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Forord 

Denne rapporten er basert på ei kartlegging og gjennomgang av undersøkingar av 
læringsmiljøet til elevar i skulen. Rapporten er skriven på oppdrag for Utdanningsdirektoratet. 
Rapporten er eit bidrag til revisjonen til direktoratet av Elevundersøkelsen, som er ei årleg 
undersøking av læringsmiljøet i norske skular.  
  
I fyrste fase i prosjektet gjekk me breitt ut med tanke på å finna aktuelle undersøkingar i både 
Noreg og utland som ville vera spesielt relevante å gå i djupna på. Me har utarbeidd tre notat 
som har beskriven aktuelle undersøkingar. Notata har tent som grunnlag for diskusjon med 
Utdanningsdirektoratet om kva undersøkingar som det vil vera mest formålstenleg å gå 
grundigare inn på. Gjennom møte med Utdanningsdirektoratet har me funne fram til åtte 
undersøkingar som blir gjennomførte i norske skular og undersøkingar i fire andre land. 
Denne rapporten viser resultata frå analysane av desse undersøkingane.   
  
Kristin Andersland, Elin Flatebø, Camilla Vibe Lindgaard og Frode Restad, alle i 
Utdanningsdirektoratet, har vært med i diskusjonar om aktuelle undersøkingar og gitt innspel 
til utforming av rapporten. Mange takk for gode møte og diskusjonar og relevante innspel til 
utkast av rapport.  
  
Me har diskutert undersøkingar om læringsmiljøet til elevar med kollegaer både i inn og 
utland og eit utval av skuleleiarar i Noreg. Ein stort takk til alle dykk for innspela og 
betraktningane.  
  
Ved NTNU Samfunnsforskning har spesielt Joakim Caspersen og Christian Wendelborg vore 
diskusjonspartnarar for oss. Mange takk til dykk begge.  
  
  
  
Trondheim,  
Mars 2022  
  
  
  
  
  

Ida Fjærestad Utmo     Thomas Dahl 
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Samandrag 

Denne rapporten er basert på ei kartlegging og ein gjennomgang av undersøkingar av 
læringsmiljøet til elevar i skulen. Rapporten er skriven på oppdrag frå Utdanningsdirektoratet. 
Rapporten er eit bidrag til direktoratet sin revisjon av Elevundersøkelsen, som er ei årleg 
undersøking av læringsmiljøet i norske skular. 
 
Vi tek i denne rapporten i hovudsak føre oss åtte ulike undersøkingar i Noreg og 
undersøkingar i fire utvalde land: Australia, Danmark, Tyskland og USA. Utvalet av 
undersøkingar og land er baserte på ein forstudie av fleire undersøkingar og land, og vi har 
valt undersøkingane og landa i samråd med Utdanningsdirektoratet. Vi har òg sett på utvalde 
spørjeundersøkingar av læringsmiljø i skulen utvikla av forskarar. Gjennomgangen av alle 
desse undersøkingane viser at det ikkje er noka semje om kva som skal definerast som 
læringsmiljø, og det er fleire andre nemningar på det vi vil kalla læringsmiljøet til elevane, 
ikkje minst internasjonalt. Det er dermed forskjellar i kva undersøkingane vektlegg, og korleis 
dei freistar å få mål på dimensjonar ved det som blir kalla læringsmiljø. Samtidig er det òg 
betydeleg overlapping når det gjeld kva spørsmål eller utsegner undersøking nyttar seg av. 
Dei forskingsbaserte undersøkingane tek i større grad opp i seg spørsmål om fenomen som 
har fått ein sentral plass på forskingsfeltet. Nokre undersøkingar gjer til dømes tydeleg 
tydinga av «self-efficacy» (meistringstru), som kan samanliknast med Elevundersøkelsen sin 
indeks «Meistring», men som er betre teoretisk og forskingsmessig forankra i forskinga. 
 
Rapporten viser at det er ei rekke undersøkingar som måler læringsmiljøet til elevar på ein 
eller annan måte i Noreg. Dei fleste av desse undersøkingane har eit anna hovudtema enn 
læringsmiljøet til elevane, og ingen undersøker læringsmiljøet like breitt som 
Elevundersøkelsen gjer. Men nokre av dei ser òg relativt grundig på aspekt ved 
læringsmiljøet. Ungdata-undersøkinga har fleire spørsmål som går direkte på forhold ved 
skulen, samtidig som ho – noko Elevundersøkelsen ikkje gjer – kartlegg forhold rundt 
livssituasjonen til eleven, livsmeistring og helse. Dette er forhold vi finn at undersøkingar i 
andre land som er retta mot læringsmiljøet i skulen, også undersøker. PISA-undersøkinga 
verkar òg spesielt relevant ved at ho måler fleire dimensjonar ved læringsmiljøet til elevane, 
og ved at dei dimensjonane og fenomena som undersøkinga måler, er forankra både teoretisk 
og i forsking. Også PISA-undersøkinga kartlegg ei rekke bakgrunnsvariablar og spørsmål om 
elevane sin heimebakgrunn. 
 
Undersøkinga Klassetrivsel er eit kommersielt produkt utvikla primært av lærarar med 
erfaring frå arbeid med læringsmiljø i Danmark. Ifølge bedrifta som tilbyr produktet, blir 
undersøkinga brukt av eit stort tal skular i Danmark og Noreg. Ho blir mellom anna brukt av 
og i store kommunar som Bergen og Trondheim. Undersøkinga har ei stor overlapping med 
Elevundersøkelsen, men er utforma slik at brukarane sjølve kan velja kva spørsmål som skal 
inngå. Til forskjell frå Elevundersøkelsen får brukarane òg data på elevnivå. For lærarane er 
ikkje dataa anonymiserte, slik at undersøkinga gir data om namngitte elevar. Dataa er berre 
tilgjengelege for brukarane, og skuleleiinga og kommunane kan nytta seg av aggregerte data. 
Forskjellen frå Elevundersøkelsen er i første rekke at lærarane med Klassetrivsel kan få ei 
skildring av relasjonane mellom elevane i klassen. 
 
Undersøkingane i andre land overlappar også med Elevundersøkelsen på mange område. 
Spesielt den danske Trivselsundersøkelsen har fleire meir eller mindre likelydande spørsmål, 
men indekserer resultata frå undersøkinga på ein annan måte. Trivselsundersøkelsen har også 
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spørsmål om helsesituasjonen til elevane og kan koplast til sosioøkonomiske 
bakgrunnsvariablar, noko Elevundersøkelsen ikkje legg opp til. 
 
Vi vil også framheva den vektlegginga som spesielt dei forskingsbaserte undersøkingane har, 
og som vi ser kjem til uttrykk i undersøkingane i andre land: viktigheita av å vurdera 
læringsmiljøet ut frå elevane sine ulike ståstader. Dette inneber å få eit mål på korleis skulen 
legg til rette for og skaper moglegheiter for mangfald («diversity»). 
 
Det mest framståande trekket ved dei undersøkingane vi har sett på i andre land, er der dei 
avvik frå Elevundersøkelsen. Spørsmål om helse og om sosial-emosjonelle forhold er 
framståande i fleire av undersøkingane. Spørsmålsstillinga er òg på nokre område annleis, 
mellom anna ved at det blir spurt om kva skulen gjer for å utvikla læringsmiljøet. 
Undersøkingane i dei andre landa er også i større grad utvikla i samarbeid med 
forskingsmiljø, og dei blir òg delvis gjennomførte av forskingsmiljø. Spesielt undersøkingane 
i delstaten Sør-Australia i Australia og delstaten California i USA verkar prega av eit vidare 
læringssyn enn Elevundersøkelsen ved at psykososiale aspekt blir vektlagde. 
 
Bruken av alle undersøkingane og korleis resultata blir gjorde tilgjengelege, varierer mykje. 
Nokre undersøkingar, som dei fleste vi har sett på i Noreg, gir berre resultat på nasjonalt nivå, 
og seier ikkje noko om tilstanden på lågare nivå. Klassetrivsel er i motsett ende ved at 
undersøkinga primært genererer resultat på elevnivå. Elevundersøkelsen spenner over heile 
registeret. 
 
Ved å skilja mellom bruk av undersøkingar til utdanningspolitiske formål eller som 
styringsreiskap («accountability») og som hjelpemiddel til utviklingsarbeid lokalt 
(«development») ser vi at undersøkingane er ulikt innretta når det gjeld tilgjengeleggjering og 
bruk av data. Medan Elevundersøkelsen gir resultat om læringsmiljøet på alle nivå og gjer 
resultata på alle nivå tilgjengelege gjennom Utdanningsdirektoratet sine nettsider, ser vi at 
andre land differensierer i presentasjonen av resultata. Eit generelt trekk er at data på 
skulenivå berre blir gjort tilgjengelege for skulane eller kommunane (for utviklingsarbeid), 
medan resultat på nasjonalt eller delstatsnivå blir presenterte i form av rapportar og gjennom 
analyse av fleire datakjelder (med tanke på politikkutforming). Felles er likevel at det blir stilt 
minstekrav til antal respondentar før resultata blir presenterte. 
 
Ein annan forskjell mellom undersøkingane i andre land og Elevundersøkelsen er at det med 
undersøkingane følger stønad og hjelp til analyse av resultata. Mest omfattande er denne 
hjelpa i Berlin, der resultata blir tolka gjennom ein omfattande prosess med deltaking av 
aktørar både internt og eksternt på skulen. Resultatet av denne tolkingsprosessen blir 
presenterte offentleg i eigne rapportar, men då på aggregerte nivå. Dei meir detaljerte 
undersøkingane blir verande i skulen. I California kan skulane og kommunane bestilla 
«analysekompetanse» og hjelp til å tolka resultat frå undersøkingane. 
 
Med bruken av Klassetrivsel i fleire skular og kommunar i Noreg og med den forskinga som 
seier noko om bruken av Elevundersøkelsen, er det tydeleg at Elevundersøkelsen ikkje blir 
brukt i utviklingsarbeidet til skulane og kommunane mange stader. Vi anbefaler at ein 
vurderer om Elevundersøkelsen bør vera innretta så breitt som han er i dag. Skal 
Elevundersøkelsen i sterkare grad rettast mot å bli eit utviklingsverktøy for skulane? Kva 
fenomen og dimensjonar er det då undersøkinga burde vareta? Kan behovet for eit nasjonal 
oversyn varetakast på ein annan måte enn gjennom resultat frå alle skulane? Uansett eventuell 
omforming av kva resultat Elevundersøkelsen skal gi, og på kva måte, anbefaler vi at ein 
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vurderer å trekka inn dimensjonar som i større grad kan seia noko om vilkåra til elevane for 
læring og utvikling enn det undersøkinga gjer i dag. 
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1. Undersøkingar av læringsmiljøet til elevar 

Systematiske kartleggingar av læringsmiljøet til elevane i form av spørjeundersøkingar til 
elevar blir gjennomført i mange land og på ulike måtar. Denne typen undersøkingar har vore 
gjennomførte i lang tid. På slutten av 1960-talet vart det såkalla «Classroom Climate 
Questionnaire» utvikla av dei amerikanske psykologane Herbert Walberg og Gary Anderson 
(Anderson og Walberg 1967, 1), og dette spørjeskjemaet blir gjerne rekna som eit av dei 
første forsøka på å måla aspekt ved læringsmiljøet (Fraser 2019). Sidan då er det utvikla ei 
rekke skjema som i større eller mindre grad freistar å få mål på dei same fenomena som 
Walberg og Anderson ønskte å måla. Namna på desse måleinstrumenta, som «The Classroom 
Environment Scale» og «Classroom Environment Questionnaire», viser at det ikkje er ei 
eintydig nemning på det vi kan kalla læringsmiljø. Omgrepsvaliditeten er ikkje utprega sterk, 
og vi finn dermed ulike tilnærmingar og ulike nemningar i bruk i forsøket på å måla 
læringsmiljøet. 
 
Felles for undersøkingane som er nemnde ovanfor, er at dei spring ut frå forskingsmiljø, og at 
formålet er å henta fram forskingsbasert kunnskap. I dei seinare tiåra har likevel behovet for å 
få kunnskap om læringsmiljøet til elevane vorte tydelegare frå politisk og styringsmessig 
hald. I mange land har myndigheitene etablert eigne undersøkingar for å få oversyn over 
læringsmiljøet i skulen. Elevundersøkelsen i Noreg er ei slik undersøking. 
 
Elevundersøkelsen er ei nasjonal undersøking som blir gjennomført årleg frå 5. trinn til vg3 i 
skulen. Det er obligatorisk for skulane å gjennomføra undersøkinga for 7. og 10. trinn og vg1; 
for resten av trinna kan skulane sjølve velja om dei vil gjennomføra undersøkinga. 
 
Elevundersøkelsen vart lansert i 2001 som ei frivillig, nettbasert undersøking. Ho vart då kalla 
«Elevinspektørene». I 2004 vart ho gjort obligatorisk for skuleeigarane, og i 2006 fekk ho 
namnet «Elevundersøkelsen». Utdanningsdirektoratet er ansvarleg for gjennomføringa av 
undersøkinga. 
 
For å sikra at Elevundersøkelsen er eit relevant og nyttig verktøy, har Utdanningsdirektoratet 
sett i gang ein større revisjon som omfattar både det faglege innhaldet og tekniske løysingar. 
Som eit ledd i dette arbeidet ønsker direktoratet ei kartlegging og vurdering av relevante 
nasjonale og internasjonale undersøkingar om skule- og læringsmiljø som overlappar med 
dagens Elevundersøkelsen. Denne rapporten er eit svar på dette ønsket. 
 
Vi har kartlagt ei rekke spørjeundersøkingar som enten set søkelys på læringsmiljøet til 
elevane eller kjem inn på det på ein eller annan måte. Vi har sett både på undersøkingar i 
Noreg og i andre land, og vi har gjennom dialog med Utdanningsdirektoratet valt ut åtte 
undersøkingar som blir gjennomførte i norske skular og fire land, for å kunne gjere ein 
grundigare analyse av undersøkingane. 
 
Kartlegginga har som mål å beskriva korleis desse undersøkingane er innretta, og kva 
spørsmål som overlappar med dagens Elevundersøkelsen. Vi har også sett på korleis dei ulike 
undersøkingane handterer resultata frå undersøkingane. Kartlegginga har vidare eit formål om 
å gi innspel og råd til vidareutvikling av Elevundersøkelsen: Er det andre spørsmål eller 
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dimensjonar som bør trekkast inn enn dei som er med i undersøkinga i dag? Bør det tenkast 
nytt om korleis resultata frå undersøkinga blir gjorde tilgjengelege og offentlege? Burde dataa 
bli behandla på ein annan måte enn i dag? 
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2. Om undersøkingar av læringsmiljø 

Formål 

Dei fleste undersøkingane av læringsmiljø internasjonalt er utvikla av forskarar og 
forskingsmiljø med mål om å få forskingsbasert kunnskap om læringsmiljøet til elevane. 
Utforminga av desse undersøkingane føreset psykometrisk testing, og analysen av dataa 
føreset statistisk metodikk. Omfanget av denne typen undersøkingar er svært stort. Det finst 
enkelte oversyn over nokre av desse undersøkingane (Lim og Fraser 2018, Fisher 2005, 
Zandvliet og Fraser 2019, Cavanagh og Waugh 2011), men det manglar ein fullstendig 
systematisk gjennomgang av undersøkingar frå ulike land. Historikken til denne typen 
undersøkingar går i alle fall tilbake til 1960-talet (Zandvliet og Fraser 2019). 
 
Det har etter kvart vorte utforma undersøkingar som ikkje har som formål å få forskingsbasert 
kunnskap om læringsmiljø, men skal gi enten skulane sjølve eller skulemyndigheitene 
kunnskap om læringsmiljøet. Begge desse formåla låg til grunn for utviklinga av dei nasjonale 
kvalitetsindikatorane i norsk skule (NOU 2003:16 , NOU: 2002:10): (1) å få eit oversyn over 
tilstanden til læringsmiljøet, spesielt med tanke på styring og utvikling av sektoren, og (2) å gi 
skulane og kommunane/fylkeskommunane kunnskap som kan brukast i utviklingssamanheng. 
 
