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Elevundersøkelsen (2007-2010)

Bakgrunn

Er dugutt eller jente? 35

Trivsel

Trives du godtp3skolen?

Trives du sammen med elevene igruppaildassen din?

Trives du i frininuttene/frelirreme?
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118

Gutt lente

0 20 40 641

Trives svært godt Trives godt Trives fet  Trives ikke noe særhg Trives ikke i det hele tatt I Priltket

27

71)

34

0 20 40 40 1110

t abe eller de fleste fag I rnange fag 1/11 Inoenfag I svæitf3fag fkke naan fag

Trivw du sarnrnert med laereme dine? 35

Her du laerere som gir deg lyst
lå å jobbe med fagene?
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Svært ofte eller alltid Ofte /111 ftwogl 11000 Sjelden Adri

Er laererne dine hyggelige mat deg?

Motivasjon

ale eller de fleste fag effil I mangefag .111 I noenfag 11010 I syam fag Udoti noen fag Pnicket

Er du interessert i lære p skolen?

Gjør du leksene dine?

du nak utfordraiger på skalen? 5

Hvor godt Idaerdu skolearbeidet? 5

Hyordan er oppgavenedu r på skolen?

41

0 20 40 se so

20

0

it
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Svært godt Gadt Noks$ godt gousficke saerhg godt Ikke i det hele tatt

0 20 49 GO so sio

Svært lette 11011 Utt lette 10111 Verken lette eller vanskel4e 00J; Litt vanskeige Svært vanskeirge Prikket

40 60 110 1110



Tl - Motivasjon

3eg arbeider med skolefag for å
øke mine lobbmuligheter.

3eg arbeider med skolefag for å
en bygg økonamisk frambd.

3eg lærer mest når jeg samarbeider
med andre elever.

Det er nytbg å sarIeaUes ideer
når vi arbeider med en oppgave.

3eg hker. å prøve være bedre e/n andre elever. 8

T2 - Motivasjon

3eg vtlgjerne være best i noe,

Engebk

FrenrnedsprIV spri hg fordyping

RLE
Nedenfor står en liste over mange
av fagene du har på skolen, Kry...

T3 - Motivasjon

0

12
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Nek enig litt enig Verken enig eller uenig Litt uenig Ole Helt uenig Prikket

0

mat

9

Kroppsøving

14

13

16

18

zo  40

Kunst og hirdverk j Musikk
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Matematikk haturfag Sarnfunnsfag

Norsk 11101gi'vddsarbeid

13 10  4111



feelt erag ffile Litt enig 0110Verken enig eller uenig Litt uenig Helt uenig Prikket

Jeg likerå glere skolearbeid. 12

På skolen er jeg opptattavå lære nce nytt 31

Når jeg arbeider med skalefag,
jobber jeg så hardt jeg kan. 23

leg kluer å arbeide med skalefagene. 15

Heltenç Litt enig Verken enig eller ueffig Litt uenig 1011Hek uenig Mcket

Jeg gleder meg til gå pi skolen. 15

Når jeg er på skolen v jeg heist
leere så mye sam mukg.

Når jeg arbeider med skalefag .
fortsetter jeg å jabbe selv orn sto...

Prioriterer du å bruk.e tid på skalearbeidet
(b1de arbeid i timene...

Læring

Jeg liker de fieste skakiagene.
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25

ale eller de fleste fag mange fag I noenfag I svært få fag Ikke i ncen fag Pnicket

20

34
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Vet du hva du skal lære i de uhIce fagene?

alle der de fleste fag ma nge fag I noen fag offi I svært fl fag 1.1 Ikke i noen fag Pikket

Tenk på nk du fir arbeidsoppgaver
på skalen som du skal gjøre

Hvar ofte bruker du skrilitige
planer (ukeplan, periadeplan, de...

Hvar aRe opplever du at skalearbeidet
kke gW dag nok utfordring?

Læring (2)

Hvar ofte greier du de oppgavene
du har som lekse uten å be am hj...

Tenk på når læreren går glennom
og forldarer nytt stsif pi skalen...

Hvor ofbe gir du opp når du arbeider
med skalearbeid fordi du syn...

Hvor ane bruker du skrffige
planer (ukeplan, periodeplan der...

