
Dette er startsiden.

1. Registrer deg. 
Nettsiden i-Eval er ikke tilgjengelig på norsk, så bare 
se bort i fra denne beskjeden.
2. Fyll ut e-postadressen din. Mer informasjon 
kommer på mail.
3. Login på nettsiden 



Trykk på knappen «Lag nytt 
spørreskjema»



1. Lag en tittel på spørreskjema. Om du 
ønsker å lage flere for samme 
menighet, husk å gi de navn slik at du 
vet forskjellen f.eks Sport-konfirmant 
2021/Kor-konfirmant 
2021/tirsdagskonfirmant ol (Dette er 
bare for din egen del).

2. Velg et bilde som er lokalt – dette vil 
konfirmantene se, men må ikke være 
med.

3. Når starter og slutter konfirmantåret 
(må ikke være nøyaktig dato)

4. Velg spørreskjema T1: 
Konfirmantundersøkelse

5. Skriv navn på menigheten
6. Menighetskoden vil bli utlevert i løpet 

av august
7. Trykk fortsett til å starte din 

undersøkelse



Skjemaet er nå klart. 
Du har både et skjema for konfirmanter og et 
for ansatte/frivillige. 

Trykk på start spørreskjema.



Du vil da få opp denne siden.

1. Trykk på Startspørreskjema
2. QR koden kan deles med 

konfirmanter- eller koden 
krmgzxuze. 

Du kan også bruke individuelle 
koder, da laster du opp e-post 
adresser i CSV format, og 
konfirmantene får tilsendt skjema 
på oppgitt adresse.



Slik ser skjema ut for konfirmantene når 
de har kommet inn på lenken med riktig 
kode. 
Her skal de krysse av for hva de tenker 
og tror.

Se gjerne selv igjennom spørsmålene, 
og forklar de om du tenker at de ikke 
forstår alt. 



Her kan du se resultatene av 
undersøkelsen når minimum 
5 har svart.

Del undersøkelsen, eller se 
koden.

Lås undersøkelsen, når 
alle har svart. Resultatene 
blir de tilgjengelig

«3 koder i bruk» er antall 
startete undersøkelser, 
Når konfirmanter/ansatte 
har levert sitt svar, kommer 
de som fullført. 



Se over at informasjonen er riktig, og skriv 
om det er noe som har påvirket 
undersøkelsen, eller annen informasjon du 
ønsker at forskerne skal ha/må ha for å 
kunne gjøre en god analyse.

Behold avkrysningen, slik at teamet kan få 
opplysningene.

Trykk «Lagre og se resultatene»



Her kommer resultatet opp i prosent.

Middelverdi er snitt svaret i konfirmantgruppen



Det er 7 alternativer for å svare.
Svarprosenten i sammendraget er 
sammendraget avde tre «beste» 
alternativene. 


