosiale og faglige ferdigheter. Det er IKKE mulig for skolen å få resultater på elevnivå. 

Skolen får kun tilgang til klassens, klassetrinnets eller skolens samlede resultater. 

 

 

 



 
 

Foreldreundersøkelsen 

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

måte og i samsvar med bestemmelser i lovverket. Til hver elev er det opprettet et 

forelderbrukernavn (eks F12345). Dere velger selv om bare mor eller bare far besvarer 

skjemaet, eller om dere gjør det i fellesskap. Uansett er det kun ett brukernavn. Disse 

brukernavnene vil oppbevares på skolen sammen med elevens navn, både for å kunne 

gjennomføre oppfølgingsundersøkelsen om 2 og 4 år (dersom eleven fortsatt er elev ved 

denne skolen), og for å kunne slette data dersom noen velger å trekke seg fra undersøkelsen. 

 

Bruk og beskyttelse av data 

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 forelder eller dine barn 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. 

For at skolen skal få et best mulig bilde av hvordan situasjonen er på skolen, er det viktig at så 

mange elever og foresatte som mulig deltar. Vi understreker at det ikke vil være mulig å spore 

svarene tilbake til enkeltpersoner.  

 

Med vennlig hilsen 

Ann M. Aasen 

Ansvarlig for kartleggingsundersøkelsen 
ann.aasen@hihm.no 