T4 - Læring

Ofte Noen ganger Sjelden 1111/ Aidri Prkket

0

4
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Ofte Noen ganger Sjelden Aidri Prildcet
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Når jeg arbeider med skolefag,
starter jeg med å finne ut nøyakb...

Når jeg arbeider med skolefag,
forsikrer jeg meg om at jeg husker,..

Når jeg arbeider med skolefag,
lærer jeg utenat så mye som rruhg.

Når jeg arbeider med skolefag,
øver jeg meg med å gjenta stoffet

Når jeg arbeider med skolefag,
forsøker jeg å knytte det nye staf.,.

Når jeg arbeider med slcoldag,
forsøker jeg å forstå stoffet bedr...

T5 - Læring

T6 - Læring
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Helt enig /111 Litt enig Verken enig eller uenig Litt uenig Selt uerig Prikket

3

7

8

9

10

13

Er det mulig for deg å bruke disse hjelpemidlene på skoten når du trenger dem?

Svært ofte Ofte og til Sjelden 11111 Aldri Prikket

Pgdatannternelt

Oppslagsverk (leksikon, ordbøker og lignende)

Lærebøker

Andre læremidlerfmateriell/utstyr

5kolebA2hotek 7

0 20 40 60 110 100
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zo ao so eo too

Side 6 av 19



Engetsk 19

Krop pseving

Kunst ag håndverk 34

Norsk havedmål skriftlig 23

Matematikk 19

Samfunnsfag

Natv rfag 28

T8 - Læring

Sarntale/diskusjon mellom lærer og elevene

Elevene jobber alene

To og ta elever jobber sarnmen

Gruppearbeid (ikke prosjektarbeid)

T7 - Læring

Tavieu ndervisning/læreren snaklar

Prosjektarbeid 8

Praktisk arbeid med fagene (farssk
verkstad, sem, mataging osv.)

20
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Ftere ganger i uken I gang i uken ganger i måneden 2-4 ganger i hatvåret 1.11 Sjeldnere I Prikitet

0

Hvor ofte bruker dere følgende arbeidsmåter?

22

45

32

45

45

49
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Hvor fornøyd er du med maten dere arbeider pa i de følgende fagene?

Svært fornøyd 1.1 Verken forreekd eller mafornskd Misfornsyd Svært misfornwsrd
ForrrePld

'

Har ikke faget Prikket

100



3eg har tro p3 at jeg kan farbedre
meg ifag hves jeg selv

Jeghar mistet traen på at jeg
kan forbedre meg i fag selv om jeg...

Vurdering og  veiledning

alle elier de fleste fag 101. I mange fag 1101 noen fag tsværtflfag 0110Ikkei noen fag Prikket

FIr du være med på å biæ.terrrne hva
det skal legges vekt på når arb...

Har læreren snakket om hva som
krevlæ for å oppnå de ulike karakt...

I alle eller de fieste fag .111 noen fag I svært fl fag Ikke i reen fag Vet ikke hva kompetansemll Prkket
beafr  mange fag

Vet du hva som kreves for å appnå
de ulike kompetansemålene? (Kom...

Heltuenig Litt uarog Verken eller Litt enig Helt enig

ale eller cle fleste fag 1111. •nangefag 1/11 I noenfag I svært fl fag 1/11 Ikke noen fag Vet kke Prikket

hvor mange fag er du med på å
sette dine egne læringsmål?

0
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( alk eller de fleste fag I mange fag tnoenfag I svært fag Ikke i noen fag PnIcket

Spør lærerne hvordan du selv wrderer
dftt eget skolearbeid?

Spør lærernedeg hvadu selv synes
orn skolearbedet dftt?

Vurdering og veiledning (2)

Forballer lærerne deg hva du bør
gjøre for at du skal bh bedre 1..

( alle eller de fleste fag .11 rnange fag Iffl I ncen fag svært fag Ikke noen fag Prkket

Flere i I 1-3 rnåneden '- i halvIret Sjeldnereganger gang

kvor ofte forteller tærerne deg
hva du bør gjøre for at du skal b...

alle eller de fleste fag I mange fag

Gjor tilbakemeldingene du fiår undervæs
i undervisningenfopplærin...

Vurdering og veiledning (3)
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23
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Hvor ofte får du tilbakemelding på det faglige arbeidet du gjør...

