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Kortlægning 2017 
 
Information om spørgeskemaet til elever i 0.-3.klasse 
 

Til børnehaveklasseledere, klasselærere og pædagoger 
I kortlægningen er der et spørgeskema til eleverne i 0.-3.klassetrin. Eleverne skal selv 
besvare en række spørgsmål på et elektronisk spørgeskema. Spørgeskemaet er baseret på 
grafik og lyd.  

 

 

Hvert spørgsmål siges højt /oplæses. 

Har barnet brug for at høre spørgsmålet igen klikkes/trykkes på øret.  

 

Svarmulighederne i spørgeskemaet er primært: Enig, lidt enig, lidt uenig og uenig 

Barnet  svarer ved at klikke/trykke på en af de fire smilyes. Når der klikkes/trykkes på en 
af svarmulighederne læses svaret op.   
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Ved spørgsmål/udsagn med negationer er svarmulighederne lidt anderledes.  
Fx ved udsagnet: ‘Jeg bliver ikke drillet af andre elever’ er svarmulighederne følgende:  

 ’Jeg bliver ikke drillet af andre elever’ (høres når eleven trykker/klikker på den gla-
de smiley) 

 ’Jeg bliver nogle gange drillet af andre elever’ (høres når barnet trykker/klikker på 
den lidt glade smiley) 

 ’Jeg bliver tit drillet af andre elever’ (etc….) 

 Jeg bliver drillet hver dag af andre elever 

 

For at komme videre til næste spørgsmål skal eleven trykke på pilen. Denne funktion gør 
det muligt for eleven at ændre sit svar, hvis han/hun ved et uheld har trykket på den 
forkerte smiley.  

Det betyder også, at eleven har mulighed for at gå videre til næste spørgsmål, hvis 
han/hun ikke kan eller vil svare på et spørgsmål. 

Mens selve spørgsmålet læses op, er det ikke muligt for barnet at trykke på et svar.  
 

Bemærk:  
 
Har eleven behov for hjælp, må du gerne hjælpe, som du hjælper det i alle andre 
situationer, hvor elev har spørgsmål til forståelse af opgaven/stillede spørgsmål.  
 
Det er hensigtsmæssigt, at du forbereder eleverne på de fire svarkategorier, således at 
eleverne kan nuancere deres svar: Enig, lidt enig, lidt uenig og uenig 
 
Spørgeskemaet kan besvares fra enten computer eller tablets. Anvendes der tablet, kan 
det ske, at lyden ikke automatisk kommer frem – afhængig af den anvendte tablets 
mærke og alder. Der kan således være enkelte ældre tablets, hvor eleven er nødt til at 
klikke på «øret» i højre hjørne for at få spørgsmålene læst op.  

 
 
 