I engelskspråklege land inngår undersøkingar med tanke på styring i det som blir omtalt som 
«accountability». Accountability betyr meir direkte omsett rekneskapsførsel, og formålet med 
undersøkingane er å gi eit oversyn og rekneskap over tilstanden og utviklinga. Kunnskapen 
blir brukt primært som grunnlag for politiske avgjerdsprosessar. For det andre formålet blir 
gjerne omgrepet «development» nytta, der formålet med undersøkingane er å gi sektoren – 
ofte skulane direkte – tryggleik utviklingsarbeidet. 
 
Ønsket om «accountability» og ønsket om ei betre styring av utdanningssektoren har klart 
vore med på å bygga opp under mange undersøkingar, og fleire undersøkingar er då eit 
resultat av statlege initiativ eller initiativ frå internasjonale organisasjonar. Framveksten av 
undersøkingane kan til ei viss grad seiast å vera ein parallell til endringa av offentleg sektor, 
også i Noreg, under det som blir omtalt som «New Public Management» (Brix 2017, 
Leithwood 2001, Lægreid 2014). 
 
Denne dreiinga mot at skulen og skulesystemet må «stå til ansvar» for det dei gjer, er i norsk 
samanheng i første rekke gjort tydeleg gjennom det som blir omtalt som mål- og 
resultatstyring (Olsen 2017, Braun og Benninghoff 2003). Skulen må kunna dokumentera i 
kva grad han oppnår dei måla som er sette. Det inneber at skulen må sette søkelys på 
«resultata», og læringsmiljøet kan bli forstått som eit resultat av skuleverksemda. 
 
Medan ønsket om «accountability» har vore ein viktig faktor for at fleire undersøkingar har 
vorte laga, ser vi at «development»-aspektet blir meir vektlagt i dag. Eit tydeleg døme er at 
det under den store skulereforma til Bush-administrasjonen i USA, som mellom anna 
resulterte i No Child Left Behind Act frå 2002, var eit nasjonalt krav til ei heil rekke 
kartleggingar av skulane, også knytt til læringsmiljøet. Obama-administrasjonen endra dette 
med Every Student Succeeds Act (ESSA) i 2015. Med denne er det ikkje lenger krav om 
kartlegging, verken på nasjonalt nivå eller delstatsnivå, og ansvaret for om det skal bli 
gjennomført undersøkingar, og kva type, er lagt på delstatsnivå (Kostyo, Cardichon og 
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Darling-Hammond 2018). Under ESSA er dei nasjonale utdanningsmyndigheitene i større 
grad vorte ein tilretteleggar for undersøkingar lokalt gjennom å utvikla verktøy til bruk i 
skulane og delstatane. 
 
Elevundersøkelsen tener begge dei to kunnskapsformåla vi har sett ovanfor: Undersøkinga gir 
offentlegheita og myndigheitene eit innblikk i tilstanden til og utviklinga av læringsmiljøet i 
skulen, samtidig som ho er eit verktøy for skulane og kommunane/fylkeskommunane for å 
jobba med læringsmiljøet. I Noreg er alle resultata frå Elevundersøkelsen ned på skulenivå 
offentlege. Innover i skulane er det berre skulane og kommunane/fylkeskommunane som har 
moglegheit til å innhenta meir detaljerte data. Elevundersøkelsen kan brytast ned på 
klassenivå i skulane. Men det er den same typen data skulane har tilgjengeleg, som 
offentlegheita har, berre på eit lågare nivå. Som vi skal sjå, er dette handtert annleis i andre 
land. I enkelte land, og i Tyskland og USA/California, som vi omtaler her, får skulane tilgang 
til andre typar og meir data enn det som blir offentleggjort. Dette reiser spørsmålet om kva 
type data som skal offentleggjerast, på kva nivå og for kven: Kven er det kunnskapen om 
læringsmiljøet skal tena? 
 
Det er lite forsking på bruken av undersøkingar i skulesektoren, enten dei er retta mot 
«accountability» eller «development». Vi veit derfor i lita grad om denne typen undersøkingar 
bidreg til å betra læringsmiljøet i skulen og til ei politikkutforming som styrker det. 
 
I Noreg er det gjort enkelte studiar som rettar seg mot bruk av måleresultat generelt, også når 
det gjeld resultat frå målingar av læringsmiljøet til elevane gjennom Elevundersøkelsen. Eit 
gjennomgåande trekk ved desse undersøkingane er likevel at det er stor variasjon i kor stor 
grad skulane og kommunane forheld seg til eller bruker resultata, og det er i tillegg forskjell i 
kor stor grad skulane og kommunane har den naudsynte analysekompetansen (Lyng et al. 
2021, 74, Ekspertgruppe for skolebidrag 2021, Caspersen et al. 2017, Grindheim et al. 2014). 
Prøitz, Mausethagen og Skedsmo viser til at bruken er knytt til det dei kallar «administrators' 
personal governing style» (Prøitz, Mausethagen og Skedsmo 2021). 
 
Med tanke på formålet med studien vår – å gi oppmodingar for utvikling av 
Elevundersøkelsen – har vi ikkje undersøkt (a) korleis Elevundersøkelsen fungerer til 
utviklingsarbeid i skulen og (b) kva tyding ho har for utvikling av politikkområdet. 
Oppmodingane våre må sjåast på denne bakgrunnen. 
 

Kva blir undersøkt? 

Systematiske kartleggingar av læringsmiljøet til elevar har i hovudsak ei historie tilbake til 
slutten av 1960-talet. Som nemnt var ei av dei første den såkalla «Classroom Climate 
Questionnaire», som Herbert Walberg og Gary Anderson stod bak (Anderson og Walberg 
1967, 1). Sidan då har det vore utvikla ei rekke spørjeskjema for å kartlegga læringsmiljøet. I 
forskinga har det vore fleire diskusjonar om både kva ein skal måla, og korleis. Kan ein måla 
læringsmiljøet likt i «primary education» som i «secondary education»? Kva dimensjonar er 
det ein bør måla, og som er sentrale for å seia noko om læringsmiljøet? Nokre av 
diskusjonane i forskinga dei siste tretti åra er nyleg oppsummerte i bokform med nokre av 
forskarane som har vore sentrale for utviklinga av kartlegging av læringsmiljø som eit eige 
fagfelt (Zandvliet og Fraser 2019). 
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Omgrepet læringsmiljø, som hyppig blir brukt i Noreg, er ikkje eit eintydig omgrep. Skjemaet 
til Walberg og Anderson hadde som mål å kartlegga «klasseromsklimaet». Ei kjend og mykje 
brukt undersøking, som vart utvikla tidleg på 1970-talet (Trickett og Quinlan 1979) og 
framleis er i bruk, går under namnet «Classroom environment scale», altså klasseromsmiljøet. 
Vi vil òg finna nemningar som «Learning Climate» og «Learning Culture», og som vi vil sjå 
seinare i denne rapporten, «School Climate». Det er dermed ingen tydeleg internasjonal 
samstemmigheit i forskinga om kva ein skal måla og kva som skal inngå i målinga. 
 
Det er heller ikkje særleg semje når det gjeld dei psykometriske analysane av slike 
kartleggingar. I all hovudsak har kartleggingane vore testa med omsyn til reliabilitet og 
dimensjonalitet, slik også den norske Elevundersøkelsen har vore. Det har vore forsøk på å 
bruka probabilistiske metodar, som Rasch-analysar, i dei psykometriske analysane av 
undersøkingane (Cavanagh og Waugh 2011), men denne metodikken verkar lite brukt. I all 
hovudsak er dei ulike dimensjonane i læringsmiljøet definerte gjennom klassiske 
psykometriske testar (faktoranalysar, testing av reliabilitet og testing av dimensjonalitet). 
 
Dette er paradoksalt, og det står i kontrast til dei moglegheitene som nyare statistiske analysar 
gir, utan at ein treng å gå så langt som D.R. Cox og Bradley Efron, som langt på veg parkerer 
klassisk psykometrisk metodikk for å vera unøyaktig og ikkje nytta seg av dei moglegheitene 
for modellering som datamaskiner gir i dag (Cox og Efron 2017, Sjå òg Efron og Hastie 
2016). Det er òg paradoksalt fordi probabilistisk metodikk er sentral i fleire internasjonale 
undersøkingar, mellom anna PISA. Denne metodikken blir òg brukt i utvikling av dei norske, 
nasjonale kartleggingsprøvene. Det psykometriske grunnlaget for kartleggingane av 
læringsmiljø har derfor i stor grad svakheiter i seg. 
 
Dei internasjonale prøvene som PISA har likevel òg kartleggingar av læringsmiljøet til elevar. 
Grunnlaget for desse kartleggingane er baserte på probabilistisk metodikk (modellering med 
eksploderande faktoranalysar), men PISA gjer inga vurdering med probabilistisk metodikk av 
kor gode spørsmåla er til å måla læringsmiljøet. Ein probabilistisk metodikk gjer det mellom 
anna mogleg å sjå korleis spørsmål diskriminerer (skilje mellom elevar med ulik oppfatning 
av læringsmiljøet), og kor «vanskelege» spørsmåla er (kor gode spørsmåla er til å måla 
elevane som er i ytterpunkta i vurderinga si). 

 

Kopling mellom forskinga og bruken til skulemyndigheitene 

Utviklinga av undersøkingar for forskingsmiljø og etableringa av undersøkingar for 
«accountability» og/eller «development» verkar saman i avgrensa grad. Mange av 
undersøkingane som er utvikla av offentlege myndigheiter, er av og til prega av den 
skulepolitiske debatten. Typisk i så måte er den danske Trivselsundersøkelsen, der spørsmåla 
vart utvikla av ei ekspertgruppe oppnemnd av Undervisningsministeriet for ei «konceptuell 
afklaring», der bestillinga var forankra i Folkeskolereformen (Ekspertgruppen om elevers 
trivsel i folkeskolen 2014c). Også Elevundersøkelsen har spørsmål om forhold som det 
primært er eit ønske frå sentrale myndigheiter å få kunnskap om. Spørsmålsbatteriet om 
«Vurdering for læring» er særeige for Elevundersøkelsen, og det kan knytast til søkelyset på 
vurdering i norsk skule som spesielt OECD har bidrege til (Sandvik et al. 2012). Vi har ikkje 
funne døme på andre undersøkingar som måler dette fenomenet. Fleire av spørsmåla i 
batteriet kan ei finne i andre undersøkingar, men dei inngår då i batteri der det er eit anna 
fenomen ein ønsker å måla. 
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Igjen er dei internasjonale undersøkingane delvis eit unntak. PISA-undersøkinga sitt 
elevspørjeskjema tek føre seg forhold som «School climate», «Student well being», «Student 
belief in ability» og «Parents' involvement» (OECD 2019b). Spørsmåla er i all hovudsak 
baserte på forsking som har påvist tydinga av desse forholda for læringsresultata til elevane. 
Sjølv om PISA òg rapporterer om læringsmiljøet, er likevel formålet til PISA primært å seia 
noko om betydninga av læringsmiljøet for læringsresultatet. Spørsmåla som blir stilte, er 
derfor primært valde frå studiar som har påvist samanhengar. Men samtidig blir PISA-
undersøkinga brukt til å rapportera frå læringsmiljøet. OECD har sjølv gjennomført 
internasjonale samanlikningar her, og det finst fleire undersøkingar som nyttar seg av PISA-
dataa på dette området (OECD 2017a, Bradshaw, Hoelscher og Richardson 2006, Govorova, 
Benítez og Muñiz 2020, Rodríguez et al. 2020, Kuhn et al. 2021, Kozina og Štraus 2017). 
 
Samla kan vi seia at det finst ei rekke ulike tilnærmingar til å kartlegga læringsmiljøet, ei 
psykometrisk tilnærming (klassisk testteori) dominerer blant dei forskarane som set søkelys 
på læringsmiljø. Dei undersøkingane som blir brukte til nasjonale kartleggingar, er i større 
grad baserte på politiske eller teoretiske definisjonar av kva som er viktig å kartlegga, og 
trekker i lita – om noka – grad på dei validerte instrumenta som er utvikla over fleire tiår. 
Dette kjem sjølvsagt av at verken skular (organisering, mål, innhald) eller skulepolitikk er like 
i forskjellige land. Dei undersøkingane som er validerte, er validerte i lokale eller nasjonale 
kontekstar og i lita grad internasjonalt. Likevel blir det produsert data om læringsmiljøet til 
norske elevar gjennom dei internasjonale undersøkingane, men heller ikkje dei baserer seg på 
validerte skjema for læringsmiljø. Ei ytterlegare problemstilling er at det i norsk skule er 
utvikla og teke i bruk ei rekke undersøkingar, men at det i lita grad er lagt til rette for å 
analysera dei ulike undersøkingane i samanheng (Blömeke og Olsen 2018). 
 
Det er dermed relevant både å sjå nærare på innhaldet i undersøkingane og å samanlikna kva 
som blir undersøkt, korleis undersøkingane blir brukte, og til kva formål.  
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Metode 

Metodisk har vi gått fram gjennom to ulike trinn: Det første trinnet har vore ei kartlegging av 
undersøkingar i Noreg og andre land, og det andre trinnet har vore ein grundigare studie av 
utvalde undersøkingar og land. 

Kartlegging 

Kartlegginga av undersøkingar både i Noreg og i andre land er basert på nettsøk og søk i 
forskingsdatabasar (Google Scholar og Oria). Desse søka har for det første hjelpt oss til å 
finna fram til korleis ulike land undersøker læringsmiljøet. Dernest har dei hjelpt oss til å 
finna nettstader og forskingsartiklar der systema blir beskrivne. Dei første søkeresultata har vi 
nytta til ytterlegare søk etter fleire undersøkingar. 
  
Søka har vore semi-strukturerte i den forstand at vi har prøvd oss fram med ulike 
søkekriterium. Grovt sett har vi nytta stikkorda nedanfor til å finna fram i land utanom 
Norden. 
  
Når det gjeld tema:  

• learning environment, class environment, Lernumgebung, Schulklima, well-being og 
Wohlbefinden  

  
Når det gjeld kva data undersøkingane genererer:  

• statistics, census, data, survey, indicators, accountability, Fragebogen og Statistik  
  
Desse omgrepa har dernest vore kopla til enkelte land og eventuelt til delstatar i landa. 
 
I tillegg har vi hatt samtalar med 24 skuleleiarar i Noreg om kva undersøkingar som blir 
brukte i skulen.1 Vi har på den måten fått kjennskap til undersøkingar som skulane og elevane 
til kommunane finansierer. 
 
Vi har i denne første fasen ikkje gått i detalj på sjølve undersøkingane. Vi såg ikkje på kva 
spørsmål som blir stilte, og korleis ein eventuelt måler læringsmiljøet. Vi avgrensa oss til 
undersøkingar som kan gi aggregerte og direkte samanliknbare resultat – med andre ord til 
undersøkingar som måler læringsmiljøet på ein eller annan måte og genererer indikatorar eller 
måleparameter. 
 
Resultata frå denne første fasen er publiserte i tre notat. Det eine notatet beskriv 
undersøkingar som blir gjennomførte i Noreg (Utmo og Dahl 2021a), dei to andre tek føre seg 
undersøkingar i andre land (Utmo og Dahl 2021b, a). Desse notata har vore utgangspunkt for 
diskusjonar med Utdanningsdirektoratet om kva for nokre undersøkingar vi skulle gå i djupna 
på. Resultatet av desse diskusjonane, som blant anna har teke opp spørsmålet om relevans 
med tanke på utvikling av Elevundersøkelsen, er dei undersøkingane vi beskriv i denne 
rapporten. 
  

 
1 Skuleleiarane er rekrutterte til samtalar gjennom utdanningsprogram ved NTNU. 
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Oversyn over undersøkingar i studien – type og omfang 

På bakgrunn av det første trinnet i denne studien valde vi ut åtte undersøkingar som blir 
gjennomførte i Noreg og fire andre land, for nærare studiar. Undersøkingane i Noreg er både 
undersøkingar som berre blir gjennomførte i Noreg, og internasjonale undersøkingar som 
Noreg er med på. Fleire av desse undersøkingane, som dei internasjonale undersøkingane 
PISA, TIMSS og ICCs, har ikkje primært søkelys på læringsmiljø, men undersøker alle 
læringsmiljøet til elevar i ei eller anna form. 
 
