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Veileder  

Slik går du frem for å bruke bestillingsportalen til   
brukerundersøkelsene for skole 
Versjon 01.11.2022  

Har du bestilt for mange brukernavn 
og satt i gang undersøkelsen? Har du 
andre spørsmål om bestilling og/eller 
uttak av rapporter? 

Kontakt CONEXUS SUPPORT: 
support@conexus.no   

Lurer du på hvordan du bør gå fram 
før, under og etter gjennomføringen? 

Se prosessveileder: 
https://www.udir.no/tall-og-
forskning/brukerundersokelser/administrere-
brukerundersokelsene/ 
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Forberedelser 
• Er foreldrene til elever under 18 år orientert om Elevundersøkelsen? Se infotekster 

på ulike språk 
• Kjenner de som skal svare til formålet med undersøkelsen?  
• Kjenner de som skal svare til spørsmålene i undersøkelsen?  
• Hva er begrunnelsen for å legge inn tilleggsspørsmål?  
• Har skolen er plan for gjennomføringen?  
• Har skolen en plan for oppfølging av resultatene?  

 

Informasjon til de som skal svare og foreldre til elever under 18 år 
Skolene skal sørge for at de som svarer på undersøkelsene er godt informert om formålet 
med undersøkelsene og hvordan personopplysninger som samles inn behandles. Skolene 
skal også informere foreldre til barn under 18 år om Elevundersøkelsen i forkant av 
gjennomføringen. Se informasjonsark på ulike språk.  

 

Tilgang til bestillingsportalen 
Skolene kan bestille undersøkelsen i hele gjennomføringsperioden (Se mer om datoer og 
frister). 

Skoleeiere får tilgang til bestillingsportalen 3 arbeidsdager før skolelederne. I denne 
perioden kan skoleeier legge til tilleggsbolker i én eller flere av brukerundersøkelsene som 
skolene skal ha med i gjennomføringen. Vi anbefaler at skoleeier drøfter med skolelederne 
sine hvilke tilleggsbolker som legges inn, eller i alle fall informerer skolelederne om dette. 

I gjennomføringsperioden er det bare skolene som har tilgang til bestillingsportalen.  

  

https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/administrere-brukerundersokelsene/#a110386
https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/administrere-brukerundersokelsene/#a110386
https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/administrere-brukerundersokelsene/#a110386
https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/administrere-brukerundersokelsene/#a110380
https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/administrere-brukerundersokelsene/#a110380
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Pålogging 
Gå til: https://elfu.udir.no/Administrasjon    

Klikk «Logg inn via UBAS».  

 

Ta kontakt med din UBAS brukeradministrator dersom  

• din brukerkonto er sperret 
• din brukerkonto er utløpt på dato 
• du trenger å få opprettet en UBAS brukerkonto 
• du trenger andre tjeneste-tilganger enn du allerede har 

Hvem som er din UBAS brukeradministrator finner du i oversikten på innloggingssiden.  

 

 

 

  

https://elfu.udir.no/Administrasjon
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Bestilling av brukerundersøkelser  
Klikk på fanen «Bestilling». 

På startsiden vises en oversikt over status på undersøkelsene. Her vil du finne informasjon 
om antall inviterte og besvarte for hver undersøkelse, og når de avsluttes. Du kan klikke på 
navnet til undersøkelsen for å gå direkte til administrasjon av denne. 

I denne brukerveiledningen brukes i hovedsak Elevundersøkelsen som eksempel. Når 
fremgangsmåten er forskjellig mellom de ulike undersøkelsene, spesifiserer vi dette 
underveis i veiledningen.  

Klikk på undersøkelsen du skal bestille, ett av to steder. 
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Legge til spørsmål 

 

 

 

Ønsker du å se spørsmålene i en bolk, kan du klikke på det blåmerkede navnet på 
spørsmålsbolken. 

Spørsmål som er obligatoriske å ha med er forhåndsvalgt (allerede haket av for).  

Særskilt for Elevundersøkelsen 
På høsten er en del av spørsmålene i Elevundersøkelsen obligatoriske å ha med og disse er 
forhåndsvalgt (allerede haket av for). Du kan i tillegg velge et inntil 10 bolker av 
tilleggsspørsmål (T1, T2, T3, osv.). Vi anbefaler at du kun tar med tilleggsbolker som du har 
konkrete planer om å følge opp resultatene fra. 

Særskilt for Foreldreundersøkelsen og Lærerundersøkelsen 
I Foreldreundersøkelsen i skole og Lærerundersøkelsen er ingen spørsmålsbolker 
forhåndsvalgt. I Foreldreundersøkelsen er det 24 spørsmålsbolker tilgjengelig i 
undersøkelsen og skolene kan maksimalt velge 10 bolker.  I Lærerundersøkelsen er det 20 
spørsmålsbolker tilgjengelig i undersøkelsen og skolene kan maksimalt velge 10 bolker.   

