
Elevundersøkelsen 2022   

Tema Nasjonalt snitt Rennesøy skule 

Trivsel   

Trives du på skolen? 4,13 4,16 

Har du noen medelever å 
være sammen med i 
friminuttene? 

4,7 4,78 

Er du interessert i å lære på 
skolen? 

3,73 3,86 

Hvor godt liker du 
skolearbeidet? 

3,16 3,26 

Jeg gleder meg til å gå på 
skolen 

3,36 3,56 

Støtte fra lærerne   

Opplever du at lærerne dine 
bryr seg om deg? 

3,96 4,2 

Opplever du at lærerne dine 
har tro på at du kan gjøre 
det bra på skolen? 

4,13 4,33 

Opplever du at lærerne 
behandler deg med respekt? 

4,1 4,33 

Lærerne hjelper meg slik at 
jeg forstår det jeg skal lære 

4,03 4,23 

Arbeidsforhold og læring   

Det er god arbeidsro i 
timene  

3,53 3,73 

Mine lærere synes det er 
greit at vi elever gjør feil 
fordi vi kan lære av det 

4,26 4,56 

Får du nok utfordringer på 
skolen? 

4,2 4,23 

Jeg synes at vi jobber med 
det vi skal lære på 
forskjellige måter  

3,73 4,0 

Lærerne legger til rette for 
at jeg kan bruke praktiske 
arbeidsmåter 

3,2 3,53 

Vurdering for læring   

Forklarer lærerne hva som 
er målene i de ulike fagene 
slik at du forstår dem? 

3,83 4,1 



Forklarer læreren godt nok 
hva det legges vekt på når 
skolearbeidet ditt vurderes? 

3,9 4,03 

Snakker lærerne med deg 
om hva du bør gjøre for å bli 
bedre i fagene? 

3,6 3,76 

Hvor ofte får du 
tilbakemeldinger fra lærerne 
som du kan bruke til å bli 
bedre i fagene? 

3,36 3,6 

Får du være med og vurdere 
skolearbeidet ditt? 

2,73 2,73 

Medvirkning   

Er dere elever med på å 
foreslå hvordan dere skal 
arbeide med fagene? 

3,06 3,43 

Legger lærerne til rette for 
at dere elever kan delta i 
elevrådsarbeid og annet 
arbeid som tillitsvalgt? 

3,7 4,0 

Hører skolen på elevenes 
forslag? 

3,33 3,7 

Er dere elever med på å lage 
regler for hvordan dere skal 
ha det i klassen/gruppa? 

3,63 3,96 

Trygt miljø   

De voksne på skolen har 
klare forventninger om 
hvordan vi elever skal 
oppføre oss mot hverandre 

4,33 4,46 

Reagerer de voksne på 
skolen når noen sier eller 
gjør noe ubehagelig/ekkelt 
mot en elev? 

4,03 4,16 

I min klasse gjør vi ikke narr 
av hverandre hvis noen gjør 
feil 

3,63 3,80 

Hvis det er noe som plager 
meg, så kan jeg snakke med 
noen i klassen min  

3,86 4,13 

Er du fornøyd med 
skolehelsetjenesten på 
skolen? 

3,56 3,43 

 