Tabellen nedanfor er eit oversyn over dei undersøkingane vi har gått nærare inn på i denne 
rapporten. Desse er alle undersøkingar som blir brukte i norsk skule eller genererer data om 
læringsmiljø frå norske elevar. 
 
Tabell 1: Undersøkingar i Noreg 

Undersøking Nivå Respondenta
r ved siste 
undersøking 
(ca.) 

Respondenta
r 

Utval Offentleggjerin
g 

Tilgang til 
rådata 

Hyppighei
t 

Elevundersøkelse
n 

7. og 10. 
trinn og vg1 
(obligatorisk
; frivillig for 
andre trinn) 

Svarprosent 
på over 90 

Elevar Alle elevar på 
«obligatoriske
» trinn 

Nettstad med 
data på skule-
nivå (nettstad 
for skulane: data 
på klassenivå) 

På skule-
nivå (for 
skulane: på 
klassenivå) 

Kvart år 

Barn og Medier Barn og 
ungdom 

3400 Barn og 
ungdom 

Utval Norsk rapport Nei Annakvart 
år sidan 
2006 

EU Kids Online Ungdom 25 000 
ungdommar i 
19 land  

Ungdom Representativt
, nasjonalt 

Internasjonal og 
nasjonal rapport 

Nei 2010 og 
2020 

HBCS Elevar 5000 elevar Elevar Representativt
, nasjonalt 

Internasjonal og 
nasjonal rapport 

På 
førespurna
d 

Kvart 
fjerde år  

ICCs Elevar og 
skular 

7000 elevar 
på 150 skular 

Elevar, 
lærarar og 
skuleleiarar 

Representativt
, nasjonalt 

 Ja 2009, 2016 
og 2022 

Klassetrivsel Elevar   Elevar Til bruk i 
skulen 

Berre for 
brukarane 

Nei Ved behov 

PISA Elevar og 
skular 

6000 elevar 
på 250 skular 

Elevar, 
lærarar og 
skuleleiarar 

Representativt
, nasjonalt 

Internasjonal og 
nasjonal rapport 

Ja Kvart 
tredje år 
sidan 2000 

TIMSS Elevar og 
skular 

4000 elevar 
på 150 skular 

Elevar, 
lærarar og 
skuleleiarar 

Representativt
, nasjonalt 

Internasjonal og 
nasjonal rapport 

Ja Kvart 
fjerde år 
sidan 1995 

Ungdata Elevar 660 000 
elevar sidan 
2010 (ca. 
60 000 årleg) 

Ungdom Fullskala i 
kommunar 

Nasjonal rapport Ja Kvart år 
sidan 2010 

 
I tabellen nedanfor har vi ført opp nokre kjenneteikn ved dei undersøkingane vi har sett på i 
dei fire utvalde landa. 
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Tabell 2: Undersøkingar i utvalde land 

Land/Delstat Undersøking Data frå Offentleggjering Tilgjengelegheit av 
data på skulenivå 

Danmark Trivselsværktøy Alle elevar på alle 
skular på alle trinn 
f.o.m. 3. t.o.m. 9. 

Statistikk på 
kommunenivå 

Gjennom pålogging 

Tyskland Nationale Bildungspanel 9 kohortar på ca. 6000 
elevar – årleg 
datainnsamling 

Rapportar og artiklar Tilgjengeleg for 
forskingsmiljø 

Berlin Schulinspektion Utvalde skular i Berlin – 
ca. 30 prosent av 
skulane er dekte 

Rapporter for Berlin og 
enkeltskular 

For deltakande skular 

Berlin Verktøy frå ISQ Til bruk i skulane Ingen For skular som bruker 
undersøkinga 

Australia National Quality 
Standard 

Skulane Nettportal Offentleg i nasjonale 
register for skular som 
tilfredsstiller krava 

Australia School Survey Frivillig for elevar i 5.–
12.klasse 

Rapport For skulane 

Sør-Australia Wellbeing and 
Engagement Collection 

Frå skulane som vil 
delta 

Rapport For skulane 

USA School Climate Survey Avhengig av bruk – inga 
nasjonal innsamling 

Blir bestemt av 
brukarane 

For dei som nyttar seg 
av undersøkinga 

California California School 
Climate Survey 

Ca. 50 av skulane i 
California 

Rapportar  Digital portal for distrikt 
og skular 

  
 

Analyse 

Alle undersøkingane som blir omtalte i denne rapporten, baserer seg på omfattande 
spørjeskjema til elevane. Ei nøyaktig samanlikning av desse skjemaa vil vera ei svært 
krevjande, for ikkje å seia umogleg, oppgåve. Spørsmålsformuleringane er forskjellige, og det 
same er svaralternativa. Omgrepsbruken er ulik og ofte vanskeleg å omsetta. Indeksane som 
blir bygde på bakgrunn av enkeltitems (enkelte spørsmål eller utsagn), har forskjellige namn, 
og det er forskjellige items som inngår i indeksar som skal måla det same. Vi har likevel 
anteke at dei indeksane som blir etablerte gjennom dei ulike undersøkingane, gir eit mål på 
ulike fenomen som er av relevans eller inngår i læringsmiljøet til elevane. På bakgrunn av 
dette har vi samanlikna undersøkingane for å sjå kva dei omhandlar, og på kva måte dei tek 
det føre seg. Vi har ikkje undersøkt eller kartlagt det psykometriske grunnlaget for 
undersøkingane, men vi har vurdert i kor stor grad det har vore involvering av forskingsbasert 
kunnskap og psykometrisk testing av undersøkingane. 
 
Utgangspunktet for vurderinga er dei indeksane som Elevundersøkelsen bringar fram. Vi har 
undersøkt om dei andre undersøkingane har tilsvarande indeksar som kan seiast å måla dei 
same fenomena. Vi har avgrensa oss til dei elleve hovudindeksane i undersøkinga. 
 
Utover kartlegging og analyse av sjølve undersøkingane har vi gjort ei systematisk 
samanstilling av bruken frå undersøkingane av data og tilgjengeleggjeringa av resultat.  
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3. Elevundersøkelsen 

Elevundersøkelsen vart lansert i 2001 som ei frivillig nettbasert undersøking. Ho vart då kalla 
«Elevinspektørene». I 2004 vart ho gjort obligatorisk for skuleeigarar å gjennomføra på 7. og 
10. trinn. I 2006 fekk undersøkinga namnet «Elevundersøkelsen», og ho vart då også 
obligatorisk å gjennomføra på vg1. Skulane kan frivillig gjennomføra undersøkinga for andre 
elevar frå og med 5. trinn. Det finst årlege rapportar om og analysar av resultata frå 
undersøkingane, men vi har ikkje funne nokon studiar som ser på korleis sjølve undersøkinga 
vart til. Kva som var hovudformålet med å etablera undersøkinga, har vi derfor ikkje svaret 
på. Som «Elevinspektørane» vart undersøkinga lansert før Søgnen-utvalet (NOU 2003:16 , 
NOU: 2002:10) trekte opp dei to hovudformåla med kvalitetsindikatorsystemet, som 
Elevundersøkelsen vart ein del av. 
 
Elevundersøkelsen har ei rekke spørsmål som skulane kan nytta seg av. For alle spørsmål 
svarer elevane ved hjelp av ein femtrinns Likert-skala. Kjernen i den obligatoriske delen av 
undersøkinga består av 51 spørsmål som bygger opp under 11 indeksar, og ein indeks for 
mobbing. Desse indeksane er 
 
• Læringskultur 
• Elevdemokrati og medverknad 
• Faglege utfordringar 
• Felles reglar 
• Trivsel 
• Meistring 
• Utdanning og yrkesrettleiing 
• Motivasjon 
• Vurdering for læring 
• Støtte heimanfrå 
• Støtte frå lærar 
• Mobbing 
 
Spørsmåla i undersøkinga spør elevane om oppfatninga deira av sitt eige arbeid med faga, 
undervisninga og vurderinga og relasjonen til lærarar, medelevar og føresette. Det er få av 
spørsmåla som tek føre seg kva skulen gjer. Spørsmål om skulen sine handlingar finn vi når 
det gjeld spørsmål om trivsel, og når det gjeld mobbing. Den som svarer positivt på 
spørsmålet om mobbing, blir også spurd om kva skulen gjorde. Men det er ingen spørsmål av 
generell art om kva skulen gjer for å forhindra at mobbing oppstår. Undersøkinga spør heller 
ikkje om forhold ved eleven, som helsespørsmål og sjølvoppfatning (bortsett frå fagleg 
sjølvoppfatning). Som vi skal sjå, er dette forhold ei rekke andre undersøkingar vektlegg, 
både blant dei som blir gjennomførte i Noreg, og blant dei som blir gjennomførte i andre land. 
 
Resultata frå Elevundersøkelsen blir brukte i offentlege rapportar og er offentleg tilgjengelege 
på skule-, kommune- og fylkesnivå gjennom ein nettportal. På nettportalen kan ein laste ned 
resultat ned på enkeltspørsmålsnivå. For vidaregåande skule kan ein bryte ned spørsmåla per 
utdanningsprogram. Dataa kan ein vidare dele opp for private og offentlege skular og for 
gutar og jenter. Gjennom eigne påloggingsrutinar kan skulane i tillegg henta data på 
klassenivå. 
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Undersøkinga blir finansiert av Utdanningsdirektoratet. Både datainnsamlinga og analysen av 
dataa blir gjennomført på oppdrag frå Utdanningsdirektoratet. Per i dag blir datainnsamlinga 
gjennomført av det private selskapet Conexus, medan analysane av dataa blir gjennomførte av 
NTNU Samfunnsforskning. 
 
Det rettslege grunnlaget for gjennomføringa av undersøkinga er gitt i §2-3 i forskrift til 
opplæringslova og i § 2-3 i forskrift til friskolelova. Svarprosenten til undersøkinga er svært 
høg – ho ligg kvart år på rundt 90 prosent av elevane for dei trinna som skulen må 
gjennomføra undersøkinga for.  
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4. Dimensjonar i forskingsbaserte undersøkingar 

Som nemnt finst det svært mange undersøkingar som ein frå ein forskarståstad kartlegg eller 
måler dimensjonar med læringsmiljøet til elevar gjennom. Det er likevel nokre undersøkingar 
som har vore meir sentrale enn andre, og som har danna grunnlag for seinare undersøkingar 
og undersøkingar som blir brukte i dag. Vi vil i det følgande sjå på nokre av dei for å peika ut 
kva dimensjonar (fenomen) ved læringsmiljøet til elevane ein frå forskarhald har vore 
opptekne av å måla. 
 
Blant dei første undersøkingane, og kanskje den første veldokumenterte undersøkinga, er 
Learning Environment Inventory (LEI), utvikla av psykologane Herbert Walberg og Gary 
Anderson på slutten av 1960-talet i USA (Walberg og Anderson 1968, Anderson og Walberg 
1967). På bakgrunn av 105 spørsmål og gjennom ein faktoranalyse fann dei 14 ulike 
dimensjonar (faktorar) som er av betydning for læringsmiljøet til elevane generelt. Alle 
dimensjonane vart baserte på sju spørsmål (items). Anderson og Walberg gav sjølve 
dimensjonane namn, og i lista over dimensjonane som følger, har vi brukt nemninga deira. 
Parentesen med ei norsk nemning bak er ikkje ei direkte omsetting av desse namna, men 
snarare kva vi i dag, med utgangspunkt i spørsmåla, kan kalla desse dimensjonane på norsk. 
 
• Intimacy (vennskap og godt samhald mellom elevar) 
• Friction (uvennskap og dårleg samhald) 
• Cliqueness (klikkdanningar) 
• Apathy (interesse for skulen og klassen) 
• Favoritism (forskjellsbehandling) 
• Formality (regelhandtering) 
• Satisfaction (trivsel) 
• Speed (arbeidspress) 
• Difficulty (vanskegrad av undervisninga) 
• Goal direction (tydeleggjering av formål) 
• Democratic (medverknad) 
• Disorganization (organisering av undervisning) 
• Diversity (mangfald) 
• Environment (fysisk læringsmiljø) 
 
Lista ovanfor kan ved første augekast sjå veldig forskjellig ut frå lista over indeksar i 
Elevundersøkelsen, men det er tydeleg overlapping på fleire område. Trivsel blir til dømes 
målt i begge undersøkingane, men med fleire spørsmål i LEI. Der inngår til dømes utsegner 
som «After Class, the students have a sense of satisfaction». Desse utsegna er også eit døme 
på at undersøkinga har meir søkelys på kjenslene til elevane av ulike forhold enn å få ei 
skildring av praksis. Dette er òg noko vi finn dei undersøkingane vi har sett på i studien vår, i 
første rekke undersøkingane frå Australia og USA. 
 
Men det er også nokre tydelege forskjellar mellom LEI og Elevundersøkelsen. Eit døme er 
indeksen Diversity, som mellom anna er basert på utsegna «The class has students with many 
different interests». Som vi skal sjå, er spørsmålet om mangfald og diversitet også å finna i 
undersøkingane vi har sett på i USA i dag. Dette kan ha samanheng med at dette spørsmålet 
har vore og framleis er langt meir dagsaktuelt i USA. Samtidig med at Walberg og Anderson 
publiserte resultata frå undersøkinga si, disputerte den etterkvart svært kjende 
utdanningsforskaren Eric Hanushek med avhandlinga The Education of Negroes and Whites, 
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der han viste at den amerikanske skulen systematisk forskjellsbehandla svarte og kvite, og at 
forskjellen i læringsresultat mellom desse to gruppene hadde si årsak i denne 
forskjellsbehandlinga (Hanushek 1968). 
 
Ei kategorisering av læringsmiljøet som har hatt stor betydning for seinare undersøkingar 
(Fraser 2019), vart til gjennom arbeidet til spesielt dei amerikanske psykologane Edison 
Trickett og Rudolf Moos tidleg på 1970-talet. Arbeidet la grunnlaget for The Classroom 
Environment Scale (CEs), som var basert på ein 90-items survey (Moos og Trickett 1974). 
CEs har tent som grunnlag for mange seinare undersøkingar, og Trickett og Moos' eigen 
versjon er i dag tilgjengeleg gjennom internett for bruk i skular.2 Denne versjonen, som 
tidlegare versjonar, definerer læringsmiljøet langs tre hovuddimensjonar med ni 
underdimensjonar: 
 
Relationship Dimension: 
 
• Involvement (deltaking og interesse i fellesskapet) 
• Affiliation (elevane hjelper og støttar kvarandre)  
• Teacher Support (lærarar som støttar, inspirerer og viser interesse) 
 
Personal Growth / Goal Orientation Dimension: 
 
• Task Orientation (om det blir jobba mot måla i undervisninga) 
• Competition (konkurranse mellom elevane) 
 
System Maintenance and Change Dimension: 
 
• Order and Organization (organisering og orden i klassen) 
• Rule Clarity (kjennskapen eleven har til reglar) 
• Teacher Control (korleis reglar blir handterte av lærarar) 
• Innovation (om læraren nyttar seg av ny og/eller variert undervisning) 
 
Undersøkinga er basert på 90 spørsmål. 
 
CEs er, både dersom vi ser på indeksane og på spørsmåla/utsegnene som dannar grunnlaget 
for indeksane, tydeleg forskjellig frå LEI, samtidig som det er overlapping på fleire område. 
Den tydelegaste forskjellen er at «Teacher Support» har kome inn som ein eigen dimensjon. 
Dei underliggande dimensjonane overlappar likevel med LEI, slik at forskjellen ligg i ei 
annan vinkling og tolking av dei underliggande variablane. «Teacher Support» kartlegg «the 
extent to which the teacher helps, befriends, trusts, and is interested in students» (Fisher og 
Fraser 1983, 263). Denne har likskapstrekk med indeksen «Støtte frå lærar» i 
Elevundersøkelsen, men freistar i større grad å få tak i interessa til læraren for eleven, mellom 
anna med utsegna «the teacher takes a personal interest in the students». 
 
Ei av dei nyaste forskingsbaserte undersøkingane av læringsmiljøet er Classroom Climate 
Questionnaire (CCQ), primært utvikla av dei australske forskarane Siobhan Galos og Jill M. 

