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Ofte stilte spørsmål (FAQ) om Ståstedsanalysen for skoler  

 

Spørsmål Svar/oppfølgingsspørsmål 

Generelle spørsmål – og særlig fase 1  

Hva er Ståstedsanalysen? Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy for 

kvalitetsvurdering og skoleutvikling. Ståstedsanalysen 

består av 3 faser: 1) Innsamlet informasjon om skolen, 2) 

Egenvurdering av skolens praksis og 3) Samlet vurdering.  

Ved å bruke verktøyet blir det opprettet en rapport som 

kan lastes ut og redigeres etter behov. 

Hva er en egenvurdering i Ståstedsanalysen? I fase 2 skal skolens praksis vurderes opp mot påstander 

om/ tegn på god praksis. Denne egenvurderingen 

gjennomføres som undersøkelser innenfor utvalgte 

temaer. 

Hva er en undersøkelse? En undersøkelse er en tidsavgrenset egenvurdering på et 

eller flere utvalgt(e) tema(er). Det er mulig å opprette 

flere undersøkelser knyttet til en og samme 

ståstedsanalyse. 

Hva er en periode? En periode er tidfestet fra og med 01.08. til og med 

30.06. neste år. I juli måned er det ikke mulig å opprette 

egenvurderinger i fase 2. Brukernavn som er opprettet i 

juni kan ikke benyttes i en ny periode. 

Hvem kan se min ståstedsanalyse? Selve prosessverktøyet med faseinndelingen og 

tilknyttede kommentarer er personlig og knyttet til den 

UBAS-brukeren på skoleledernivå som opprettet den. 

Resultatene i fase 2 fra egenvurderingen er også 

tilgjengelig for den aktuelle skoleeier. Det er ikke mulig å 

knytte enkeltbesvarelser opp mot personer. 

Hvor lenge ligger Ståstedsanalysen lagret i 

Skoleporten? 

Ståstedsanalysen er tilgjengelig i Skoleporten i 30 

måneder. Deretter slettes den automatisk fra 

Skoleporten. Når du er ferdig med Ståstedsanalysen skal 

den lastes ut i et eget dokument og lagres i skolens eget 

arkiv. 

Hvor raskt kommer resultatene fra 

Elevundersøkelsen inn i min ståstedsanalyse? 

Resultatene fra gjennomføringen av Elevundersøkelsen 

kommer først når resultatene ligger tilgjengelig i 

Skoleporten. 

Skoleleder kan inntil da hente ut resultater på 

enkeltspørsmål (og i den tilfeller også indekser) fra 

Elevundersøkelsen gjennom rapportportalen 

https://elfu.udir.no/Administrasjon , og evt. manuelt 

https://elfu.udir.no/Administrasjon
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overføre rapporter til Ståstedsanalysen. 

Se for eksempel kalender over publiseringsdatoer i 

Skoleporten: 

https://skoleporten.udir.no/Kalender/kalender.aspx 

Hvorfor får jeg ikke oppdaterte tall under 

Ressurser i fase 1 (eks. resultater fra Nasjonale 

prøver, Elevundersøkelsen m.m.)? 

Hvis du har gått inn i en tidligere opprettet 

Ståstedsanalyse må du trykke på «Oppdater med nye 

tall» under ønsket indikator. Det kan også være at 

oppdaterte tall ennå ikke er publisert i Skoleporten. De vil 

dermed heller ikke vises i Ståstedsanalysen. 

Hva er en lokal indikator og hvordan legger jeg den 

til i min ståstedsanalyse? 

En lokal indikator kan være en undersøkelse dere selv har 

fått gjort på skolen (eks. en kompetansekartlegging eller 

en foreldreundersøkelse eller en annen 

medarbeiderundersøkelse). For eksempel kan en relevant 

tabell eller graf konverteres til en bildefil før de lastes 

opp og innlemmes i verktøyet (gyldige filformat: gif-, jpg-, 

bmp-, eller png-).  

Administrere egenvurderingen For administrator (skoleleder) 

Kan jeg ha flere enn én egenvurdering per skole? 

 

Ja, det er mulig å opprette flere undersøkelser knyttet til 

en og samme ståstedsanalyse. En undersøkelse er en 

tidsavgrenset egenvurdering på et eller flere utvalgt(e) 

tema(er).  

Kan jeg legge til/fjerne nye tema så lenge 

undersøkelsen ikke er igangsatt (før startdato)?  

 

JA, det kan du gjøre, så fremt ingen av respondentene 

har fullført undersøkelsen.  

Du må da klikke på ‘Stopp undersøkelsen’. 

Kan man endre på dato for undersøkelsesstart og -

slutt (så lenge undersøkelsen ikke er avsluttet)? 

Ja. Gå til «Administrer egenvurderingen» og finn den 

aktuelle undersøkelsen under «Om undersøkelsen». 

Trykk på «Rediger» og klikk deretter på det firkantede 

blyant-ikonet øverst som ligger langt oppe på siden bak 

navnet på undersøkelsen og tidsrommet som gjelder. 

Kan jeg legge til flere brukere etter at jeg har 

opprettet en undersøkelse? 

Ja, så lenge ikke undersøkelsen er avsluttet 

Kan jeg stoppe en undersøkelse som er satt i gang? En undersøkelse kan bare stoppes hvis ingen har besvart. 

