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Hva er elevundersøkelsen?

Årlig nasjonal undersøkelse for alle elever 5. – 13. trinn

Gjennomføres for 16. gang av Utdanningsdirektoratet

Obligatorisk gjennomføring i løpet av 1.termin, slik at skolene skal få bedre 
anledning til å bruke resultatene

Høstens viktigste undersøkelse – elevenes mening om læring og trivsel på 
skolen! 

Elevundersøkelsen
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Spørsmålene er knyttet til 10  
fokusområder

Trivsel
Motivasjon, arbeidsforhold og læring
Hjem-skole-samarbeid
Støtte fra lærer
Vurdering for læring
Medvirkning
Regler på skolen
Trygt miljø
Rådgiving

Nytt i år: Spørsmål om Corona og hjemmeskoleperioden

Det gis fem svaralternativer, for eksempel:
- ”Svært ofte, ofte, av og til, sjelden, aldri”

- ”Svært godt, godt, litt, like noe særlig, ikke i det hele tatt”
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God svarrespons de siste år – en liten dipp i fjor -
klarer vi 85% i år?!
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Hva brukes resultatene til?

Analysere og forbedre læringsmiljøet - kvalitetssikring

Resultatene offentliggjøres på skoleporten.no 

Forskning på skolespørsmål

Gjøres kjent til elevene blant annet gjennom de tillitsvalgte i elevrådet

Gjøres kjent til alle ansatte på skolen 

Diskusjon i ulike fora: Ledergruppe, R-team, elevråd, driftsstyre, 
skolemiljøutvalg m.m

Flott at alle tar undersøkelsen seriøst! 

Elevundersøkelsen
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Gjennomføring av undersøkelsen

Foresatte, elever og lærere informeres i uke 46 

Gjennomføringen kan skje i perioden uke 46-48

Linken til undersøkelsen legges i portalen både til lærere og elever 

https://elfu.udir.no/Respondent/Login.aspx

Elevene får utdelt passord av kontaktlærerne, hvis ikke andre avtaler er gjort. 

Kontaktlærer/faglærer sikrer gjennomføring  i "egne timer", eller i samarbeidsøktene frem 
mot desember. Selve undersøkelsen tar maks 15 min. 

Elevene gjennomfører undersøkelsen på hver sin PC

Voksne er tilstede under gjennomføringen

https://elfu.udir.no/Respondent/Login.aspx
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REKTOR

Masse lykke til 

Mål: 85% deltagelse !


