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Hva er elevundersøkelsen?

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring 
og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen 
bedre. 

Elevundersøkelsen gjennomføres i hele Norge fra 7. trinn - 3. vgs

I Oslo gjennomføres den 5.- 3. vgs.

Oslo har laget en Trivselsundersøkelse for 1.-4. trinn. Den kan FAU få informasjon 
om på et annet møte

Undersøkelsen er elektronisk og frivillig
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Hva er elevundersøkelsen?

Data fra undersøkelsen kan bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert 
rådata fra undersøkelsen. 

Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på 
Utdanningsdirektoratets nettjeneste Skoleporten (skoleporten.udir.no). 
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Temaer i Elevundersøkelsen

Trivsel

Motivasjon, arbeidsforhold og læring

Hjem-skole-samarbeid

Støtte fra lærer

Vurdering for læring

Medvirkning

Regler på skolen

Trygt miljø
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Elevundersøkelsen forarbeid 
Begreper og svarkategorier i Elevundersøkelsen 2020

Udir: "Gå gjennom spørsmålene med elevene

Vi anbefaler at alle dere går gjennom spørreskjemaet med elevene i forkant av 
Elevundersøkelsen.

På denne måten kan eventuelle misforståelser rettes opp før elevene svarer. 
Begreper som for eksempel mobbing og elevmedvirkning kan bli drøftet og 
klargjort."
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Elevundersøkelsen forarbeid

For at elevene på 5.-7. trinn skal kunne svare utfra egen opplevelse, er det viktig 
at de forstår hva de spørres om og hva de svarer når de velger et svaralternativ.

Begrepene og svarkategoriene bør gjennomgås i klassen 1-2 dager før 
undersøkelsen gjennomføres.

Det er under de fleste spørsmålene 5 svaralternativer. Snakk om graderinger fra 
1-5. hvordan kan man tenke når man plasserer seg på en slik skala?
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Elevundersøkelsen forarbeid

Trivsel - Trives:

Svaralternativer: 

Trives svært godt – Trives godt – Trives litt – Trives ikke noe særlig – Trives ikke i det hele tatt

Motivasjon:

Er du interessert i å lære på skolen? Svaralternativer:

I de aller fleste fag – i mange fag – i noen fag – i svært få fag - ikke i noen fag
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Elevundersøkelsen forarbeid
Flere svaralternativer:

Svært godt – Godt – Nokså godt – Ikke særlig godt – Ikke i det hele tatt

Helt enig – Litt enig – Verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig

Alltid – Ofte - Noen ganger – Sjelden – Aldri

Svært ofte eller alltid – Ofte – av og til – Sjelden – Aldri

Alle – De fleste – Noen få – Bare en – Ingen

Hver time – Hver dag – Flere ganger i uken – 1-3 ganger i måneden – Sjeldnere

Flere ganger i uken – 1 gang i uken – 1-3 ganger i måneden – 2-4 ganger i halvåret – Sjeldnere

I svært stor grad – I stor grad – I noen grad – I liten grad – Ikke i det hele tatt

Svært førnøyd – Fornøyd – Ganske fornøyd - Litt fornøyd – Ikke særlig fornøyd

Ikke i det hele tatt – En sjelden gang – 2 eller 3 ganger i måneden – Omtrent 1 gang i uken – Flere ganger i uken
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ELEVUNDERSØKELSEN
RESULTATER
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Deltakelse
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Trivsel
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Læring
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Vurdering for læring
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Elevmedvirkning
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Fysiske rammer

18.02.2021 22



Oslo 2019

Andel elever som oppgir at de i en eller annen kombinasjon er mobbet av medelever, 
digitalt mobbet av noen på skolen eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i 
måneden eller oftere
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Kampen skole (Høst 2020) 7,1%

Kampen skole (Høst 2019) 5,6%

Kampen skole (Høst 2018) 9,0%

Kampen skole (Høst 2017) 10,0%

Kampen skole (Høst 2016) 11,6%

Oslo kommune (Høst 2020) 6,8%

Oslo kommune (Høst 2019) 7,4%

Oslo kommune (Høst 2018) 7,5%

Oslo kommune (Høst 2017) 7,6%

Oslo kommune (Høst 2016) 7,9%
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Koronaperioden
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ELEVUNDERSØKELSEN
ETTERARBEID
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Etterarbeid på trinn

Trinnene fikk rapporter for sitt trinn og hver klasse, samt utvikling over tid 
på 6. og 7.

Velg 2 områder der det er bra score. Hvordan må dere jobbe for å 
opprettholde dette?

Velg 2 områder dere ønsker å forbedre. Hvordan må dere jobbe for å få 
forbedringer?
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Etterarbeid på trinn

Gå inn i besvarelsene under vurdering av læring, tilbakemeldinger i fag mm, og 
finn noen tiltak for å sikre faglig motivasjon, medvirkning og progresjon. Alt 
henger sammen med alt; når en elev opplever faglig mestring, progresjon og 
motivasjon, blir det lettere å være hyggelig mot seg selv og andre.

ELEVMEDVIRKNING

Hvordan vil dere jobbe med resultatet av elevundersøkelsen med elevene?

Gi elevene rapporten fra egen klasse. La dem diskutere og velge ut fokus på 
samme måte som over; 2 områder å opprettholde, 2 områder å forbedre.

DELING I FELLESTID 02.12

Velg hva dere mener det er viktig å dele fra deres trinn, og som dere mener er 
viktig læring for hele skolen.
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Oppsummert

- Legge til rette for elevmedvirkning i alle klasser

- Sikre arbeidsro

- God undervisning gir godt læringsmiljø

- Mestring og læring gir godt læringsmiljø

- Styrke "Den solide timen", lærernes undervisningsledelse og ansvar for 
innramming
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Hvordan?

medvirkning

profesjonsutvikling

Kollegalæring

Overordnet del i læreplanverket
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