Særskilt for Voksenopplæringsundersøkelsen 
I Voksenopplæringsundersøkelsen er alle spørsmål faste og dermed forhåndsvalgte. Skolen 
skal altså ikke velge mellom ulike bolker med spørsmål. 

Når du har valgt bolker, klikker du på «2. Deltagere», eller «Neste». 
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Invitere deltakere  
 

 

Du får valget mellom tre ulike måter å legge inn deltagere i undersøkelsen på: kopiere 
grupper fra forrige gjennomgang, lage ny gruppe eller importere grupper fra mal i Excel. Velg 
fremgangsmåten du foretrekker. Merk at du ikke kan velge å kopiere grupper fra forrige 
gjennomgang dersom du ikke har brukt den gjeldende undersøkelsen tidligere.   

 

Om brukernavn, grupper og gruppenavn  
• Brukernavn: Et «brukernavn» representerer én enkelt elev, forelder eller lærer 

(avhengig av hvilken undersøkelse du bestiller) som skal svare på undersøkelsen. 
Brukernavnet er automatisk genererte koder.  

• Grupper: En «gruppe» består vanligvis av flere brukernavn. Antallet genererte 
brukernavn skal være likt antallet elever/lærere/foreldre i gruppen som skal svare på 
undersøkelsen. 

I Elevundersøkelsen er en gruppe som regel en klasse eller et trinn som skal motta 
undersøkelsen. Det er viktig å velge et gruppenavn som gjør det enkelt å sjekke om 
brukernavnene deles ut i riktig gruppe dersom brukernavn skal deles ut manuelt 

Gruppenavn kan maksimalt bestå av seks tegn (for eksempel «7A» eller «1trinn»).  

Gruppenavnet skal ikke inneholde navnet til de som skal svare. Du skal med andre ord aldri 
legge inn personidentifiserende navn. Dette gjelder uavhengig av hvilken måte du velger å 
legge inn deltagere på, og også dersom det kun er en elev på et trinn/i en gruppe.  
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Kopiere grupper fra forrige gjennomføring 
«Kopier grupper fra forrige gjennomføring», kan se slik ut: 

 

 

Her skriver du inn antallet brukernavn (elever/foreldre/lærere) per gruppe som allerede er 
definert.  

Dersom det tidligere gruppenavnet inneholder flere enn 6 tegn, er det markert i gult. Da må 
du endre navnet slik det maksimalt inneholder 6 tegn. Dersom gruppenavnet er lengre, kan 
du eksempelvis bruke en forkortelse eller de 6 første tegnene. Husk at gruppenavn ikke skal 
inneholde personnavn. 

Husk å velge et gruppenavn som gjør det enkelt å sjekke om brukernavnene deles ut i riktig 
gruppe dersom brukernavn skal deles ut manuelt.  
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Etter å ha lagt inn antall brukernavn per gruppe, og eventuelt endret gruppenavn dersom 
det var behov for det, trykker du «Lagre». Du får mulighet til å legge til flere grupper (se 
delkapittel «Redigere grupper»). 

 

Lag en ny gruppe 
«Lag en ny gruppe» kan se slik ut: 

 
Her skriver du inn navn på gruppa og velger trinn. Husk at gruppenavn ikke skal inneholde 
personnavn, og kan kun bestå av 6 tegn. Dersom gruppenavnet er lengre, kan du 
eksempelvis bruke en forkortelse eller de 6 første tegnene. 

Husk å velge et gruppenavn som gjør det enkelt å sjekke om brukernavnene deles ut i riktig 
gruppe dersom brukernavn skal deles ut manuelt. 
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Bestiller du Elevundersøkelsen for videregående må du velge utdanningsprogram før du 
lagrer:  

 

 
 

Etter å ha trykket «Lagre», kan du legge til antall brukernavn i gruppen på to måter: legge til 
antall brukernavn og/eller legge til epost (og for noen undersøkelser) mobilnummer. Det kan 
se slik ut: 
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Alternativ 1: Legg til antall brukernavn. Du legger inn antallet som skal svare på 
undersøkelsen i den aktuelle gruppa, se rød pil i skjermbildet under, og trykker «Legg til»: 

 

 

En gruppe skal i utgangspunktet inneholde flere brukernavn. Et unntak er når det kun er én 
elev i den aktuelle klassen/på trinnet. Om dette er tilfelle skal aldri elevens navn bruker som 
gruppenavn.  

Hvis du bestiller brukernavn til f.eks. 15 elever får du dette skjermbildet: 

 
Du får 15 brukernavn som kan skrives ut etter at undersøkelsen er satt i gang. Manuelt kan 
du legge til brukernes epostadresser hvis det er ønskelig (husk å trykke «Lagre» til høyre for 
epostadressen).   
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Alternativ 2: Legge til epost og/eller telefonnummer.  

