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Elevundersøkelsen

Her finner du resultater fra Utdanningsdirektoratets Elevundersøkelse. Undersøkelsen ble revidert fra
og med høsten 2013. Her finner du resultatene fra den nye Elevundersøkelsen.

Endring av rekkefølge i skala på spørsmål i Elevundersøkelsen.

NTNU har gått gjennom resultatene etter høstens gjennomføring av Elevundersøkelsen, og finner
endringer i resultatene for 10 av 12 spørsmål hvor svaralternativene er snudd fra gjennomføringen i
2013 til gjennomføringen i 2014.
I gjennomføringen høsten 2014 begynte for første gang samtlige svaralternativ for alle spørsmål i
Elevundersøkelsen med det mest positive svaralternativ til venstre.
Utdanningsdirektoratet endret rekkefølgen på svaralternativene etter innspill fra skoleledere og lærere
som rapporterte at enkelte elever ikke fikk med seg bytte av rekkefølge på svaralternativene.
De 12 spørsmålene hvor rekkefølgen på svaralternativene er snudd mellom gjennomføringene i 2013
og 2014:
1. Hjemme forventer de at jeg gjør så godt jeg kan på skolen
2. Jeg ber læreren om hjelp hvis det er noe jeg ikke får til
3. Lærerne hjelper meg slik at jeg forstår det jeg skal lære
4. Det er god arbeidsro i timene
5. I klassen min synes vi det er viktig å jobbe godt med skolearbeidet
6. Mine lærere synes det er greit at vi elever gjør feil fordi vi kan lære av det
7. Jeg synes det vi lærer på skolen er viktig
8. I min klasse gjør vi ikke narr av hverandre hvis noen gjør feil
9. Hvis det er noe som plager meg, så kan jeg snakke med noen i klassen min
10. Jeg synes at vi jobber med det vi skal lære på forskjellige måter
11. Det meste jeg lærer på skolen vil jeg få nytte av senere i livet
12. Samme hvilken jobb jeg får vil det jeg lærer på skolen være nyttig
Dette betyr at følgene indekser med farge blir berørt:
Relevant opplæring (alle tre spørsmål)

Arbeidsro (det ene spørsmålet)
Støtte fra lærerne (ett av fem spørsmål)
Trygt miljø (to av fire spørsmål)
Alle fire indekser får et mer positivt resultat etter endringen. Det er nærliggende å tro at deler av denne
positive utviklingen skyldes endringen i skalaoppsettet. På den annen side er det også mer sannsynlig
at færre elever har svar «feil» på disse spørsmålene, noe som gjør årets resultat «riktigere» enn
resultatet fra året før.
Dette medfører at vi ser oss nødt til å endre grenseverdiene på arbeidsro (skjerpes med 0.2) og relevant
opplæring (skjerpes med 0.1).
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1. Motivasjon og mestring
1.1 Motivasjon

4,44

1.2 Innsats

4,79

1.3 Mestring

4,47

1.4 Faglig utfordring

4,15

1.5 Relevant opplæring

-

2. Arbeidsmiljø
2.1 Trivsel

4,73

2.2 Trygt miljø

4,17

2.3 Mobbing på skolen

4,70

2.4 Krenkelser

4,67

3. Klasseledelse
3.1 Støtte fra lærerne

4,75

3.2 Arbeidsro

4,05

3.3 Elevdemokrati og medvirkning

3,97

3.4 Felles regler

4,50

3.5 Læringskultur

4,42

3.6 Praktisk opplæring

-

3.7 Variert opplæring

-

4. Vurdering
4.1 Vurdering for læring

4,51

4.2 Egenvurdering

4,12

4.3 Vurdering for læring (Skoleporten)

4,36

5. Veiledning og rådgivning
5.1 Skolehelsetjenesten
5.2 Rådgivning
6. Støtte hjemmefra

4,00
-

6.1 Støtte hjemmefra

4,76

7. Prioriterte tilleggsspørsmål - Udir
T Arbeidsmiljø

4,56

T1 - Trivsel

4,49

T5 - Trygt miljø

-

T6 - Trygt miljø

4,62

T10 - Fysisk læringsmiljø

-

T Klasseledelse

3,62

T2 - Arbeidsforhold og læring

3,41

T3 - Medvirkning

3,84

T4 - Regler på skolen

-

T Veiledning og rådgiving

-

T7 (1) - Utdannings- og yrkesrådgiving

-

T8 (1) - Veiledning

-

T9 - Utdanningsvalg

-

T Grunnleggende ferdigheter
T11 - Regning

4,39
-

T12 - Lesing

4,72

T13 - Skriving

4,39

T14 - Digitale ferdigheter

4,06

T15 - Muntlige ferdigheter

-

8. Øvrige tilleggsspørsmål - Udir
T16 - Trivsel med lærerne, mestring, elevdemokrati, motivasjon, faglig
veiledning

4,45

T 16.1 Trivsel med lærerne

4,74

T 16.2 Motivasjon

4,87

T 16.3 Mestring

4,33

T 16.4 Faglig veiledning

4,31

T 16.5 Elevdemokrati

3,99

T17 - Fysisk læringsmiljø

-

T18 - Medbestemmelse

-

T19 - Karriereveiledning

-

T20 - Motivasjon

3,26

T21 - Motivasjon

-

T22 - Motivasjon

-

T23 - Motivasjon

-

T24 - Læring

-

T25 - Læring

-

T26 - Læring

-

T27 - Læring

-

T28 - Vurdering og veiledning

-

T29 - Vurdering og veiledning

-

T30 - Vurdering og veiledning

-

T31 - Vurdering og veiledning

-

T32 - Vurdering og veiledning

-

T33 - Vurdering og veiledning

-

T34 - Arbeidsmiljø

3,95

T35 - Arbeidsmiljø

-

T36 - Arbeidsmiljø

-

T39 - Arbeidsmiljø

-

T40 - Arbeidsmiljø

-

T41 - Arbeidsmiljø

-