 
2 https://www.statisticssolutions.com/free-resources/directory-of-survey-instruments/classroom-environment-
scale-ces/ 
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Aldridge (Aldridge og Galos 2017). CCQ består av 45 items som gir følgande indeksar (Galos 
og Aldridge 2020)3: 
 
• Student cohesiveness (tryggleik og aksept) 
• Teacher support (lærarstønad) 
• Equity (forskjellsbehandling) 
• Task clarity (målforståing) 
• Responsibility for learning (moglegheit for å jobba sjølvstendig og ta eige ansvar) 
• Involvement (deltaking og medverknad) 
• Task orientation (gjer vegen til målet tydeleg) 
• Personal relevance (relevans av utdanning) 
• Collaboration (samarbeid mellom elevar) 
• Self-efficacy (meistringstru) 
 
Som vi ser, overlappar CCQ ein del med både LEI og CEs. Vi ser likevel at undersøkinga 
støttar seg på eit av dei viktigaste bidraga til lærings- og utdanningsforsking dei siste tiåra: 
Albert Banduras teori om «self-efficacy» (Bandura 1997, 1986). Vi har omsett nemninga med 
meistringstru ovanfor, og ho verkar dermed som delvis samanfallande med indeksen 
«meistring» i Elevundersøkelsen. Det er likevel ein heilt klar forskjell ved at indeksen i CCQ 
er tydeleg kopla til teorien om «self-efficacy» og basert på instrument målar «self-efficacy». 
Medan spørsmåla i Elevundersøkelsen går mot det som kan definerast som kognitive 
dimensjonar ved meistring, tek CCQ opp i seg dei emosjonelle sidene. Dette kjem mellom 
anna til uttrykk gjennom itemet «I feel that I am good at my work». CCQ spør om «feel», 
medan Elevundersøkelsen spør om «tenk». 
 
Indeksen Meistringstru har Aldridge og Galos behandla og vurdert gjennom tilarbeiding av 
surveyen «Attitudes and Self-Belief Survey», som søker å måla mellom anna «self-efficacy». 
På denne måten har dei utvikla eit mål på «self-efficacy» basert på fire items. Det finst svært 
mange ulike instrument for å måla «self-efficacy», men den skalaen for «Generalized Self-
efficacy» er basert på heile 14 items (Sherer et al. 1982). Indeksen Meistring i 
Elevundersøkelsen har berre tre items. 
 
Vi kan også merka oss indeksen «Equity» i CCQ. Han har likskapstrekk med indeksen 
«Diversity» i LEI idet han har som mål å seia noko om handtering av forskjellar. Men i CCQ 
er det meir vekt på i kva grad skulen gir elevar med ulik bakgrunn like moglegheiter: «The 
Equity scale is based on the premise that it is important for the learning environment to 
provide equitable opportunities for all students to be involved in learning» (Aldridge og Galos 
2017, 355). 
 
Aldrige og Galos gjer sjølve dette tydeleg i ein analyse av samanhengen mellom «self-
efficacy» og læringsmiljøet i skulen generelt. For at ein skal kunna laga gode undersøkingar 
av læringsmiljøet til elevane, peikar dei på at det er viktig å få tak i «the voices of students 
academically at-risk when tailoring learning environments to suit their preferences and 
differing needs» (Galos og Aldridge 2020). Undersøkingar bør kunna ta høgde for den ulike 
bakgrunnen til elevane. 
 
  

 
3 Også her er ikkje omsettinga i parentes ei direkte omsetting, men ein term som kan seiast å femne det som dei 
enkelte items spør om. 
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5. Innhald i undersøkingar 

Innhaldet i undersøkingar med data frå skular i Noreg 

Vi har ovanfor sett på innhaldet i nokre forskingsbaserte undersøkingar. I det følgande skal vi 
sjå på undersøkingar som blir brukte av myndigheiter, organisasjonar eller skular for å 
innhenta kunnskap om læringsmiljøet i skulen. Vi har i samråd med Utdanningsdirektoratet 
valt åtte undersøkingar som på ein eller annan måte hentar data eller undersøker aspekt ved 
læringsmiljøet i norske skular, for nærare undersøking (sjå oversynet ovanfor). Lesaren blir 
vist til vedlegget for ei nærare skildring av dei ulike undersøkingane. 
 

Ungdata og HBSC/HEVAS 
Fire av desse undersøkingane har primært ei anna vektlegging enn skule: Både Ungdata og 
HBSC/HEVAS undersøker livsforholdet til ungdom generelt, levevanar, livsstil og helse, men 
har spørsmål som går på forhold ved skulen. HBSC/HEVAS har spørsmål både om trivsel, 
korleis læraren vurderer eleven, og om skulestress. Spørsmåla er likevel berre å finna som 
enkeltitems, og undersøkinga gir ikkje grunnlag for å laga indeksar for aspekt ved 
læringsmiljøet. Ungdata har ein eigen indeks om «Haldningar til skulen». Der er items som er 
like med items i Elevundersøkelsen, som «Eg trivst på skulen». Ungdata har likevel items 
som går meir på opplevinga av skulen, som «Eg gruer meg til å gå på skulen», og har òg eit 
mål på «Skulestress». Undersøkinga av læringsmiljøet må spesielt for HBSC/HEVAS seiast å 
vera avgrensa, men vi kan merka oss at begge undersøkingane set søkelys på det dei definerer 
som skulestress. Ein annan viktig forskjell, samanlikna med Elevundersøkelsen, er at begge 
undersøkingane hentar data om nettopp det dei konsentrerer seg om: ungdommen sin livs- og 
helsesituasjon. Ungdata hentar òg inn data om sosioøkonomiske forhold. Undersøkingane gir 
eit grunnlag for å analysera læringsmiljøet (i alle fall nokre aspekt ved det) opp mot ei rekke 
bakgrunnsvariablar. På denne måten kan ein sjå på kva betydning forhold utanfor skulen har 
for læringsmiljøet i skulen. Skulestress er til dømes ikkje berre relatert til forhold ved skulen, 
men også til livssituasjonen til eleven generelt (Wendelborg et al. 2019). 
 

Barn og Medier og EU Kids Online 
Barn og Medier og EU Kids Online set begge søkelys på situasjonen for barn og unge i ei 
digital og medieprega verd. Barn og Medier har ingen spørsmål som går på forhold ved 
skulen. Undersøkinga overlappar derimot med Elevundersøkelsen når det gjeld mobbing. 
Barn og Medier spør om mobbing og trakassering på nett. EU Kids Online har nokre items 
som direkte går på forhold ved skulen. Spørsmåla set søkelys på respondenten si oppleving av 
skulen ved å be om vurdering av utsegner som «eg føler meg trygg på skulen» og «eg føler at 
eg høyrer til på skulen». Det undersøkinga kan gi kunnskap om, er den emosjonelle 
opplevinga. Dette kjem òg til uttrykk i utsegna om læraren som respondenten skal vurdera: 
«Lærarane bryr seg om meg som person». 
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PISA 
Av dei internasjonale undersøkingane skil PISA seg ut ved å ha ein omfattande og godt 
teoretisk forankra survey om læringsmiljøet til elevane. Skjemaet til elevane er på over 60 
hovudspørsmål med ei rekke underspørsmål. Totalt består undersøkinga av over 600 items. 
Desse blir brukte til å generera ulike indeksar. Det er rundt 12 spørsmål som går på forhold 
rundt læringsmiljøet. Hovudmåla når det gjeld forhold rundt læringsmiljøet, er gitt att i 
figuren nedanfor, som er henta frå OECDs rapport om «Student life» frå den siste PISA-
undersøkinga. 
 
Figur 1: Oversyn over dimensjonar ved læringsmiljøet som PISA måler (henta frå (OECD 2019a, 38)). 

 
 
OECD har omfattande prosedyrar for å sikra at resultata frå undersøkinga er representative for 
dei deltakande landa. Dei har òg ei omfattande psykometrisk testing av dei indeksane som blir 
utvikla på bakgrunn av spørsmåla (OECD 2017b). Frå 2018-undersøkinga vart dei følgande 
indeksane genererte (som også kan lastast ned frå OECDs databank): 
 
• Exposure to bullying 
• Disciplinary climate 
• Teacher enthusiasm 
• Teacher support 
• Teacher feedback 
• Teacher behaviour hindering learning 
• Student co-operation 
• Student competition 
• Sense of belonging 
• Meaning in life 
• Positive feelings 
• Self-efficacy 
• Fear of failure 
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PISA-undersøkinga spør ikkje om trivsel på skulen. Spørsmåla er meir retta mot korleis 
elevane oppfattar sin eigen livssituasjon. På ein glidande skala frå 1 til 10 kan elevane angi 
følgande: «how satisfied are you with your life as a whole». PISA går òg mykje meir inn på 
kjensleregisteret til elevane. Dei blir spurde om kor ofte dei føler ulike typar kjensler («how 
often do you feel …»). Undersøkinga går òg mykje meir på korleis elevane oppfattar seg 
sjølve i skulekvardagen, enn kva Elevundersøkelsen gjer, som til dømes «I feel awkward and 
out of place in my school». Når det gjeld spørsmål om mobbing, spør ikkje PISA om 
omfanget av mobbing, men om haldninga til mobbing. Alle fem utsegnene om mobbing er 
haldningsutsegner, som «I feel bad seeing other students bullied». 
 
PISA-undersøkinga kan seiast å ikkje berre setta søkelys på kva som skjer på skulen, og på 
læringsmiljøet ved skulen, men også på den generelle livssituasjonen til elevane. «Well-
being»-omgrepet er då heller ikkje berre knytt til «well-being at school», men meir generelt, 
og delt inn i ulike dimensjonar: 
 
• kognitiv trivsel 
• psykologisk trivsel 
• fysisk trivsel 
• sosial trivsel 
• materiell trivsel 
 
Det er den psykologiske trivselen som i størst grad er knytt til skulen, som fangar opp 
engasjement, motivasjon, kjensler og haldningar, og som også er knytt til kva lærarane gjer og 
ikkje gjer. PISA spør ikkje direkte om trivsel på skulen, men spør: «How satisfied are you 
with your life as a whole these days?» med ein titrinns svarskala. 
 

Klassetrivsel 
Klassetrivsel er ei undersøking utvikla i Danmark. Det er laga ein norsk versjon til bruk i 
norske skular og kommunar. Undersøkinga inneheld over 100 spørsmål som dekker følgande 
tema/område:4 
 
• livet til klassen 
• eleven sitt liv i klassen 
• elevane sine posisjonar og relasjonar 
• grupperingar i klassen 
• mobbing 
• eleven sitt forhold til skulen 
• eleven sitt forhold til undervisninga 
• eleven sitt forhold til lærarane 
• uro i klassen 
• IKT og medium 
• språkbruk i klassen 
 

 
4 https://klassetrivsel.no/funksjoner/ 
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Skulane vel sjølve kva spørsmål dei vil nytta seg av, og kan laga indeksar på bakgrunn av 
samansette spørsmål. Indeksane blir laga av brukarane sjølve og er ikkje førehandsdefinerte. 
Det er dermed ingen psykometrisk testing av grunnlaget for indeksane. 
 
På overskriftnivå ser det ut til å vera samanfall med delar av Elevundersøkelsen. Vi har ikkje 
funne eit samla oversyn over kva spørsmål som inngår i Klassetrivsel. Dei spørsmåla vi har 
funne, er gjennom rapportar frå skular som har brukt Klassetrivsel.5 Inntrykket er at 
Klassetrivsel konsentrerer seg særleg om relasjonane mellom elevane og den sosiale 
dynamikken. Undersøkinga bruker spørsmål som desse: 
 

• Når I leger sammen i klassen, bestemmer I så lige meget alle sammen, eller er det de 
samme fra klassen, der bestemmer hele tiden? 

• Er der nogen i din klasse, der bestemmer mere end andre? 
 
Dette kjem spesielt til uttrykk ved at undersøkinga tilbyr brukarane å laga eit såkalla 
sosiogram. Elevane namngir andre elevar i spørsmål om kven dei er mest saman med, og på 
den måten kan Klassetrivsel bygga eit sosiogram som vist i figuren nedanfor. 
 
Figur 2: Henta frå https://klassetrivsel.dk/funktioner/ 

 
  
Klassetrivsel har også spørsmål som går på årsaker til opplevinga av læringsmiljøet, som til 
dømes spørsmålet «Kven og kva gjer deg glad for å gå på skulen?». Generelt gir undersøkinga 
inntrykk av å vilja gi informasjon om korleis skulen fungerer og ser ut som eit sosialt system. 
 
Det ligg ingen kriterium for kva spørsmål brukarane skal velja når dei skal gjennomføra 
undersøkinga. Informasjonen som undersøkinga gir, blir dermed i all hovudsak gitt gjennom 
enkeltitems. Enkelte av spørsmåla verkar å vera lite omarbeidde, som spørsmålet ovanfor om 
leik, som er eit enten-eller-spørsmål. Undersøkinga er då også utvikla av lærarar sjølve, og 
koplinga til både politikk og forsking er svak. 
 

 
5 Døme: http://rathlouskolen.info/wp-content/uploads/2019/02/Trivselsundersøgelse-enhed-1.pdf 
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Oppsummerande om undersøkingane i norsk skule når det gjeld 
innhald 
Av dei undersøkingane vi har sett på, verkar PISA-undersøkinga som den klart mest 
omfattande og grundige når det gjeld å få data om læringsmiljøet i skulen. Både vinklinga av 
spørsmåla (opplevinga til eleven av ulike forhold), at ho trekker inn spørsmål som går på 
livssituasjonen til eleven generelt, og dei dimensjonane som undersøkinga dekker, inneber ei 
anna og på nokre måtar betre forankra tilnærming til undersøkinga av læringsmiljøet til 
elevar. PISA-dataa har den klare fordelen at ein kan analysera ulike aspekt ved læringsmiljøet, 
kva som fremmar dei, og kva betydning dei har for læringa og evnene til eleven, slik det er 
gjort i fleire internasjonale analysar. 
 
Eit anna moment er at både Ungdata og HEVAS/HBSC freistar å måla det dei sjølve kallar 
«skulestress». Ein tilsvarande dimensjon finst ikkje Elevundersøkelsen. Ungdata har òg den 
styrken at forhold rundt skulen kan knytast til ei rekke forhold ved eleven eller den generelle 
livssituasjonen til elevane. Presentasjonen av data frå undersøkinga på nettet gir ikkje 
moglegheit til å analysera ein samanheng mellom læringsmiljøet og forhold ved eleven 
utanfor skulen eller elevane, og ein slik samanheng er berre delvis utnytta i dei nasjonale 
rapportane. 
 

Innhaldet i undersøkingar i andre land 

Alle undersøkingane i dei fire landa vi har sett på, er forskjellige frå Elevundersøkelsen på 
mange område. I det følgande går vi kort inn på alle undersøkingane. I vedlegget finst ein 
meir omfattande gjennomgang. 
 

Danmark 
Den danske Trivselsundersøkelsen (med bruk av Utdanningsministeriets Trivselsværktøj) er 
lik Elevundersøkelsen i den forstand at undersøkinga er obligatorisk for skulane. Ho bygger 
opp, med hjelp av 40 spørsmål, mål på 4 ulike former for trivsel: fagleg trivsel, sosial trivsel, 
trivsel i klasserommet og trivsel med læraren. Grunnlaget for undersøkinga var arbeidet til 
Ekspertgruppen om elevers trivsel i folkeskolen. Denne ekspertgruppa foreslo inndelinga i dei 
fire ulike formene og dei førti spørsmåla som blir brukte i dag (Ekspertgruppen om elevers 
trivsel i folkeskolen 2014a, b). Ser ein nærare på sjølve spørsmåla, finn ein fleire spørsmål 
som har likskap med spørsmål i Elevundersøkelsen, som korleis eleven liker seg på skulen, 
mobbing, meistringstru, relasjonar til læraren, uro og bråk, motivasjon og medbestemming. 
Ekspertgruppa undersøkte då også ei rekke undersøkingar i andre land, deriblant 
Elevundersøkelsen (Ekspertgruppen om elevers trivsel i folkeskolen 2014b). Spørsmåla i 
Trivselsundersøkelsen konsentrerer seg derimot meir om opplevinga til eleven av den sosiale 
dynamikken, som «Føler du deg einsam?». Spørsmåla går også inn på opplevinga til eleven 
av eiga helse, med spørsmål om vondt i hovudet og vondt i magen. 
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Tyskland 
I Tyskland ligg ansvaret for opplæringa, frå grunnskule til høgare utdanning, på delstatsnivå. 
Den enkelte delstaten bestemmer sjølv om og korleis spørsmål om læringsmiljø eventuelt skal 
kartleggast. 
 