Ja. Det er alltid mulig å stoppe en undersøkelse.  

Kan jeg slette en undersøkelse som er avsluttet? En avsluttet undersøkelse kan ikke slettes 

Hvordan setter jeg i gang en undersøkelse som har 

blitt stoppet? 

 

Utfylling av egenvurderingen Personalet 

Kan personalet ta pause underveis i utfyllingen – i Respondentene kan logge av / inn i undersøkelsen så 

https://skoleporten.udir.no/Kalender/kalender.aspx
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så fall hvor lenge – og så fortsette utfyllingen f eks 

dagen etterpå – uten at data forsvinner? (med 

forbehold om at de ikke har fullført og at 

utløpsdato ikke er gått ut).  

lenge de ikke har trykket på «Fullfør»-knappen. Dersom 

brukeren går fra PC-en i 20 minutter vil påloggingen 

times ut. Da må brukeren logge seg på igjen.  

Hva skjer hvis en bruker går inn og begynner på 

besvarelsen uten å trykke «fullfør» og deretter 

logger ut? Blir den slettet? 

Når brukeren logger seg på igjen vil han/hun komme 

tilbake til den siste siden brukeren var på før han/hun 

logget ut. De avkrysninger frem til den siden du stod på 

vil være der.  

Hvem skal personalet svare på vegne av når det tar 

stilling til påstandene i egenvurderingen? 

Personalet skal vurdere skolens samlede praksis (eks: 

«slik gjør vi det her», «dette er skolens kultur»), og ikke 

enkeltpersoners praksis. 

Resultater fra egenvurderingen  

Er det mulig å skille resultatene fra én 

undersøkelse til en annen? 

 

Ja. Hvis du har flere undersøkelser innenfor samme 

periode kan du enten velge å se resultatene fra 

undersøkelsene samlet, eller så kan du se dem hver for 

seg.  

Hvor raskt blir resultatene av en undersøkelse 

tilgjengelig? 

Resultatene av en undersøkelse er tilgjengelige natten 

etter utløpsdato for undersøkelsen. Hvis utløpsdato er 

satt for langt fram i tid, kan den endres fra 

administrasjonssiden. 

Gå til «Administrer egenvurderingen» og finn den 

aktuelle undersøkelsen under «Om undersøkelsen». 

Trykk på «Rediger» og klikk på det firkantede blyant-

ikonet som ligger langt oppe på siden bak navnet på 

undersøkelsen og tidsrommet som gjelder. 

Hvem kan se resultatene fra undersøkelsene? Skoleleder kan se resultatene, men kan ikke se hvem som 

har svart hva. Skoleeier har tilgang til resultatene fra fase 

2 til sine skoler, men kan ikke se selve ståstedsanalysen 

(med alle fasene).  

Hvordan finner jeg resultatene fra 

egenvurderingen (fase 2)? 

På oversiktssiden «Om Ståstedsanalysen» 

https://skoleporten.udir.no/Stastedsanalysen finner du 

alle dine Ståstedsanalyser under «Mine 

ståstedsanalyser». Klikk på «Rediger» og naviger deg 

fram ved hjelp av prosesspilen til «Resultat 

egenvurdering». Du kan også trykke på knappen «Til 

resultatsiden» under overskriften «Hent resultater 

egenvurdering». Velg hvilken undersøkelse som er 

aktuell.  

Jeg finner ikke resultatene fra egenvurderingene 

(undersøkelsene i fase 2) 

Resultatene av en undersøkelse er først tilgjengelige 

natten etter utløpsdato for undersøkelsen. Hvis 

utløpsdato er satt for langt fram i tid, kan den endres fra 

administrasjonssiden. Gå til «Administrer 

https://skoleporten.udir.no/Stastedsanalysen
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egenvurderingen» og finn den aktuelle undersøkelsen 

under «Om undersøkelsen». Trykk på «Rediger» og klikk 

på det firkantede blyant-ikonet som ligger bak navnet på 

undersøkelsen og tidsrommet som gjelder. 

Jeg har opprettet en undersøkelse – som er satt i 

gang – men ser jeg har glemt å krysse av for et 

tema, hva kan jeg gjøre? 

 

Hvis noen allerede har besvart, kan ikke undersøkelsen 

stoppes. Skoleleder kan ev. opprette en ny undersøkelse 

hvor alle tema tas med. Det er bare UDIR som ev. kan gi 

beskjed til teknisk leverandør om ev. sletting av 

påbegynte undersøkelser. 

Jeg får meldingen «Det finnes ingen undersøkelser 

tilgjengelig» 

Skoleleder må sjekke om tidspunkt for undersøkelsen i 

fase 2 kan ha løpt ut. 

Skoleleder må sjekke om han/hun har husket å trykke på 

knappen «Start undersøkelsen» 

Jeg får ikke lastet ned rapporten – får «Feilmelding 

404 – File or directory not found». 

Prøv å velge en eldre versjon av word (word 97/2003) 

eller odt-format. Prøv også med en annen nettleser. 

(Explorer har ofte lokale sikkerhetsinnstillinger som 

krøller det til på noen skoler.) Kan skyldes 

sikkerhetsinnstillingene. Endre i nettleseren til «middels» 

under «Alternativer for internett»/»Personvern» 

 

 