Flere ganger i uken 1 ga i  uken 1-3  ganger i måneden  2-4  ganger i halvåret  .111.51eldnere Pri:ket

i form av skritthg kommentar fra tæreren?

gjennom samtale med laereren?

gjennom sarntaie mad læreren?

Vurdering og veiledning (4)

Engelsk skritkg

Kr0PPsøving

Kunst og håndverk

Norsk hovedmål skriftlig

Maternalikk

Sarnfunnsfag

Naturfag 5
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i form av skriftbg kommentar fra læreren?

Hvor ofte får du tilbakernelding på arbeidsinnsatsen din...

Flme ganger i uken 1 ga i uken 1-3  garger i måneden  IM  2-4 ganger i halvåret 5jeldnere Pni dcet

0 20 40 60 ao 106

4

20 40 so

Ftvilke karakterer fikkdu i følgende fag ved siste karakteroppgjør (jul efier sommer)?

6-5 4 INE 3 Er!'-7. 2 1 Har ådce faget Prikket
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Hvor mange planlagte samtaler om
din faglig utvikling har du hatt...

Hvor mange sambler har du alene
eller sammen med foreldrene dine...

Synes du at slike samtaler med læreren er nyttig? 19

0

Vurdering og veiledning (5)

fra læreren?

fra elever i gruppafklassen?

hjemmefra?

fra organisert leksehjelp?
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Fire eller flere  Mill  Tre To

3

21

20

12

20 40

In9en

60 80

I svært stor grad ncen grad I litengrad Ikke i det hele tatt ikke hatt skke samtaler Prilcket

I stor grad

40 60  80 108

Får du ststle og hjelp i fagene når du trenger det..

alle eller de flaste fag e. mange fag I noenfag I svært fl fag eloIkke noen fag Priklcet

41

40

100

20  ao so ao too
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I alle eller de fleste fag 11/1 mange fag I noen fag øre I svært fag ele ficke i noen fag Pritket

I hvor mange fag synes du at undervisningen/opplæringen
er tipas...

Svært forroyd fornaryd Verken forneyd der misforneydasaMisfornryd 11/1 Svært misfornøyd

I hviken grad er du forneyd med
informasionen fra ungdorraskolen

I hviken grad er du fornaNd med
etformesjonen du fbr på skolen o...

Har du hatt santale med rldgiver
skolen om hvbce yrker sorn ka...

0

Til - Vurdering og veiledning
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4

4

4

0

Fire eller flere ganger Tre garbger To ganger En gang Ingen ganger Pnicket

I svært stor grad I noen grad k,;‘, I kten grad Ikke i det hele tan _ Har kke hatt samtale med Mcket
I stor grad  fåd9iver  

Synes du sandalene med rådgiver har vært nylbge? 4

ao 40

40
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Hjelper fagetutdanningsvalg deg
3 rner cmersild over utdan...

Hjelper fagetutdanningsvalg deg
til å kunne veige rklig utdanni...

Hvor fornøyd var du med den veiledningen
du har fått om dine vide...

I hvilken grad har du fått prwe ut dine ønsker? 5

Arbeidsmiljø

Får du i faget utdanningsvalg erfarbg
med innhold, arbeidmåter o...

Forstyrrer du andre elever når de arbeider? 3

Kommer elevene i din gruppendasse
for sent  el timene?

Blir du forstyrret av at andre
elever lager bråk og uro i arbeids...

Elevundersokelsen (2007-2010) - Seida skole

I sv ært stor grad I neen grad . I liæn grad  eel  Ikke i det hele tatt Har ikke utdanningsvalg Pricket
/III I stor grad

7

20

5vært oke eller alltid OFte Av og til Sjelden  Nel  Aldri Prikket

Er du hyggelig mot tærerne dine? 35

Korrrner lærerne preses til brnenefarbeidseidene? 17

M3 lærerne bruke rnye bd p3 å f3 ro klassen? 13

Følger du med og herer etter n5r lærerne snakker? 25

3

6

20
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Får du god slitte ag hjelp av lasreren
hvis det er noe du ildre for...

Arbeidsmiljø (3)

Er du bkit mabbet på skalen de siste månedene?

elever g ruppa/klassen ?

andre elever på skolen?

en eller flere lærere?

andre voksne på skolen?