Det nasjonale utdanningspanelet er ei representativ undersøking av heile Tyskland. Ho rører i 
avgrensa grad forhold ved læringsmiljøet på skulen, men har desto i større grad spørsmål om 
elevane sine forhold i heimen. Undersøkinga har eit klart preg av å få sagt noko om 
føresetnadene og bakgrunnen til elevar for å lykkast i opplæringsløpet. 
 
I Berlin blir læringsmiljøet i skulane undersøkt som ein del av ei større undersøking av 
skulane gjennom ministeriet for utdanning i delstaten sin «skuleinspeksjon» 
(Schulinspektion). I denne skuleinspeksjonen – men også uavhengig av han – kan skulane 
nytta seg av ulike spørjeskjema/modular til elevane som tek opp ulike aspekt ved 
læringsmiljøet. Skjemaet er utvikla av forskingsmiljø og forskingsinstitusjonar og blir 
administrert gjennom Institut für Schulqualität der Länder Berlin und Brandenburg (ISQ), 
som er eit uavhengig forskingsinstitutt ved Universitetet i Berlin. 
 
Den modulen som i størst grad tek opp spørsmål om læringsmiljøet til elevane, er modulen 
«Gesundheitsförderliche Gestaltung des Zusammenlebens» (helsefremmande samliv). Som 
tittelen på modulen seier, har modulen eit tydeleg søkelys på helsa og livssituasjonen til 
elevane.6 
 
I modulen er det totalt litt i underkant av 50 utsegner som elevane må ta stilling til i form av 
ein firetrinns Likert-skala. Elevane får òg moglegheit til å svara på om spørsmålet er relevant 
for dei eller ikkje. Kvar utsegn har kategorien «Kann ich nicht beurteilen» (det kan eg ikkje 
seia noko om). 
 
Skjemaet har spørsmål som har likskapstrekk med spørsmål i Elevundersøkelsen. Til dømes 
er det spørsmål om korleis reglar blir handterte, omgang mellom lærarar og elevar og mellom 
elevar. Det er òg spørsmål om konflikthandtering, som «An der Schule werden Konflikte fair 
gelöst» (konfliktar blir løyste rettferdig på skulen). Men skjemaet har òg fleire utsegner om 
korleis skulen jobbar med hygiene og helse, både i praksis og i undervisning. I tillegg har 
skjemaet utsegner som går på i kor stor grad skulen bidreg til utvikling av affektregulering, 
som «In der Schule lerne ich, wie ich schwierige Situation bewältingen kann» (i skulen lærer 
eg korleis eg kan handtera vanskelege situasjonar). 
 

Australia 
Også i Australia er ansvaret for utdanning og opplæring i stor grad lagt på delstatsnivå, og vi 
finn dermed òg at delstatsmyndigheitene har eigne undersøkingar for å få kunnskap om 
læringsmiljøet i skulen. Men også nasjonalt har ein undersøkingar som kartlegg forhold ved 
læringsmiljøet i skulen. Australia har eit system for å vurdera om skulane tilfredsstiller den 
nasjonale kvalitetsstandarden NQS (National Quality Standard). Data om skulane blir samla 
inn gjennom inspeksjon av skulane. Denne inspeksjonen følger ein omfattande mal for 
inspeksjonen som relaterer seg til krav i lovverk og forskrift.7 Han nyttar seg likevel ikkje av 

 
6 https://sep-schule.isq-bb.de/deDE/start/befragungsinhalte/gesundheit.html 
7 https://www.acecqa.gov.au/sites/default/files/2020-09/NQSAssessmentRatingInstrument.pdf 
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eigne undersøkingar til elevane om læringsmiljøet. Malen beskriv korleis inspektørane skal 
vurdera dei ulike aspekta i dei sju hovudområda som ifølge standarden skal kvalitetsvurderast 
(Australian Children’s Education and Care Quality Authority 2020). Desse områda er som 
følger: 
 
1. utdanningsprogram og praksis (Educational program and practice) 
2. helse og tryggleik (Children’s health and safety) 
3. fysisk læringsmiljø (Physical environment) 
4. bemanningsordningar (Staffing arrangements) 
5. relasjonar til elevar (Relationships with children) 
6. samarbeid med familiar og lokalsamfunn (Collaborative partnerships with families and 

communities) 
7. styring og rettleiing (Governance and leadership) 
 
Tema som Elevundersøkelsen rører ved, vil vi finna innanfor fleire av desse kvalitetsområda. 
Vi ser likevel at undersøkinga tydelegare vektlegg korleis elevane føler seg og opplever 
skulen. 
 
I tillegg til undersøkingane som blir gjennomførte gjennom NQS, har dei australske delstatane 
gått saman om og støtta utviklinga av den såkalla «School Survey». Dette er eit verktøy 
utvikla av ESA (Education Services Australia) som er tilgjengeleg for bruk av skulane i 
landet.8 
 
Tilgang til verktøyet krev påloggingsinfo. Det som ligg offentleg tilgjengeleg om verktøyet, 
går i lita grad inn på dei konkrete spørsmåla ein kan nytta seg av, anna enn som generelle 
døme. Verktøyet skal hjelpa skulane til å «understand students’ perspectives on their 
experience at school, such as relationships with teachers and school’s support of attitudes and 
behaviours that promote learning».9 
 
Dette er døme på utsegner som elevane blir bedne om å vurdera, og som går på relasjonar til 
læraren: 
 
• Teachers at this school treat students fairly. 
• I feel safe at this school. 
• This school takes students’ opinions seriously. 
• I am supported by my teachers to do my best. 
• I can talk to my teachers about my concerns. 
 
Delstaten Sør-Australia har ei eiga kartlegging av læringsmiljøet i skulane i delstaten med 
Wellbeing and Engagement Collection. Undersøkinga er frivillig, men blir nytta av mange 
skular og dei fleste offentlege skulane. I 2019 fullførte 95 000 elvar frå 500 skular i Sør-
Australia undersøkinga (Department of Education South Australia 2021). 
 
Spørjeskjemaet til elevane om læringsmiljøet inneheld 85 spørsmål som blir brukte til å 
vurdera følgande forhold: 
 
• emosjonell trivsel 
• engasjement i skulen 

 
8 https://www.schoolsurvey.edu.au/Welcome 
9 https://education.nt.gov.au/__data/assets/pdf_file/0018/713340/Student-survey-FAQ.pdf 
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• engasjement med læring 
• helse og trivsel utanfor skulen 
 
Innanfor desse fire gruppene finst det inndelingar som tek føra seg påstandar om lykkekjensle, 
emosjonsregulering, tristheit, skuleklima, mobbing, akademisk sjølvtillit, motivasjon og søvn. 
Eit døme på korleis dei måler desse elementa i undersøkinga, er emosjonell trivsel, som er ein 
samla skala basert på desse åtte indikatorane: livstilfredsheit, optimisme, tristheit, 
bekymringar, lykke, emosjonsregulering, psykisk stress og motstandsdyktigheit (Department 
of Education South Australia 2021). Vi har ikkje funne ut i kor stor grad undersøkinga er 
bygd på eksisterande forsking, og korleis ho eventuelt er vurdert psykometrisk, men 
innretninga ber klart preg av å vera forskingsbasert om ein ser på omgrepsbruk på indeksar og 
variablar som «academic self concept». 
 
Undersøkinga har ein tydeleg annleis profil enn Elevundersøkelsen, sjølv om det er nokre 
likskapar (motivasjon, meistringstru, mobbing og skulemiljø). 40 av spørsmåla, altså nesten 
halvparten, går på «Emotional Wellbeing». Undersøkinga granskar også fleire forhold rundt 
eleven utanfor skulen («Health and wellbeing out of school»). 
 

USA 
Etter Obama-administrasjonen si endring av opplæringslova gjennom The Every Student 
Succeeds Act (ESSA) i 2015 har nasjonale utdanningsmyndigheiter gått frå å ha ansvaret for 
nasjonale undersøkingar av skulen til å bli ein tilbydar av verktøy som skulane og delstatane 
kan bruka til sine eigne undersøkingar. Når det gjeld læringsmiljø, har føderale 
utdanningsmyndigheiter utvikla «School Climate Surveys», som er eit knippe av ulike 
instrument for å undersøka læringsmiljøet i skulen. Skjemaet til elevane som omhandlar 
læringsmiljøet, inneheld 73 utsegner som elevane blir bedne om å vurdera. 
 
Skjemaet inneheld spørsmål av personidentifiserande karakter, som spørsmål om «race». 
Skjemaet ber òg preg av å ta opp spørsmål knytte til korleis elevane føler seg behandla og 
respekterte av medelevar og lærarar, og det spør òg om korleis skulen jobbar med spørsmål 
om etnisitet. Dernest har skjemaet mange spørsmål som har stor likskap med spørsmål i 
Elevundersøkelsen, både når det gjeld forhold til læraren og trivsel på skulen. Elevane blir 
bedne om å vurdera utsegner som «I am happy to be at this school» og «I feel like I am part of 
this school», men også «I feel safe at this school» og «Students at this school carry guns or 
bring knives to school». Det siste kan seiast å avspegla ein amerikansk kontekst tydeleg. 
Studentane blir ikkje spurde om dei sjølve blir mobba, men derimot generelt om mobbing: 
«Students at this school are often bullied». Skjemaet ber også preg av å kunna brukast for å få 
tak i opplevinga til elevane av emosjonell og sosial tryggleik og opplevinga av tryggleik på 
skulen. 
 
Fleire delstatar har eigne og dels omfattande undersøkingar av læringsmiljøet i skulen. Ei av 
dei mest omfattande – som også er den undersøkinga med lengst historikk, då ho byrja 
allereie på 1990-talet – er California School Climate Survey (CalSCHLS). Denne 
undersøkinga inneheld svært mange element, mellom dei fleire spørjeskjema til elevar om 
aspekt ved læringsmiljøet. Nokre modular er avgrensa til bestemte forhold ved læringsmiljøet. 
I tillegg er det spørsmål om læringsmiljøet i den såkalla «core module», altså ein kjernemodul 
for undersøkinga. 
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Spørjeskjemaet til elevane i kjernemodulen for barneskulen inneheld heile 78 spørsmål som 
elevane blir bedne om å svara på.10 Dei aller fleste spørsmåla svarer respondentane på ved 
hjelp av ein firetrinns Likert-skala med ytterpunkta «No, never» og «Yes, all of the time». 
 
Dei psykometriske analysane av resultat frå undersøkinga viser til at undersøkinga gir 
grunnlag for konstruksjon av 12 forskjellige indeksar for barneskuleskjemaet. Desse 
indeksane er som følger (Mahecha og Hanson 2020, 3): 
 
• School Connectedness (4 items) 
• Caring Staff (6 items) 
• Student Meaningful Participation (7 items) 
• Student Support for Emotional Learning (4 items) 
• Fairness (4 items) 
• Antibullying Climate (3 items) 
• Violence Victimization (3 items) 
• Violence Perpetration (3 items) 
• Academic Motivation (4 items) 
• Prosocial Behavior (4 items) 
• Parent High Expectations (2 items) 
• Parental Involvement in Schooling (5 items) 
 
Lista over indeksar viser at det både er overlapping med spørsmål i Elevundersøkelsen 
(mellom dei «School Connectedness», «Caring Staff» og «Academic Motivation»), men også 
spørsmål av ein annan karakter (som «Student Support for Emotional Learning» og 
«Violence»). Skjemaet ber, på same måte som det skjemaet som er utarbeidd av dei føderale 
utdanningsmyndigheitene, preg av at vald er ein problematikk i amerikanske skular. 
 
Gjennom modulen «School Climate» for elevar på ungdomstrinnet blir det i tillegg generert 
følgande indeksar: 
 
• Student learning Environment (8 items) 
• Learning Engagement Climate (5 items) 
• Student Peer Relationship (4 items) 
• Clarity of Rules (3 items) 
• Respect for Diversity (3 items) 
• Racial/Ethnic Conflict (2 items) 
• Quality of Facilities (3 items) 
• College & Career Support (3 items) 
 
Også her ser vi samanfall med fleire spørsmål og indeksar i Elevundersøkelsen, men også 
tema som der ikkje blir tekne opp. 
 
For «Support for Social Emotional Learning» inngår følgande spørsmål: 
 
• Does your school help students resolve conflicts with one another? 
• Does your school teach students to understand how other students think and feel? 
• Does your school teach students to feel responsible for how they act? 
• Does your school teach students to care about each other/treat each other with respect? 

 
10 https://calschls.org/site/assets/files/1103/chks-es-2122-corein-school.pdf 
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Spørsmåla viser tydeleg at CalSCHLS i større grad freistar å få tak i kva evne skulen har til å 
styrka affekthandteringa til elevane, enn det som er tilfelle med Elevundersøkelsen. Ein kan 
òg merka seg at CalSCHLS i desse spørsmåla (og fleire andre) spør generelt om skulen (og 
ikkje berre om kva lærarane gjer). 
 
Ein av modulane i CalSCHLS går vidare og djupare på spørsmålet om «Social Emotional 
Learning», i tillegg til å ta opp andre spørsmål knytte til psykososial helse: modulen «Social 
Emotional Health». Denne modulen består av eit spørjeskjema med spørsmål om å vurdera 43 
ulike utsegner. Også her har forskarar gjennom psykometri utvikla eit sett av indeksar. Vi gir 
her berre att indeksane utan å gå vidare inn på dei: 
 
• Empathy 
• Self-efficacy 
• Self-awareness 
• Persistence 
• Emotional self-regulation 
• Behavioral self-control 
• Gratitude 
• Zest 
• Optimism 
 
Eit fellestrekk ved alle utsegnene er at dei går på opplevinga og kjensla til elevane av ulike 
forhold, som til dømes «I feel bad when someone gets their feelings hurt». 
 

Oppsummerande om undersøkingane i andre land 
Fleire av undersøkingane i dei landa vi har sett på, tek opp aspekt ved læringsmiljøet som 
også Elevundersøkelsen tek føre seg. Trivselsundersøkelsen i Danmark viser samla sett størst 
likskapstrekk, både med kva undersøkinga spør om, og i spørsmålsformuleringane. I resten av 
landa ser vi tydeleg at ein ikkje berre ser på læringsmiljøet i tilknyting til opplevinga av 
trivsel og i samanheng med undervisning og læring, men at ein tek opp spørsmål om helse og 
sosial og emosjonell oppleving, både i og utanfor skulen. Desse undersøkingane ber i stor 
grad preg av å ha teke inn dimensjonar som både den offentlege debatten og forskinga har 
vore opptekne av dei seinare åra: mangfaldsproblematikk og spørsmål knytte til psykisk helse.  
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6. Datahandtering og bruk av undersøkingane 

I det følgande gir vi ei oppsummerande skildring av korleis dei ulike undersøkingane gjer 
resultata tilgjengelege, og korleis dei er finansierte. Vi beskriv også kva brukargrupper 
undersøkingane er retta mot. 

Undersøkingane i Noreg 

Av dei åtte undersøkingane og Elevundersøkelsen som vi har gått inn på i denne rapporten, er 
det berre Elevundersøkelsen som både gir nasjonalt representative resultat og samtidig resultat 
på skulenivå (og for skulane på eit endå meir detaljert nivå). Ungdata gir resultat på 
kommunenivå, men ikkje årleg for alle kommunane slik Elevundersøkelsen gjer. 
 
Klassetrivsel skil seg ut ved å gi resultat på skulenivå (som Elevundersøkelsen), men også på 
eit meir detaljert nivå per skule enn Elevundersøkelsen, då Klassetrivsel også gir skulane data 
på elevnivå. Kommunane kan også få resultat på skulenivå gjennom Klassetrivsel. Vidare skil 
Klassetrivsel seg frå resten av undersøkingane ved at ho er den einaste undersøkinga som 
skulane eller kommunane sjølve må betala for. 
 