Hvorvidt du får alternativ om å også legge inn mobilnummer kommer an på hvilken 
undersøkelse du er ferd med å bestille.  

Elevundersøkelsen og Lærerundersøkelsen i skole: Hvis du vil invitere via epost kan du 
velge: «Brukernavn og epost (Valgfritt)». En e-post per linje. Se eksempel i skjermbildet 
nedenfor her. 

Foreldreundersøkelsen i skole: Hvis du vil invitere via epost og/eller via SMS-utsending, kan 
du velge “Brukernavn og mobilnummer”. Skill mellom epostadresser og mobilnummer ved 
hjelp av «;» eller «,». Én e-post og/eller mobilnummer per linje. 

Voksenopplæringsundersøkelsen: Hvis du vil invitere via epost og/eller SMS-utsending kan 
du velge «Epost og mobilnr (Valgfritt)». Skill mellom epostadresser og mobilnummer ved 
hjelp av «;» eller «,». Én e-post og/eller mobilnummer per linje. 

 
Skriv/lim inn epostadresser og eventuelle telefonnumre. Trykk deretter på «Kontroller 
epost». Etter å ha rettet i eventuelle feil, kontrollert epost og trukket «OK», trykker du 
deretter på «Legg til». Sjekk at det er lagt til ved å se at brukernavnene med epost er 
opprettet i høyre kolonne: 
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Husk at du skal legge inn like mange brukernavn som det er deltakere i gruppen. En gruppe 
skal ikke bestå av bare en elev, med mindre det kun er en elev i den aktuelle klassen/trinnet. 

Du kan legge inn mange epostadresser samtidig. Tast «enter» mellom hver epostadresse.  
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Etter å ha lagt inn alle brukernavnene som skal være i gruppen, kan du fortsette å legge inn 
flere grupper. Trykk på «Ny gruppe» hvis du vil legge inn flere grupper. Gjenta prosessen 
for hver gruppe. 

 

 

Klikk for import 
For å kunne ta i bruk «Klikk her for import» må du først velge «Last ned mal». 

 
NB: Hver undersøkelse har egne maler. Det vil si at du må bruke malen for 
Elevundersøkelsen i Elevundersøkelsen, malen for Foreldreundersøkelsen i skole for 
Foreldreundersøkelsen, osv. Kolonnene varierer noe fra mal til mal. Merk at du kan kopiere 
inn epostadresser og, for Foreldreundersøkelsen og Voksenopplæringsundersøkelsen, 
mobilnummer fra andre skolesystem.  

Malen kan se slik ut: 
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NB: I Elevundersøkelsen skal ikke en gruppe bare bestå av én elev, med mindre det kun er en 
elev i den aktuelle klassen/trinnet. I de tilfeller det er behov for å opprette grupper som bare 
består av en elev/respondent, må disse opprettes manuelt og ikke via importmalen. Merk at 
gruppenavn kun kan bestå av 6 tegn og at det ikke skal inneholde personnavn. 

Du skal ikke bruke samme gruppenavn på forskjellige trinn. Hvert trinn må ha et unikt 
gruppenavn. 

 

Når importmalen er ferdig utfylt, lagres filen på et egnet sted. Den lastes opp ved å klikke på 
«Klikk her for import». 

Når du laster opp filen får du en boks som viser deltakerlisten (listen over brukernavn). I 
deltakerlisten vil eventuelle feil påpekes i felt til høyre. Dersom disse ikke kan endres direkte 
i vinduet, må nødvendige endringer gjøres i Excel-filen før den lastes opp på nytt. 

 

 

Når eventuelle feil er rettet opp, trykker du «neste». Du får da en oversikt som viser en 
oppsummering av hva som blir opprettet. Klikk «fullfør import». 

 

 

 

Redigere grupper 
Uavhengig av om du har lagt til grupper ved «kopier grupper fra forrige gjennomføring, «lag 
en ny gruppe» eller «klikk her for import», kan du redigere gruppene før du går videre til 
utsending.  
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Klikker du på et gruppenavn kan du legge til flere brukere i gruppen, slette brukere i gruppen 
og legge til epost.  

 

I delkapittelet over om «Lag en ny gruppe» finner du nærmere detaljer om hvordan disse 
funksjonene brukes. 

