
  
 

 

     

 

Informasjon til kontaktlærerne om 

kartleggingsundersøkelsen 

 

I forbindelse med gjennomføringen av Kartleggingsundersøkelsen blir du som kontaktlærer 

involvert i både elevskjemaene (der du administrerer elevenes gjennomføring), 

kontaktlærerskjemaene (der du besvarer spørsmål om elevene) og lærerskjemaene (der du 

besvarer spørsmål om egen praksis og kulturen på skolen). 

 

Elevskjemaene 

 

For 5.-10.trinn er det en elektronisk kartleggingsundersøkelse der elevene besvarer spørsmål. 

Elevene kan selv lese og besvare spørsmålene på PC eller IPAD. Det kan være hensiktsmessig 

å forklare elevene hva svaralternativene betyr på forhånd.  I klasser med lesesvake elever 

anbefaler vi at læreren leser ett og ett spørsmål, mens elevene krysser av sitt svaralternativ (4 

eller 5 svaralternativer).  

 

Undersøkelsen for 1.-4. trinn er også elektronisk. Men pga ulike leseferdigheter er det 

utarbeidet en nettportal med talefunksjon, slik at elevene får lest opp spørsmålet på skjermen. 

De skal ta stilling til hvor enig eller uenig de er i utsagnet ved å klikke på et smilefjes (Veldig 

surt fjes, surt fjes, blidt fjes og veldig blidt fjes). På 1.-4.trinn anbefaler vi at læreren går 

gjennom hva de ulike smileysene betyr. 

 

Uavhengig av klassetrinn er det viktig at det er en læreren tilstede i klassen når undersøkelsen 

gjennomføres og at denne læreren informerer elevene i forkant om at det er viktig at de svarer 

så ærlig som mulig på spørsmålene i undersøkelsen og at ingen kan se hva den enkelte har 

svart. HUSK: Elevene må klikke på «fullfør» for at besvarelsen skal lagres elektronisk. 

 

Gjennom å besvare undersøkelsen vil elevene gi viktig informasjon til skolen om hvordan de 

trives, om relasjonen til læreren sin og sine medelever, samt hvordan de opplever 



  
 

 

undervisningen. Resultatene i nettportalen vil bli presentert på skolenivå, klassetrinn og 

klasse, så fremt det er 7 elever eller flere i hver gruppe. Det betyr at du som kontaktlærer vil 

kunne få se resultatene av hvordan dine elever opplever sin skolesituasjon denne høsten. 

 

Et av spørsmålene er relatert til mobbing, «Jeg blir ofte mobbet og plaget av andre». I og med 

at dette kan være et sensitivt område for noen, anbefaler vi at alle elever får informasjon om at 

de kan ta kontakt med helsesøster eller en annen voksen dersom de har behov etter at de har 

gjennomført undersøkelsen. 

 

Kontaktlærerskjemaene 

 

Som kontaktlærer ber vi deg besvare ett spørreskjema pr elev i klassen. Spørsmålene vil 

omhandle elevenes sosiale ferdigheter (30 spørsmål), motivasjon og arbeidsinnsats (3 

spørsmål) og skolefaglige prestasjoner (3 spørsmål). 

 

Anslagsvis vil det ta ca 15 minutter å besvare et spørreskjema, men så vil det gå raskere etter 

hvert som man blir kjent med spørsmålene. Det er viktig at skolen setter av tid til arbeidet. 

 

Alle kontaktlærere inviteres også til å besvare lærerskjemaet, som omhandler lærernes 

arbeidssituasjon. 


