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Målet med et forbedringsarbeid i skolen er å endre og utvikle lærerens praksis i klasserommet 

slik at elevene skal oppnå et så godt læringsutbytte som mulig, både faglig og sosialt (Fullan, 

2001). Om skoler skal få fullt utbytte av et endringsarbeid er det nødvendig med systematiske 

evalueringer (Ertesvåg, 2012). Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) legger opp 

til at det skal gjennomføres tre kartleggingsundersøkelser i løpet av prosjektperioden. Den 

første av disse to undersøkelsene skal gjennomføres dette høstsemesteret. Den andre vil bli 

gjennomført høsten 2018 og den tredje høsten 2020. 

  

På alle kartleggingstidspunktene kan den enkelte skole, klassetrinn og klasse sammenlikne 

sine resultater med de andre som deltar i samme undersøkelse. Hensikten med 

kartleggingsundersøkelsene:  

 

- Den første undersøkelsen gir den enkelte skole en tilbakemelding på en rekke sentrale 

områder tilknyttet læringsmiljøet i sin helhet og elevenes sosiale og faglige utvikling. 

Resultatene kan brukes til å definere områder skolen kan være fornøyde med og hvilke 

områder skolen må jobbe for å videreutvikle. 

- De to neste undersøkelsene gir skolene mulighet til å kunne se om det har skjedd en 

utvikling innenfor de ulike områdene i løpet av prosjektperioden, samt å definere nye 

områder å jobbe med. 

 

Kartleggingsundersøkelsen består av 6 spørreskjemaer og gjennomføres elektronisk: 

- Spørreskjema til elevene 1.-4. trinn 

- Spørreskjema til elevene 5.-10.trinn 

- Spørreskjema til kontaktlærerne (der de besvarer spørsmål om elevene) 

- Spørreskjema til lærerne (der de besvarer spørsmål om egen praksis og kulturen på 

skolen) 

- Spørreskjema til skolelederne 

- Spørreskjema til foreldre 

Denne informasjonen ligger også fra 1. september ute på: https://hihm.no/prosjektsider/sepu.  

 

Vennlig hilsen  

Senter for praksisrettet utdanningsforskning 

Professor Thomas Nordahl 

 

Vedlegg:  

- Plan for gjennomføring av kartleggingsundersøkelsen 

- Effektiv gjennomføring av spørreundersøkelsen 

- Mal for kontaktinformasjon (eget dokument) 

https://hihm.no/prosjektsider/sepu


 
     

 

Plan for gjennomføring av kartleggingsundersøkelsen 

20.08.16: Navn og e-postadresse til skolene 

Skoleeier og hver skole skal ha en koordinator for den praktiske gjennomføringen av 

kartleggingsundersøkelsen. Skoleeier sender inn navn og e-post adresse på kommunens og 

skolenes koordinatorer for gjennomføring av kartleggingsundersøkelsen til 

ann.aasen@hihm.no med kopi til lars.myhr@hihm.no (Bruk vedlagt mal). 

 

01.09: Informasjon om kartleggingsundersøkelsen 

Denne dagen sendes all informasjon ut til skoleeiers koordinator og skolenes koordinatorer 

vedrørende kartleggingen via e-post. Blant annet må alle elever få samtykke fra foreldrene 

sine for å kunne delta i undersøkelsen. Informasjonsskriv til skolekoordinator, lærere, 

kontaktlærere og foresatte, samt en egen samtykkeerklæring vil bli tilsendt denne dagen. Det 

vil også være utviklet en egen nettside der all informasjon ligger elektronisk. 

 

17.10: Nettportalen åpner  

Skolekoordinatorene vil få tilsendt en egen mail fra Conexus første dag portalen åpner. Der 

får skolene brukernavn og passord for å komme inn i nettportalen og bestille brukernavn til 

alle som skal svare på kartleggingsundersøkelsen. Veiledningen for hvordan dette gjøres står i 

mailen. Dere må videre sørge for at både elever, foreldre og lærere gjennomfører 

kartleggingsundersøkelsen. 

 

17.11: Påminnelse i forbindelse med kartleggingsundersøkelsen 

Vi sender ut en mail til skolekoordinatorene og kommunekoordinator  

torsdag 17. november med beskjed om at det nå er to uker igjen til undersøkelsen skal være 

ferdig og nettportalen stenger. 

 

01.12: Nettportalen stenger 

Undersøkelsen kan gjennomføres til og med denne dagen. 

 

03.01: Resultatportalen åpner 

Skolekoordinatorene og kommunekoordinator vil motta en mail denne dagen med 

informasjon om at resultatportalen er åpen. 

 

mailto:ann.aasen@hihm.no
mailto:lars.myhr@hihm.no


 

Effektiv gjennomføring av spørreundersøkelsen 

Vi vet at gjennomføringen av kartleggingsundersøkelsen kan være tidkrevende, derfor sender 

vi med et tips for gjennomføring: 

 

 

Eksempel på gjennomføring av elevskjemaene: 

- PCene eller IPADene er klargjort på forhånd, slik at startsiden på nettportalen er på 

skjermen når elevene kommer. 

- Når elevene kommer inn får de en kort gjennomgang av hva de skal gjøre. Viktig å 

understreke at elevene må svare det de føler er rett for seg og at INGEN på skolen 

kan se hva den enkelte har svart. 

- Husk elevenes brukernavn, slik at de kan logge seg inn. 

- En voksen er til stede om det skulle være noen spørsmål underveis. 

- Når eleven er ferdig kontrollerer den voksne at elevene har trykket fullfør, ellers 

registreres ikke svarene. 

- Det organiseres 1-3 oppsamlinger av fraværende elever i etterkant. Viktig med høy 

svarprosent! 

 

 

Eksempel på gjennomføring av kontaktlærerskjemaene: 

- Skolen må sørge for å sette av tid til gjennomføring. 

- Beregn ca 10 - 15 minutter pr skjema. 

- Det kan være en ide at lærerne gjennomfører undersøkelsen i forkant av 

utviklingssamtalene i og med at dette arbeidet kan brukes som en del av 

forberedelsene til utviklingssamtalen. 

- Sørg for at kontaktlærerne har nødvendig påloggingsinformasjon. 

 

 

 

Eksempel på gjennomføring av lærerskjemaene: 

- Vi foreslår at det settes av 15-20 minutter på et personalmøte til besvarelsen. 

- Sørg for at lærerne har nødvendig påloggingsinformasjon. 

 

 

 

Eksempel på gjennomføring av foreldreskjemaene: 

- Bruk foreldremøtene til å informere godt om kartleggingsundersøkelsen, både 

foreldreskjemaene og samtykke til elevskjemaene. 

- Det kan være en ide å ha en PC eller en IPAD tilgjengelig i forbindelse med 

utviklingssamtalene, slik at foresatte kan besvare. 

- Husk nødvendig påloggingsinformasjon. 

 

 