Dei internasjonale undersøkingane skil seg ut ved at rådataa frå undersøkingane er ope 
tilgjengelege og kan lastast ned i ulike dataformat. Rådata frå Ungdata-undersøkinga er 
tilgjengelege gjennom søknad til NSD. Data frå Elevundersøkelsen er òg ope tilgjengelege og 
kan òg lastast ned, men berre i form av aggregerte skuledata. Ein kan søke om tilgang til data 
frå Elevundersøkelsen på individnivå til bruk i forskingssamanheng. 
 
Alle undersøkingane er finansierte eller medfinansierte av norske myndigheiter. Som nemnt 
er Klassetrivsel eit unntak, der skulane eller kommunane sjølve må betala for bruk. Vi har 
ikkje klart å få eit oversyn over bruken av Klassetrivsel. Ifølge nettstaden til Klassetrivsel er 
det 1600 skular i Danmark og Noreg som nyttar seg av verktøyet. Vi har også gjennom 
samtalar med skuleleiarar i Noreg høyrt om bruk i fleire kommunar, mellom dei store 
kommunar som Bergen og Trondheim. Trondheim kommune skal ha kjøpt inn verktøyet for 
bruk i alle skulane til kommunen. 
 
I tabellen nedanfor har vi oppsummert informasjonen om tilgjengeleggjering av data og 
finansiering for dei ulike undersøkingane. 
 
  



 

26 
 

Tabell 3: Datagrunnlag og tilgang til data for undersøkingar i Noreg  

 Representative 
resultat på 
nasjonalt nivå 

Resultat 
på 
skulenivå 

Resultat 
innafor 
skulane 

Resultat 
på 
individnivå 

Open 
tilgang til 
rådata 

Finansiering/medfinansiering 
frå myndigheitene 

Elevundersøkelsen Ja Ja For 
skulane 

Nei Berre 
aggregerte 
skuledata 

Utdanningsdirektoratet 

TIMSS, PISA og 
ICCs 

Ja Nei Nei Nei Ja Utdanningsdirektoratet 

Barn og medier Ikkje 
dokumentert 

Nei Nei Nei Nei Ei rekke departement 

Klassetrivsel Nei For 
skulane 

For 
skulane 

For 
lærarane 

Nei Kommune/skule 

Ungdata Ja Nei Nei Nei Ja Helsedirektoratet 
HBCS Ja Nei Nei Nei Nei Helsedirektoratet 
EU Kids Online Ja Nei Nei Nei Nei Justis- og 

beredskapsdepartementet 

Undersøkingane i andre land 

Alle undersøkingane vi har sett på, blir brukte til å gi eit bilde på utviklinga av læringsmiljøet 
på nasjonalt nivå eller delstatsnivå. Det er berre Trivselsundersøkelsen i Danmark som årleg 
samlar inn data frå alle skulane. Skuleinspeksjonen (Schulinspektion) i Berlin blir berre 
gjennomført i eit utval skular årleg, og WEC i Sør-Australia og CalSCHLS får inn data frå i 
overkant av 50 prosent av skulane. Men desse dataa blir brukte til å laga delstatsrapportar som 
omhandlar tilstanden til og utviklinga av læringsmiljøet i delstatane. 
 
Av dei undersøkingane i Danmark, Tyskland, Australia og USA som vi har undersøkt, er det 
berre Trivselsundersøkelsen i Danmark som gir ein open tilgang til resultat på skulenivå. 
Rapportane frå skuleinspeksjonen i Berlin blir òg publisert offentleg på skulenivå, men desse 
rapportane er eit resultat av eit omfattande arbeid der aktørane til skulen medverkar i 
diskusjonen av resultata. CalSCHLS gir berre resultat offentleg på distriktsnivå. Distrikta har 
tilgang til data på skulenivå frå skulane i distriktet, og skulane kan få tilgang til data på 
klassenivå dersom svardelen hos elevane er høg nok til å sikra anonymisering. 
 
Skuleinspeksjonen i Berlin skil seg ut ved at offentleggjeringa av resultata frå undersøkinga 
skjer gjennom ein prosess i skulen, der det er medverknad frå representantar frå alle aktørane 
til skulen, leiinga, tilsette, elevar og også representantar frå dei føresette. Det er medverknad 
både i planlegginga av undersøkinga og i tolkinga av resultata. Skulerapportane inneheld 
berre aggregerte data, medan skulen sjølv har dei detaljerte dataa til rådvelde. 
 
Resten av undersøkingane har ikkje ein slik prosess rundt analyse av resultata, men gir i ulik 
grad rettleiingsmateriell til skulane som hjelp i analysen. Både WEC og CalSCHLS har 
omfattande rettleiingsmateriale til skulane. CalSCHLS tilbyr i tillegg skulane og distrikta 
analysehjelp mot betaling. Ingen av undersøkingane gir tilgang til data på individnivå, og det 
er sett grenser for tilstrekkeleg antal svar for at dataa kan gjerast tilgjengelege. 
 
Det er òg forskjell mellom undersøkingane i kor stor grad det er lagt til rette for eigen analyse 
av dataa. CalSCHLS skil seg her ut ved at ein i brukargrensesnittet til dataa for skulane kan 
analysera dataa mot sosioøkonomiske bakgrunnsvariablar. Trivselsundersøkelsen gir, som 
Elevundersøkelsen, berre moglegheiter til å analysera data med kjønn som uavhengig 
variabel. 
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Alle undersøkingane er offentleg finansierte. CalSCHLS skil seg ut ved at brukarane av 
undersøkinga må betala for å gjennomføra ho. Brukarane må òg betala for ekstra tryggleik 
eller oppfølging av undersøkinga. 
 
I tabellen nedanfor har vi gitt eit systematisk oversyn over kva type data dei utvalde 
undersøkingane gir, og korleis tilgangen til dataa er lagd opp. 
 
Tabell 4: Datagrunnlag og resultat frå utvalde undersøkingar i andre land 

  Land/del
stat 

Obligato
risk 

Representa
tive 
resultat på 
nasjonalt 
nivå / 
delstatsniv
å 
(offentleg) 

Resulta
t på 
skuleni
vå 
(offentl
eg) 

Til bruk for 
skular og 
lokale 
myndigheiter 
(ikkje 
offentleg) 

Finansier
ing 

Støtte til 
analyse 

Trivselsundersø
kelsen 

Danmark Ja Ja Ja Klassenivå Nasjonale 
myndighe
iter 

Nei 

Schulinspektion Berlin Ja Nei Ja Klassenivå Delstats-
myndighe
t 

Ja  

ISQ Berlin, 
men også 
andre 
delstatar 

Nei Nei Ja Klassenivå Delstats-
myndighe
t 

Nei 

WEC Sør-
Australia 

Nei Over 50 
prosent 
deltaking 

  Trinnivå Delstats-
myndighe
t 

Informasjonsmat
eriell 

California 
School Climate 
Survey 
(CalSCHLS) 

California Nei Ca. 50 
prosent 
deltaking 

Ja På trinn og 
med 
moglegheiter 
for analyse av 
bakgrunnsvari
ablar 

Skulane/-
kommuna
ne 

Ja, blir dekt av 
brukarane 

 
 
California med CalSCHLS skil seg ut ved å ha ei systematisk kartlegging og eit system for å 
gjennomføra undersøkingar av læringsmiljøet til elevar frå heilt tilbake til 1990-talet. 
CalSCHLS skil seg òg ut ved at undersøkingane er utvikla i tett samarbeid med 
forskingsmiljø, både når det gjeld utforminga av skjema og i den psykometriske testinga av 
undersøkingane. CalSCHLS har eit gradert prinsipp for offentleggjering, der resultata berre 
blir offentleggjorde på distriktsnivå. På lågare nivå – skule og elev – er dataa berre 
tilgjengelege for brukarane. Distrikta og skulane kan få eigne rapportar med data på 
skulenivå, såkalla «School Climate Report Cards». 
 
Eit anna område der CalSCHLS skil seg ut, er den moglegheita brukargrensesnitta gir til 
analyse rundt bakgrunnsvariablar. I figuren nedanfor er eit bilde av resultata på distriktsnivå 
(vi har valt Los Angeles), der vi har valt analysekategorien «Parental Education». 
 
Figur 3: Skjermbilete av CalSCHLS’ «Public Dashboard» (frå https://calschls.org/reports-data/public-
dashboards/secondary-student/) 
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På brukargrensesnitta for distrikta og skulane er det ytterlegare analysemoglegheiter enn dei 
som ligg i den offentlege portalen på distriktsnivå. Figuren nedanfor viser eit skjermbilete frå 
introduksjonsvideoen for brukarane av CalSCHLS’ Dashboard.11 
 
Figur 4: Skjermbilete frå introduksjonsvideoen for brukarane av CalSCHLS’ Dashboard 

 
 
 
 
 

 
11 Sjå informasjonsvideoen om «Dashboard» for brukarane: 
https://calschls.org/videos/412502180/ 
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7. Innhald og datahandtering – forskjellar og likskaper 

Læringsmiljø? 

Vi innleia med å peika på ein svak omgrepsvaliditet til omgrepet læringsmiljø, i alle fall 
dersom ein tek høgde for internasjonal forsking. Dei fleste undersøkingane som blir 
gjennomførte i Noreg, rører berre delvis ved det ein kan legga i omgrepet læringsmiljø slik 
det blir kartlagt gjennom Elevundersøkelsen. Det er ei rekke andre forhold som blir kartlagde, 
alt frå helse og livsmeistring til bruk av og haldningar til internett og media. Men også i dei 
andre landa vi har sett på, blir det undersøkt fleire forhold enn det som Elevundersøkelsen 
kartlegg. CalSCHLS, som altså er eit verktøy for å måla «School Climate», tek opp ei rekke 
andre forhold rundt eleven enn det Elevundersøkelsen gjer. Det gjeld også dei undersøkingane 
som blir gjorde gjennom skuleinspeksjonen i Berlin, i Nationale Bildungspanel i Tyskland og 
ikkje minst gjennom National Quality System i Australia. Den siste har rett nok eit langt 
breiare formål enn å seia noko om læringsmiljøet, men også i spørsmål om læringsmiljøet blir 
det trekt inn andre forhold enn det som blir dekt gjennom Elevundersøkelsen. Frå 
forskingshald ser vi at ei undersøking av elevane sin «self-efficacy» blir rekna som viktig, og 
at det er utvikla relativt robuste måleinstrument for å måla denne. 
 
Samanlikna med dei undersøkingane vi har sett på, kan vi seia at Elevundersøkelsen har ei 
smal forståing av læringsmiljøet. Det avgrensar seg til eleven si oppleving av skulen og 
undervisninga der og relasjonar til heimen, lærarar og medelevar. Bakanforliggande forhold 
blir ikkje kartlagde, og det er avgrensa kva av den generelle livssituasjonen til eleven og 
sjølvopplevinga som blir fanga opp. Dei fleste andre undersøkingane vi har sett på, kan seiast 
å ha ei breiare oppfatning av læringsmiljøet. Spesielt tydeleg er søkelyset på eleven si sosiale 
og emosjonelle meistringsoppleving og kva skulen gjer for styrke ho. Denne vektlegginga 
finn vi i undersøkingar initiert av myndigheitene i enkelte land og i dei verktøya som 
myndigheitene der har utvikla. Vi finn det i internasjonale undersøkingar som PISA. OECD 
verkar som ei drivkraft for dette temaet nettopp gjennom arbeidet med «21st Century Skills» 
og ved å legga opp til kartleggingar av «Social and Emotional Skills» (Kankaraš og Suarez-
Alvarez 2019). OECD sine definisjonar av «21st Century Skills» ligg også som eit bakteppe 
til forarbeida til fagfornyinga (NOU 2014:7 2014). Dette er altså forhold som fleire 
undersøkingar tek opp, men som er eit område som ligg utanfor Elevundersøkelsen. 
 
Elevundersøkelsen er smal i den forstand at undersøkinga i hovudsak spør eleven om konkrete 
forhold ved læringsmiljøet. Han undersøker i lita grad opplevinga til elevane av kva skulen 
gjer, bortsett frå når det er spørsmål om sjølve undervisninga og i samband med mobbing. Til 
dømes blir det berre undersøkt grada av mobbing og kva skulen gjer dersom mobbing oppstår, 
men ikkje opplevinga av kva skulen eventuelt gjer for å skapa eit læringsmiljø som tek tak i 
mobbing eller forhindrar at mobbing oppstår. 
 

Accountability eller development? 

Dersom vi avgrensar oss til dei undersøkingane som er sette i verk av nasjonale myndigheiter, 
som Elevundersøkelsen i Noreg er, ser vi at det tosidige målet som vi har omtalt innleiingsvis 
– undersøkingar for «accountability» eller «development» – er til stades i alle landa, men i 
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ulik grad. Det er ei forskyving mot at myndigheitene heller opplever rolla si som tilretteleggar 
enn som tilsynsmyndigheit. Både i Australia og USA ser vi at sentrale myndigheiter, etter at 
målet med kartleggingar og undersøkingar tidlegare var «accountability», i større grad har 
bidrege med å tilby hjelpemiddel for at skular og lokale myndigheiter kan undersøka 
læringsmiljøet. Både i delstaten Berlin i Tyskland og i Australia skjer undersøkingane i skulen 
og med hjelp av skulen og med eksterne fagpersonar involvert. 
 
Elevundersøkelsen og Trivselsundersøkelsen i Danmark er dei einaste undersøkingane vi har 
sett på som er fullskala-undersøkingar. Slik sett gir dei eit godt datagrunnlag for å seia noko 
om læringsmiljøet på ulike nivå. Dei internasjonale undersøkingane kan gi eit godt grunnlag 
på nasjonalt nivå, og både PISA, TIMSS og ICCs har gode prosedyrar for å sikra 
representativitet. Men sjølv der ein ikkje har fullskala-undersøkingar eller prosedyrar for å 
sikra representativitet, ser vi at undersøkingar blir brukte til å seia noko om utviklinga på 
nasjonalt nivå eller delstatsnivå, slik tilfellet er både i Berlin, California og Sør-Australia. Å 
seia noko generelt om utviklingstrekk og tilstand på eit nivå der dataa ikkje nødvendigvis er 
representative, krev ein grundigare analyse. Resultata på delstatsnivå blir derfor ikkje 
presenterte i form av resultat, men gjennom rapportar der resultata har vore brukte i analysar. 
 
Av dei undersøkingane vi har sett på i andre land, er det berre Danmark (gjennom 
Trivselsverktøyet) og Australia (med National Quality Standard) som har offentlege data om 
læringsmiljøet på skulenivå for alle skulane. I Berlin blir det offentleggjort rapportar frå 
skuleinspeksjonen (som skulane er pålagde å delta i dersom dei blir valde til det), og i 
California blir det offentleggjort data på distriktsnivå frå distrikta som frivillig deltar, men 
ikkje data på skulenivå. 
 
Elevundersøkelsen er den einaste undersøkinga i Noreg som årleg undersøker læringsmiljøet 
til elevane for alle skulane i landet, og som gjer resultatet frå undersøkinga tilgjengeleg 
offentleg på skulenivå. Trivselsundersøkelsen i Danmark er her lik Elevundersøkelsen, og 
kravet til skulane om årleg å gjennomføra undersøkinga, er lovforankra i Danmark slik 
Elevundersøkelsen er i Noreg. 
 
Ein annan forskjell er at i enkelte land eller delstatar skjer også analysen av dataa med 
rettleiing frå myndigheitene. Gjennom NQS i Australia er det ein omfattande prosess for å 
koma fram til ei vurdering av kvaliteten på skulen som skjer gjennom både skulen sitt eige 
bidrag og inspeksjonen til myndigheitene. Det same er tilfelle i Berlin, og begge stader er dei 
resultata som kjem ut av undersøkinga og vurderinga av skulen, eit resultat av ein prosess. I 
California, der skulane og distrikta sjølve må finansiera sjølve undersøkinga, tilbyr 
myndigheitene analysehjelp i form av seminar og hjelp frå ressurspersonar. 
 
