
 

 

 

     

Informasjon til alle lærere om Kartleggingsundersøkelsen 

 

«Kultur for læring» omfatter alle skoler og barnehager i alle kommuner i tidligere Hedmark 

fylke. Mottoet for prosjektet som hadde sin oppstart i 2016 har vært at: Barn og unge i 

Hedmark skal vokse opp i en kultur for læring som motiverer til utdanning og deltakelse i 

samfunns- og arbeidsliv. En samordnet innsats for barn og unges oppvekst og læring skal 

bidra til at: 

- faglige resultater i grunnskolen heves  

- gjennomstrømning i videregående opplæring øker 

- viktige aktører i oppvekstfeltet har et forpliktende samarbeid 

I dette arbeidet er kompetanseheving og utvikling av lærernes undervisningspraksis, et viktig 

virkemiddel. For å følge opp og evaluere arbeidet, skal den tredje kartleggingsundersøkelsen 

nå gjennomføres.  

Formålet med Kartleggingsundersøkelsen 

Dette er den tredje undersøkelsen som gjennomføres i «Kultur for læring». Hensikten med 

undersøkelsen er å undersøke om lærernes kompetanseheving har bidratt til eventuelle 

endringer i løpet av perioden, men også å identifisere nye områder skolen kan arbeide med. 

Målet er å arbeide med utdanningskvalitet i alle ledd.  

Dataene i undersøkelsen vil brukes på to måter: 

- Den enkelte skole og kommune får tilgang til resultatene fra 

Kartleggingsundersøkelsen gjennom en egen resultatportal for å både undersøke 

dagens situasjon, men også for å kunne analysere eventuelle endringer fra sist. 

Resultatene vil ses i lys av lærernes arbeid på den enkelte skole. Ingen data vil være 

tilgjengelig på grupper færre enn 7 personer. 

- Når skoler i ulike kommuner jobber med utviklingsarbeid vil det være behov for å 

evaluere underveis. Dataene vil også derfor brukes til forskning med mål om å 

evaluere hele «Kultur for læring» i sin helhet.  

Hvem er ansvarlige for Kartleggingsundersøkelsen? 

Det er Høgskolen i Innlandet som er behandleransvarlig institusjon og Senter for praksisrettet 

utdanningsforskning (SePU), ved høgskolen, som gjennomfører Kartleggingsundersøkelsen. 



 

 

 

Hva innebærer det for deg å delta? 

Dersom du velger å delta i Kartleggingsundersøkelsen, innebærer det at du fyller ut et 

elektronisk spørreskjema ved bruk av nettbrett, PC eller mobil. Det vil ta deg ca 15 minutter. 

Spørreskjemaet til lærere omhandler 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. 

Dersom du besvarte assistent/fagarbeiderskjemaet i 2018, bruker du det samme brukernavnet 

som da. Hvis ikke, må det opprettes nytt brukernavn i administrasjonsportalen. Dette gjør 

skoleledelsen. Tidligere brukernavn skal være lagret på den enkelte skole. Uavhengig av om 

dere har deltatt før eller ei, får dere brukernavnene av skoleledelsen. 

 

Bruk og beskyttelse av data 

Det er Conexus A/S som databehandler Kartleggingsundersøkelsen. Det er det samme firmaet 

som også har ansvaret for blant annet den nasjonale Elevundersøkelsen. I denne 

undersøkelsen er det lagt stor vekt på at resultatene skal oppbevares på en forsvarlig måte og i 

samsvar med bestemmelser i lovverket. 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.  

 Du som lærer vil få et brukernavn som erstatter ditt personnavn (eks L12345). Disse brukernavnene vil 

kobles til en navneliste som skolens prosjektleder oppbevarer. Dette er nødvendig for å kunne 

gjennomføre oppfølgingsundersøkelsene, og for å kunne slette data dersom noen velger å trekke seg fra 

undersøkelsen. Tidligere deltakere bruker samme brukernavn. 

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

som deltar. 

 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.  

 Det vil ikke foregå noen utlevering av opplysninger om enkeltpersoner til andre, som for eksempel 

ansatte i skolen.  



 

 

 

 Datamaterialet behandles uten navn og direkte id, og det oppbevares konfidensielt 

 Professor Thomas Nordahl ved Høgskolen i Innlandet og senterleder på Senter for praksisrettet 

utdanningsforskning vil få tilgang til å analysere datamaterialet på lik linje med utvalgte medarbeidere 

på SePU som er tilknyttet prosjektet. 

Rettigheter 

Mens prosjektet pågår har dere rettigheter til å få: 

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert 

- rettet personopplysninger 

- slettet personopplysninger 

- utlevert en kopi av personopplysninger (dataportabilitet) 

- å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine 

personopplysninger 

 

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?  

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 

Hva skjer med opplysningene dine etter at alle Kartleggingsundersøkelser er gjennomført? 

Prosjektet skal etter planen av sluttes juni 2021. Da vil alt datamaterialet anonymiseres ved at 

brukernavn slettes og øvrige opplysninger anonymiseres. 

 

Hvor finner du ut mer? 

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med: 

 Ann Margareth Gustavsen, ansvarlig for gjennomføring av kartleggingsundersøkelsen ved SePU: 

Mobil: 41648301, mail: ann.gustavsen@inn.no 

 

For teknisk support i gjennomføringen av spørreundersøkelsen: 

 Conexus A/S for på epost: support@conexus.no 

Har du ytterligere spørsmål om godkjenning av studien eller om personvernloven, ta kontakt med: 

 Høgskolen i Innlandets kontaktperson for personvern i forskning: Anne Sofie Lofthus, tlf: 61288277, 

mail: anne.lofthus@inn.no  

 NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost er personverntjenester@nsd.no eller telefon: 55 58 

21 17. 

 

Med vennlig hilsen 

Ann M. Gustavsen 

Ansvarlig for undersøkelsen 
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