 

Hvis du vil slette grupper må du markere, og deretter trykke «Slett gruppe»: 
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Ønsker du å få opp undersøkelsen elevene skal svare på, kan du trykke på ikonet under: 

 

  
Da får du opp dette skjermbildet: 

 

 

 

Du kan skrive ut informasjonen om undersøkelsen og de konkrete spørsmålene elevene skal 
svare på. Du kan også høre hvordan undersøkelsen vil være for elever som har behov for 
tekst til tale, dersom ikonet ser slik ut (det avhenger av undersøkelsen du bestiller):  

 
Vi anbefaler at du bruker nettleseren Google Chrome for tekst til tale.  
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Sette i gang undersøkelsen 

 

Når du er ferdig med å legge inn alle gruppene, samt brukernavnene i gruppene, kan du gå til 
«3. Sett i gang», eller «Neste»:  

 
Etter at undersøkelsen er satt i gang kan du fortsatt legge til brukernavn i gruppene du har 
laget, men du kan ikke slette brukernavn som allerede er lagt inn. Hvis du har behov for å 
slette brukernavn som er invitert, kontakt Conexus direkte på support@conexus.no.  

Kontroller bestillingen, og klikk på «Sett i gang». 

 

 
Da får du advarsel om at det ikke er mulig å slette brukere eller endre spørsmål etter 
undersøkelsen er satt i gang. Bestiller du Elevundersøkelsen, får du følgende 
kontrollspørsmål: 

 

  

mailto:support@conexus.no
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Du må huke av for «Skolen har informert foreldre og foresatte i forkant av gjennomføringen 
av Elevundersøkelsen» for at knappen «Ja» skal bli aktiv. 

 

Dersom du har lagt inn en eller flere grupper med kun et brukernavn må du bekrefte at 
dette er riktig ved å du huke av «Kryss her hvis dette er riktig». Husk at en gruppe ikke skal 
bestå av bare et brukernavn, med mindre det er et åpenbart behov for det. For 
Elevundersøkelsen vil det si dersom det kun er en elev i den aktuelle klassen/trinnet. 
Varselet kan dermed se slik ut: 
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Etter å ha bekreftet at du vil sette i gang ved å klikke på knappen «Ja» i de forrige 
skjermbildene, kan skjermbildet se slik ut: 
 

 

 

Huk av gruppene du vil invitere: 
 

 
Velg ønsket fremgangsmåte for utsendelse. Hvilken fremgangsmåte du kan velge avhenger 
av hvilken undersøkelse du bestiller. For alle undersøkelsene kan du velge å dele ut 
brukernavn til respondentene eller invitere via epost. For Foreldreundersøkelsen og 
Voksenopplæringsundersøkelsen kan du invitere via SMS-utsending dersom du har lagt inn 
mobilnummer.  
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Dele ut brukernavn 
Hvis du skal ta ut brukernavn kan du klikke på ikonene «Brukernavn» eller «Regneark».  

Merk at hvis du inviterer per epost trenger du ikke dele ut brukernavn. 

Marker gruppene du vil skrive ut brukernavn til, klikk deretter på ikonet «Brukernavn».   

 

Du får nå tilgang til brukernavnene som du kan skrive ut:  
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Inviter via epost 
Hvis du har lagt inn epostadresser kan du velge «Inviter epost».  

 

Du kan redigere deler av ordlyden i epostinvitasjonen. Se eksempel fra Elevundersøkelsen: 

 
Den som skal svare klikker seg rett inn i undersøkelsen via lenken. NB: Det vil si at de som 
skal svare har tilgang til undersøkelsen med én gang du sender epost-invitasjon til dem. 

Du må selv purre / ta i bruk «Påminnelse epost». Det skjer ikke automatisk. Det er bare dem 
som ikke har fullført besvarelsen som vil få denne eposten. Du velger selv når og hvor 
mange ganger du sender ut purringer på epost. 
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Inviter via SMS-utsending (Foreldreundersøkelsen og Voksenopplæringsundersøkelsen) 
Huk av for de gruppene du vil invitere med SMS (og evt også epost) 
 

 

 

Når du klikker på SMS-ikonet, får du opp følgende skjermbilde: 

 

 

 

Du kan ikke redigere teksten i SMS-invitasjonen. For Foreldreundersøkelsen flettes trinn-
informasjon inn der hvor det står %Rolename%. For Voksenopplæringsundersøkelsen flettes 
skolens navn inn.  
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Klikk «Send», eller «Tilbake». Hvis «Send»: 

 

  

I SMS-en som blir utsendt får de som skal svare en lenke som henviser direkte til 
undersøkelsen. 

 

 

Du kan sende SMS tre ganger (gratis). Når du purrer med e-post eller SMS er det bare dem 
som ikke har fullført besvarelsen som får påminnelsen. Du må selv purre, det skjer ikke 
automatisk.   
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Veien videre 
Resultatene fra undersøkelsene finner du i rapportportalen når gjennomføringsperioden 
er over. Logg inn på https://elfu.udir.no/Administrasjon  

 

https://elfu.udir.no/Administrasjon
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