Samanlikna med måten data blir handterte på i andre land, verkar Elevundersøkelsen open. At 
undersøkingane i andre land berre genererer data til bruk i skulen, og at dei berre offentleggjer 
aggregerte tal på dei fleste dataa, kjem mellom anna av at fleire av dei undersøkingane som 
blir gjennomførte, spør om personidentifiserande forhold. I Danmark har det også vore ein 
diskusjon om kor trygt systemet for handtering av data er, og dei dataa som blir 
offentleggjorde der, er mindre detaljerte enn kva ein kan få gjennom Elevundersøkelsen. 
 
Klassetrivsel er eit verktøy som primært er utvikla med tanke på å hjelpa skulane i arbeidet 
deira med læringsmiljøet. Det har likevel òg ein «accountability»-dimensjon ved at 
kommunane kan få oversyn over resultata på skulenivå, og at skuleleiinga kan få det 
klassenivå. Det viktigaste elementet i Klassetrivsel, slik vi ser det, er at undersøkinga gir 
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moglegheiter til å undersøka relasjonar mellom elevar på elevnivå. Ved at elevane kan 
namngi andre elevar gjennom deltaking i undersøkinga, og ved at dei sjølve ikkje er anonyme, 
er det eit spørsmål om Klassetrivsel varetek krava til handtering av personvernopplysningar. 
Gjennom ei tolking av eit vedtak i Datatilsynet om ei anna type undersøking gjer Klassetrivsel 
sjølv greie for at handteringa av personopplysningar ikkje er i strid med lovverket. 
Sosiogrammet, som kjem fram gjennom Klassetrivsel, har uansett primært ei betydning for 
arbeidet med elevrelasjonar i skulen. 
 

Kvaliteten på og bruken av undersøkingane 

Dei internasjonale undersøkingane som blir gjennomførte i Noreg, har eit solid grunnlag for 
spørjeskjemaa som blir brukte, både teoretisk og psykometrisk. Det følger med omfattande 
tekniske rapportar som gjer greie for indeksar og spørsmål. Undersøkingane som blir 
gjennomførte i Tyskland og USA, er også baserte på forskingsmessige vurderingar og 
psykometriske undersøkingar. Der er det forskingsmiljø som lagar skjemaa og står for 
analysen. Det lèt seg dermed gjera å undersøka kvaliteten på dei målingane som 
undersøkingane presenterer resultata frå. Spesielt er konfirmerande faktoranalysar mykje 
brukte for å grunngi konstruksjonen av indeksar. Dette er tydeleg både for CalSCHLS 
(Mahecha og Hanson 2020) og for Trivselsverktøyet (Ministeriet for børn 2020). 
 
I Tyskland blir det stilt spørsmål om kor godt undersøkingane av læringsmiljø tek høgde for 
kunnskap frå utdanningsforskinga (Qualitätskommission zur Schulqualität in Berlin 2020). 
Spørsmålet går i hovudsak på om undersøkingane i tilstrekkeleg grad tek høgde for det ein frå 
forskingsfeltet kan knyte til betydning for utviklinga og læringa til elevane. Slik vi ser det, har 
både dei internasjonale undersøkingane og undersøkingane i Sør-Australia og California ei 
god forskingsforankring. Det kjem mellom anna til uttrykk ved at dei har teke inn i seg 
spørsmål om ikkje berre læringsmiljøet, men også bidraget skulen har i utviklinga av eleven 
sine psykososiale evner. 
 
Dette spørsmålet går på kva dimensjonar undersøkingar bør ha søkelys på, og korleis ein skal 
kunna måla dei. Men kva med forsking som seier noko om bruken av denne typen 
undersøkingar? Vi har ikkje gjort ein systematisk litteraturgjennomgang med tanke på å finna 
omfanget av denne typen forsking. Søk i forskingsdatabasar tyder likevel på at han er 
mangelfull. Dette gjeld forsking på bruk av undersøkingane for både «accountability» og 
«development». Eit visst unntak gjeld bruken av dei internasjonale undersøkingane, som 
PISA (Seppänen et al. 2019), men heller ikkje her er det mykje forsking å finna. 
 
Forskinga som er retta mot bruken i Noreg, er ikkje omfattande og er retta mot bruken i 
skulane og kommunane. Resultatet frå denne forskinga, som vi har nemnt ovanfor, viser i 
hovudsak at det er stor variasjon i bruken i skulane og på kommunenivå (Lyng et al. 2021, 
Prøitz, Mausethagen og Skedsmo 2021, Ekspertgruppe for skolebidrag 2021, Grindheim et al. 
2014, Caspersen et al. 2017). 
 
Dersom tala på bruken av Klassetrivsel frå Klassetrivsel sjølv er riktige – og samtalane våre 
med skuleleiarar i Noreg kan indikera at dei er det – synest verken Elevundersøkelsen eller 
nokon av dei andre undersøkingane i Noreg å vera eit tilstrekkeleg verktøy for å utvikla 
læringsmiljøet i skulen. Den norske forskinga peikar i tillegg på at det i enkelte skular er 
vanskeleg å få lærarar til å forhalda seg til og bruka dei dataa som Elevundersøkelsen gir 
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(Lyng et al. 2021, Prøitz, Mausethagen og Skedsmo 2021, Ekspertgruppe for skolebidrag 
2021). 
 
Folkehelseinstituttet (FHI) har på oppdrag for Helsedirektoratet gjort ein gjennomgang av 
«aktuelle undersøkelser og fagmiljøer som er relevante for å få bedre oversikt over faktorer 
som påvirker barn og unges psykiske helse og livskvalitet, samt en vurdering av nytten av 
disse» (Folkehelseinstituttet 2020, 1). FHI har vurdert både Elevundersøkelsen og Ungdata-
undersøkinga, i tillegg til ei rekke andre undersøkingar. FHI foreslår å laga ein felles plan for 
korleis høvesvis Ungdata, HEVAS, Elevundersøkelsen og ESPAD blir gjennomførte. 
 
Vidare meiner FHI det er viktig å styrka kunnskapen om den psykiske helsa til ungdom, og 
foreslår derfor å utvida seksjonane om psykisk helse i Ungdata-undersøkinga. Slik sett blir 
noko av det vi har sett undersøkingar av i andre land om læringsmiljøet, adressert i Ungdata-
undersøkinga og ikkje Elevundersøkelsen. 
 
FHI er svært opptekne av at dataa skal vera representative, og at ein er sikra god deltaking i 
undersøkingane. Forslaget om felles plan er mellom anna forankra i dette ønsket. Vidare 
ønsker FHI å styrka moglegheitene for analyse av resultat, og dei foreslår derfor å gjera dataa 
i Ungdata-undersøkinga personidentifiserbare. Samstundes peikar FHI på at dette vil stilla 
strengare krav til handteringa av personopplysningar, og at det igjen kan svekka deltakinga. 
Slik vi ser det, er dette ønsket primært grunngitt med at det vil gi betre vilkår for forsking og 
rapportering. Ei slik gjennomføring av undersøkingane vil ikkje nødvendigvis vera til hjelp 
for utviklingsarbeidet i skulen. Vi har likevel sett at undersøkingar internasjonalt, spesielt i 
California, må antakast å ha gode data òg om forhold som gjeld psykisk helse, og 
undersøkinga der gir data som skulane og kommunane sjølve kan dra nytte av. 
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8. Konklusjon og oppmodingar 

Innhaldet i undersøkinga 

Vi har sett at både forskingsbaserte undersøkingar og undersøkingar som blir gjennomførte i 
Noreg og andre land, har samanfall med Elevundersøkelsen i dei fenomena og forholda ved 
læringsmiljøet til eleven som ein søker å måla. Det mest slåande er likevel forskjellane. 
Spesielt tydeleg er den vektlegginga av helse og psykososiale forhold som andre 
undersøkingar har. Fleire undersøkingar som er designa for skulane med tanke på å både få 
oversyn (accountability) og gi støtte til utvikling (development), har eigne spørsmålsbatteri 
eller eigne modular som tek opp «Social and Emotional Learning». Endå ein forskjell er fleire 
av dei andre undersøkingane freistar å måla i kva grad skulen bidreg til elevane si sosiale og 
psykiske utvikling. Vi kan seie at desse undersøkingane i større grad er forankra i eit 
læringssyn der ein forstår læring ikkje berre som ein kognitiv prosess, men òg som ein sosial 
og emosjonell prosess (Dahl 2021, OECD 2015, Kankaraš, Feron og Renbarger 2019, Dahl 
og Østern 2019). Sist, men ikkje minst, og spesielt framheva i dei forskingsbaserte 
undersøkingane, kjem behovet for å få kunnskap om både bakgrunnen til elevane og korleis 
skulen handterer forskjellar og mangfald. «Diversity» er ein dimensjon som blir behandla i 
fleire undersøkingar. 
 
Vi anbefaler, for ei vidare utvikling av verktøy for å undersøka læringsmiljøet til elevane, å 
undersøka nærare spørsmålsformuleringar og spørsmålstypar i PISA-undersøkinga, Wellbeing 
and Engagement Collection (WEC) i Sør-Australia og CalSCHLS i California. Vi anbefaler 
vidare at det blir gjort psykometriske analysar og pilotering av ei eventuell ny undersøking. 
 
Folkehelseinstituttets oppmoding om ein felles plan for gjennomføringa av mellom anna 
Ungdata-undersøkinga og Elevundersøkelsen bør vurderast. Det kan vera at dei dimensjonane 
som vi har omtalt ovanfor, og som ikkje er varetekne gjennom Elevundersøkelsen (og heller 
ikkje i tilstrekkeleg grad i Ungdata-undersøkinga, ifølge Folkehelseinstituttet), bør varetakast 
gjennom ei arbeidsdeling mellom dei to undersøkingane. Men det reiser igjen spørsmålet om 
formålet: Kva skal undersøkingane brukast til? 
 

Bruk av undersøkingane 

Dei internasjonale undersøkingane i Noreg gir eit representativ bilde på situasjon for norske 
elevar, avgrensa til dei klassetrinna og nivåa dei hentar data frå. Med PISA si meir omfattande 
undersøking av læringsmiljøet får ein også resultat om læringsmiljøet på nasjonalt nivå. Land 
som Finland, som ikkje har eigne nasjonale undersøkingar av læringsmiljøet, kan lene seg på 
PISA-undersøkinga for å få eit bilde av situasjonen i sitt eige land (Lavonen og Laaksonen 
2009). Også i andre land, både i dei landa vi har sett på her i denne rapporten, og i andre land, 
ser vi at PISA-resultata eller resultata frå andre internasjonale undersøkingar blir brukte. 
 
Elevundersøkelsen er, så langt vi har sett det, saman med den danske Trivselsundersøkelsen, 
unik ved at det blir generert eit nasjonalt mål på læringsmiljøet basert på resultat frå alle 
skular og for fleire trinn, og at resultata blir gjorde offentleg tilgjengelege. Vi har likevel sett 
at andre land, som ikkje har det same datagrunnlaget, likevel kan danna seg eit bilde av 
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læringsmiljøet på nasjonalt nivå eller delstatsnivå. Dette blir då gjort gjennom ikkje berre å 
presentera resultat, men gjennom ein analyse av det tilgjengelege datagrunnlaget. 
Elevundersøkelsen er framleis forankra i Søgnen-utvalet sin idé om nasjonale 
kvalitetsindikatorar. Det lèt seg likevel gjera å få eit bilde av læringsmiljøet generelt i skulen 
utan at det blir aggregert data frå alle skular. 
 
Det er ein bevegelse, spesielt tydeleg i USA, frå at undersøkingane var verktøy for 
kartlegging av læringsmiljøet, til at dei i større grad skal vera hjelpemiddel for skular og 
kommunar for å utvikla læringsmiljøet i skulen. Data på skulenivå blir gjorde tilgjengelege 
for kommunar og skular, og i både Berlin, Australia og California er det ulike hjelpemiddel 
og rettleiingar for å hjelpa skular og kommunar i analysen av resultata frå 
spørjeundersøkingar. I Noreg er det analysehjelp å få gjennom ulike statlege satsingar, som 
Oppfølgingsordningen og fleire av dei nasjonale kompetansesatsingane. Men denne hjelpa er 
ikkje kopla opp til Elevundersøkelsen som system. I andre land følger kompetansen og 
rettleiinga med sjølve undersøkinga. Sidan det som er gjort av forsking på bruk av 
Elevundersøkelsen i norsk skule, peikar på både stor variasjon i bruken av undersøkinga og på 
manglande forståing av korleis ho kan brukast, er det eit spørsmål om ein ikkje bør tenka på 
Elevundersøkelsen som eit ledd i utviklingsarbeidet i skulen og designa hjelpemiddel og 
rettleiing for skulane og bruken til kommunane av undersøkinga. 
 
Dette kan innebera at ein differensierer arbeidet med å undersøka læringsmiljøet, slik vi ser er 
tilfellet både i Berlin, Australia og California. Oversyna over situasjonen på nasjonalt nivå 
eller delstatsnivå kjem fram gjennom analysar og blir presenterte i rapportar, medan 
brukarane på lågare nivå får direkte tilgang til resultat for eigen analyse. 
 
Klassetrivsel er eit system som mange skular og kommunar nyttar seg av, nettopp for å få 
resultat om læringsmiljøet heilt ned på elevnivå. Systemet undersøker på dei fleste område dei 
same områda som Elevundersøkelsen måler. Dette peikar på at Elevundersøkelsen ikkje blir 
opplevd som eit godt nok verktøy for skulen og lærarane sitt utviklingsarbeid. Vi har ikkje 
undersøkt om systema i andre land fungerer som gode verktøy for skulane og kommunane. 
Men vi ser at dei systema som myndigheitene har utvikla – i samarbeid med forskingsmiljø, 
noko som ikkje er tilfelle med Klassetrivsel – blir brukte av skulane og kommunane, sjølv om 
bruken er frivillig. Både i Sør-Australia og California er systema som er utvikla av 
delstatsmyndigheitene, i bruk av over 50 prosent av skulane. I California må skulane i tillegg 
betala for bruken, men likevel er det over 50 prosent som nyttar seg av verktøyet. Når norske 
skular betaler for å bruka Klassetrivsel, indikerer det skulane vil ta i bruk undersøkingar òg 
dersom dei er frivillige. Er det at Elevundersøkelsen fleire stader ikkje blir brukt i 
utviklingsarbeid, eit resultat av at undersøkinga har vorte eit pliktløp? 
 
Vi meiner derfor det bør vurderast ei differensiering av undersøkingar av læringsmiljøet til 
elevar etter dei to formåla vi har skissert ovanfor: «accountability» og utviklingsarbeid. Bør 
ein utvikla Elevundersøkelsen til å vera eit forskingsbasert verktøy til stønad for 
utviklingsarbeidet til skulane og kommunane, og vareta behovet for oversyn på nasjonalt nivå 
gjennom analyse av ulike datakjelder, slik vi har sett at det blir gjort i andre land? Behovet for 
å ha kunnskap om læringsmiljøet på nasjonalt nivå kan varetakast gjennom analyse av ulike 
datakjelder, der dei resultata som kjem fram gjennom Elevundersøkelsen, vil vera éi 
datakjelde. 
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1. Undersøkingar som blir brukt i Noreg 

Ungdata  

Om undersøkinga 
Ungdataundersøkinga er ei frivillig undersøking som vert tilbydd til kommunane i landet. 
Undersøkinga vart etablert i 2009 som eit samarbeid mellom forskingsinstituttet NOVA, KS 
og dei fire kompetansesentera for rus. Kommunane måtte i byrjinga sjølv betala for å få 
gjennomført undersøkinga. I 2013 gjekk Helsedirektoratet inn med finansiering og sidan har 
det vore gratis for kommunane å gjennomføra grunnmodulen i undersøkinga. 
 
I tillegg til ein grunnmodul, som har vore meir eller mindre stabil sidan starten og som alle 
som gjennomfører undersøkinga forpliktar seg til å gjennomføra, kan kommunane både velja 
spørsmål frå tilleggsmodular og sjølv legga inn spørsmål i undersøkinga. Utforming av eigne 
spørsmål vert  gjort i samarbeid med NOVA. Både for tilleggsspørsmåla og for eigne 
spørsmål må kommunane sjølv betala. 
 