Elevundersøkelsen (2007-2010) - Seida skole

Alltd Ofte 11. Noen ganger NowSjelden fie Aldri Prikket

0 20

20

Blir du mobbet av...

55

•
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Ikke i det hele tatt eller 3 ganger i mineden 1100[ Ontrent I gang i uken 10111 Fiere ganger i tAcen PrIcket
En sieldengang

54

40 40

Ikke i det hele tatt 111111 2 eller 3 ganger i mineden Clintrent igang i uken Flere ganger i uken Pdidoet
En sjelden



licke i det hele tatt 2 eber 3 ganger i måneden
En sielden gang

Har du selv vært med på å mobbe
en eller flere elever på skolen d...

Pleier eievene å si fra til lærerne
hvis noen bhr mobbet?

Arbeidsmiljø (4)
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Omtrent 1 gang uken Flere ganger uken Priklcet

54
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Sv mrt ofte eller alltid Ofte k,ogtil Sjelden 11/11Aldri

22

Er du bktt utsatt for urettferdig behandlingldiskriminering på skolen på grunn av...

Ikke i det hele tatt 2 eber 3 ganger måneden . Omtrent 1 gang uken Flere ganger i uken Prikket
111/1Er sjelden gang

kjønn?

fu nksjonsherrwring?

nasjonalitet?

religion eller livssyn?

seksuell orientering?

25

25

27

28

20  ao 60 ao too
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Er du blitt  utsatt for urettferdig behandlingldiskriminering av...

Ikke det hele tatt eller 3 ganger rnIneden Orntrent 1 gang uken Flere ganger uken Prgdcat
01111En stelden

elever g ruppafklassen ?

andre elever på skolen?

en eller flere berere?

andre voksne p skolen?

Arbeidsmiljø (5)

Svært forreyd 111. Forneyd 11/1 Gareke forraryd . Lrtt fornryd Ikke serrrg forneyd Pitket

luften i klesserornmene 16

Temperaturen i klasserommene 14

Klasserornmene ellers 14

Lærebeker og uistyr 17

Skolebibliotek 16

Toaietter 9

Garderobe og dusj  4

Skoiebygg

Renhold/vasking

Uteorrrådet elevene kan bruke i friminutene 16

T12 - Arbeidsmiljø
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17

23

23

25

Er du forneyd med følgende forhold på skolen?

20 40
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Lærerne på denne skalen har de
samme reglene for eievenes appfø-sel

Lærerne på denne skalen reagerer
på samme måte hvis elevene bryte...

T13 - Arbeidsmilje

leg tør å spørre lærer am hjelp
når det er nae jeg dcke forstår,

emene later jeg som om jeg ftrstår
merenn jeg egeniiig gjør.

klassen min synæ vi det er fint
5 være fiinke p3 skoen.

Elevmedvirkning
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Kelt ueng 1/111 Litt ueng Verkeneller ' Utt enig Helt enig

16

16

20

I ale eller defleste fag 1/1/ I mangefag I noenfag I svært f fag /01 Ikke i noen fag Prikket

I skaletimene tør jeg å si hva jeg mener. 33

8

22

40
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I hvor mange fag får du være med på å...

I alle eller de fleste fag Iffilmangefag I noen fag I svært fag Ikke i noen fag Prkket

lage arbeidsplaner (ukeplan, periodeplan,
ksplan) i fagene?

velge mellom ulike oppgavetyper i fagene?

velge arbeidsmIter i fagene?

Har  lærerne forklart  hvordan elevene
kan være med p00 beitenvne h...

Oppmuntrer lærerne tilat elevene
kan være med på å besterrrne hvor...

T14 - Elevmedvirkning

Oppmuntrer lærerne til at devene
kan delta i elevrådsarbeid og a...

Elevmedvirkning (2)
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20 40 eo eo 180

I alle eler da fleste fag I mange fag 11/11 I ncen fag I wært få fag Ikice i noen fag

4

20 40 60 00 100

I svært stor grad stor grad 111.1Inoen grad Irreengrad 11.0 Ikke det hele tatt Prikket

9

18
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Hvor godt arboid synes du devrådet
gfto på slcdon?

Hører skden pi oktoonei forshg?

gwy Svært godt Godt Litt godt Didg Svaert didg ead Vet ikke ornotdrMffit

0
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