I 2010, då den første undersøkinga vart gjennomført, deltok 28 av kommunane i landet. Talet 
med deltakande kommunar var stabilt fram til Helsedirektoratet gjekk inn med finansiering. I 
2013 deltok heile 157 kommunar, og sidan då har talet på deltakande kommunar årleg vore 
rundt 150. Kor hyppig kommunane deltek varierer. Til dømes har Oslo gjennomført 
undersøkinga kvart tredje år, medan Bergen gjennomførte undersøkinga med to års 
mellomrom i 2017 og 2019. Det totale talet respondentar pr. år ligg mellom 70.000 og 
120.000 ungdommar på ungdomsskulen og på vidaregåande skule. 
 
I tillegg til sjølve Ungdataundersøkinga, som går til elevar på ungdomsskuletrinn og 
vidaregåande skular, vert det gjennomført ei eiga undersøking, Ungdata Junior, for 
aldersgruppa 10 – 12 år, altså for elvar på mellomtrinnet. Ungdata Junior har vore 
gjennomført to gonger, og totalt 21 kommunar har nytta seg av undersøkinga.1   

Datahandtering 
Kommunane som gjennomfører undersøkinga får informasjon om korleis undersøkinga skal 
gjennomførast. Føresette får eit skriv om undersøkinga, og dermed moglegheiter til å seia nei 
på vegne av elevane. Undersøkinga baserer seg på passivt samtykke frå føresette, noko betyr 
at elevane gjennomfører undersøkinga så dersom føresette ikkje aktivt har sagt nei til at 
eleven skal delta. 
 
I Ungdata Junior vert det ikkje henta inn personidentifiserte opplysningar. I sjølve Ungdata-
undersøkinga samlast det inn fleire opplysningar som er personidentifiserbare, som alder, 
busituasjon, innvandrarbakgrunn, utdanningsbakgrunn til foreldre osv. Dataa vert handtert 

 
1 https://www.ungdata.no/hva-er-ungdata-junior/ 



gjennom NSD og tenesta for lagring av sensitive forskingsdata. Indirekte personopplysningar 
vert lagra i fem år før dei vert anonymiserte.2  
 
På NSD sine nettsider er dataa tilgjengelege for forsking etter søknad. Det er ein enkel 
søknadsprosedyre, og som forskarar har me lett tilgang til det fullstendige datasettet med 
individdata frå første undersøkinga i 2010. I datasettet ligg det informasjon om kommune og 
skule-nivå, men ikkje om skulen som elevane går på. 
 
På Ungdataundersøkinga si heimeside kan ein finna resultat frå alle variablane i 
grunnmodulen på kommunenivå. Der er det også moglegheiter for å samanlikna på nasjonalt 
nivå og med andre kommunar. 

Innhald 
Grunnmodulen i Ungdataundersøkinga er bygd opp med sju ulike tema. Figuren nedanfor gir 
oversyn over desse temaa. Desse er: 
 
• Famile og ven 
• Helse og livskvalitet 
• Rusmidler 
• Skole og framtid 
• Fritid 
• Risikoatferd 
• Samfunn 
 
Temaa dekker ei rekke spørsmål som rører ved livssituasjonen til elevane både i og utanfor 
skulen og som har direkte eller indirekte betyding for læringsmiljøet på skulen. Det vert spurt 
om om skuletrivsel, fritidsaktivitetar, stress, utbrentheit, mobbing, venner, fråvær frå skulen, 
helse, psykisk helse, nære relasjonar, kriminalitet, vald, trakassering, rus, sjølvbilde, 
kroppspress og andre typar press (Bakken 2021, 2019, 2018, 2020). 
 
Temaet «Skule og framtid» vert dekka gjennom fire spørsmål som vert svarte på gjennom å 
kryssa av på ulike skalaar: 
 
• Haldningar (sju utsegner, firetrinns, heilt samd – heilt usamd) 
• Leksar (éi utsegn, i gjennomsnitt per dag, sjutrinns, aldri – meir enn fire timar) 
• Problemåtferd (tre utsegner, siste 12 månader, femtrinns, ingen gonger – elleve gonger 

eller meir) 
• Mobbing (to utsegner, sekstrinns, fleire gonger i veka – alder) 
• Tankar om framtida (fem utsegner, tre alternativ, ja – nei – veit ikkje) 
 
I tillegg har undersøkinga eit spørsmål om kor fornøgd respondenten er med skulen som hen 
går på. Svaret har ein femtrinnsskala, frå svært misnøgd til svært nøgd (Bakken 2021, 22). 
Han har også eit spørsmål om skulestress, som har ein femtrinnsskala med ytterpunkta 
«Aldri» og «Svært ofte». 
 
I tillegg til desse spørsmåla som går direkte på forhold og oppleving av skulen, er det ei rekke 
andre spørsmål som er indirekte relevant for det som skjer i skulen. Det er spørsmål som 

 
2 https://www.ungdata.no/personvern 



mellom anna går på miljøet blant jamaldrande, forhold til foreldre, sosialtrygd, helse og åtferd 
og bruk av digitale medium.  
 
Fyljande utsegn inngår i spørsmålet om haldning til skulen. Alle utsegna vert svart på med ei 
vurdering på ein firetrinns skala med ytterpunkta «Heilt samd» og «Heilt usamd». 
 
• Eg trivst på skulen 
• Lærarane mine bryr seg om meg 
• Eg føler at eg passar inn blant elevane på skulen 
• Eg kjeder meg på skulen 
• Det er mange som forventar at eg skal gjera det godt på skulen 
• Eg gruer meg ofte til å gå på skulen 
• Eg må ofte bruka helgane til å gjera skulearbeid 
 
Fleire av desse utsegnene er meir eller mindre identiske med utsegn i Elevundersøkelsen. 
 
Dei nasjonale rapportane frå Ungdataundersøkinga presenterer i hovudsak resultata frå siste 
års undersøking og utvikling over tid. Den har nokre bivariate undersøkingar (undersøking av 
sammanhengar mellom ulike variablar), men ikkje nokon grundigare undersøking av dataa 
om skulen opp mot andre data frå undersøkinga. Wendelborg med fleire har brukt data frå 
Ungdataundersøkinga til å undersøka nærare forhold utanfor skulen som påverkar opplevinga 
til elevane av skulen (Wendelborg et al. 2019). Undersøkinga til Wendelborg med fleire viser 
til potensialet i Ungdataundersøkinga samanlikna med Elevundersøkelsen ved at ein kan 
undersøka livssituasjonen til eleven breitt og ikkje berre opplevinga eleven har til skulen. 
 

HBSC/HEVAS  

Om undersøkinga 
HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) er eit WHO-organ som måler 11-, 13-, og 
15-åringar si helse, velvære, sosiale miljø og helseåtferd. Forskinga går tilbake til 1982 då 
forskarar frå England, Finland og Noreg vart samde om å utvikla og setja til verks ein felles 
forskarprotokoll for å forska på skulebarn. No i dag inkluderer HBSC 50 land og regionar i 
Europa og Nord-Amerika (HBSC 2021).  
  
Undersøkinga dekker mange område rundt helsa til unge menneskjer, mellom anna tek ho 
føre seg tematikkar som: kroppsbilete, mobbing, spisevanar, helseplager, skadar, livskvalitet, 
over- og undervekt, fysisk aktivitet, skulemiljø, seksuell åtferd, sosioøkonomisk status, rus, 
diett og relasjonar til foreldre og liknande.  
  
På norsk vert undersøkinga omtalt som HEVAS. Det er ca. 5.000 elevar som deltek i kvar 
undersøking. Undersøkinga går til elevar i 6., 8. og 10. klasse og første årstrinn i vidaregåande 
skule. Det vert skrive ein eigen norsk rapport frå kvar undersøking (Institutt for helse 2020). 
Data frå undersøkinga kan i tillegg lastast ned. Ein må søka om tilgang til dette.  
 
Undersøkinga er støtta av Helsedirektoratet og Universitetet i Bergen . 



Datahandtering 
Respondentane svarer på eit elektronisk spørjeskjema i ein skuletime. Spørjeskjemaet har 
ingen personidentifiserande spørsmål. For elevar i grunnskulen må føresette gje samtykke til 
at eleven svarar (aktivt samtykke). 
 
Resultata vert rapporterte i ein internasjonal rapport (Inchley et al. 2020) og i norske rapportar 
(Institutt for helse 2020). Det vert berre rapportert på nasjonalt nivå. Medlemmar av HBSC-
nettverket (deltakande forskingsmiljø) har tilgang til data. Andre forskingsmiljø kan søka om 
å få tilgang til data. Me har ikkje undersøkt kva nivå ein som forskingsmiljø kan få data på.  

Innhald 
HEVAS-undersøkinga har likskapstrekk med Ungdataundersøkinga. Det stillast spørsmål om 
ei rekke forhald knytt til livsførsel og helsevanar, om forhold i og rundt heimen og 
fritidsaktivitetar. Undersøkinga har også omfattande spørsmål om helsetenesta både i og 
utanfor skulen. 
 
Den siste undersøkinga i Noreg hadde tre spørsmål som gjekk direkte på oppleving av skulen 
og eitt om forhold til medelevar.3  Alle spørsmål som gjekk på opplevinga av skulen vart svart 
på med ein firetrinns likertskala og var fyljande:  
• Kor stressa blir du av skulearbeidet (både arbeid du skal gjera på skulen og lekser)? 
• Kva trur du klasseforstandaren din meiner om skuleresultata dine samanlikna med 

skulekameratane dine sine? 
• Korleis likar du deg på skulen akkurat no for tida?  
 
Spørsmålet om medelevar vart svart på gjennom ein femtrinns likert-skala med fyljande 
utsegn: 

• Elevane i klassen min likar å vera med kvarandre 
• Dei fleste i klassen min er snille og hjelpsame 
• Andre elevar godtar meg som eg er. 

 
Undersøkinga har også fire spørsmål om mobbing som alle blir svart på med grad av 
hyppigheit langs ein femtrinns likertskala (ikkje mobba/vorte mobba - fleire gonger i veka). 
Spørsmåla omhandlar både eiga mobbing og det å verte mobba, både generelt og via sosiale 
medium. I tillegg spør undersøkinga om framtidig utdanning. 
 
I dei norske rapportane frå undersøkinga er det ingen bivariate eller mulitivariate analysar av 
resultata frå spørsmåla omkring skulen. Rapporten dokumenterer resultata og utvikling over 
tid (Institutt for helse 2020). Det same gjeld for den internasjonale rapporten. Den har derimot 
ei samanlikning mellom dei deltakande landa (Inchley et al. 2020). 

 
3 https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/hevas2018_15ar_bokmal.pdf. 



Klassetrivsel 

Om undersøkinga 
Klassetrivsel har utgangspunkt i ein skule i Danmark sitt arbeid med trivsel i skulen frå 2007. 
Med lærarar og tidlegare lærarar i spissen, har Klassetrivsel som ein eiga organisasjon utvikla 
verktøy med same namn for å gjennomføra trivselsundersøkingar på skular og på andre 
institusjonar.4  I dag skal det ifylje organisasjonen vera 1600 skular i Danmark og Noreg som 
nyttar seg av verktøyet. Me har ikkje funne noko oversyn over kva skular dette er, men veit at 
eit høgt tal skular i enkelte kommunar nyttar seg av verktøyet. Skulane i Trondheim kommune 
er til dømes brukarar, og ein finn informasjon om verktøyet på heimesidene til kommunen.5   
 
Skulane får tilgang til Klassetrivsel gjennom å teikna eit abonnement. Avhengig av 
skulestorleik, varier det årlege abonnement frå ca. 1.300 NOK til over 10.000 NOK. Gjennom 
abonnementet får skulane tilgang til verktøyet i form av elektroniske spørjeskjema og til det 
digitale brukargrensesnittet for presentasjon av resultata frå undersøkinga. Lærarane får 
resultata for eiga klasse og for skulen som heilskap. Dersom det er fleire skular i kommunen 
som gjennomfører undersøkinga, kan den enkelte læraren også få resultata på kommunenivå. 
Skulen bestemmer sjølv kva delar av verktøyet ein vil nytta seg av. 

Datahandtering 
Det er berre brukarane – lærarar, skulen eller kommunen – som har tilgang til data frå 
undersøkinga. Læraren får tilgang til data frå eigne elevar på individnivå (med namn), 
skuleleiaren for klassane på skulen og kommunen for skulane i kommunen. Skulane inngår i 
ein databehandlaravtale med Skolevisjoner, som er eit eige underselskap til Klasseledelse som 
står for den elektroniske lagringa av dataa. 
 
Ansvaret for at handtering av personopplysningar ligg hos brukarane. Skulane/kommunen er 
dermed dataansvarleg, medan Klasseledelse/Skolevisjoner berre opptrer som databehandlar 
etter avtale med skulane. 
 
Undersøkinga inneheld personidentifiserande opplysningar. Elevane svarer med namn, og 
læraren kan då sjå kva den enkelte eleven svarer. Elevane namngir oså andre elevar i spørsmål 
om kven dei er mest saman med, og slik kan Klassetrivsel byggje sosiogram som vist i figuren 
nedanfor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 https://klassetrivsel.dk/wp-content/uploads/2018/10/Faktaark-Klassetrivsel-SkolevisjonerAS.pdf. 
5 https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/02-skoler/skoler-p-a/selsbakk-skole/div.-
dokumenter-og-skjema/faktaark-om-klassetrivsel.pdf 
 



Figur 1:Henta frå https://klassetrivsel.dk/funktioner/. 

 
 
All denne databehandlinga krev samtykke frå føresette. Me har ikkje fått vurdert om eit slikt 
samtykke er tilstrekkeleg til elektronisk lagring av persondata om tredjeperson (elevane 
namngir andre elevar). Det er ingen mal på Klassetrivsels heimesider for korleis samtykke 
skal sikrast, og handteringa av det er dermed lagt til skulane som dataansvarleg. 
 

Innhald 
Klassetrivsel inneheld over 100 spørsmål som dekker følgjande tema/område:  
• Livet til klassen 
• Eleven sitt liv i klassen 
• Elevane sine posisjonar og relasjonar 
• Grupperingar i klassen 
• Mobbing 
• Elevens forhold til skulen 
• Elevens forhold til undervisninga 
• Elevens forhold til lærarane 
• Uro i klassen 
• IKT og medium 
• Språkbruk i klassen 
 
Skulen vel sjølv kva spørsmål ein vil nytta seg av, og kan laga indeksar på bakgrunn av 
samansette spørsmål. Til dømes kan ein få ein indeks med «Teikn på mistrivsel». Då inngår 
spørsmåla: 

- Kor ofte har nokon frå klassen din snakka stygt om deg medan du ikkje høyrer det? 
- Kor ofte har du følt deg usynleg eller oversett av dine klassekameratar? 
- Kor ofte føler du deg utanfor klassen sitt fellesskap? 
- Kor ofte har du opplevd å verta mobba av nokon frå klassen din? 

 
Me har ikkje funne eit samla oversyn over kva spørsmål som inngår i Klassetrivsel. Dei 
spørsmåla vi har funne gjennom rapportar frå skular som har brukt Klassetrivsel, viser at 
spørsmåla er bygd opp med svarmoglegheit både gjennom femtrinns og firetrinns 
likertskalaar. Til dømes svara elevane på «Kor glad er du for å gå på skulen?» med 



ytterpunkta på femtrinnskalaen med «Særs glad for å gå på skulen» og «Svært lei av å gå på 
skulen».6  
 
Undersøkinga, i og med at ho ikkje er anonym, kan brukast til å danna grupper med elevar i 
undersøkinga. Verktøyet føresler gruppeinndeling etter det som Klasseledelse omtalar som 
prinsippa frå «Cooperative learning».7  

Barn og Medier  

Om undersøkinga 
Barn og medier er ein spørjeundersøking om barn og unge sin mediebruk. Den er finansiert av 
Kulturdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og 
Kunnskapsdepartementet (Medietilsynet 2020a). Denne undersøkinga gjennomførast ved at 
elevar fyller ut eit nettbasert spørjeskjema i løpet av ein skuletime. Undersøkinga vart 
gjennomført av Medietilsynet første gang i åra 2003 og har frå 2006 vore gjennomført 
annakvart år.  
  
Formålet med undersøkinga er å gje ei samla framstilling av born og unge sin bruk av ulike 
digitale medium. Dette omfattar born og unge si digitale deltaking, kompetanse og 
dømmekraft i tillegg til foreldre og føresette si deltaking og regulering av born og unge sin 
mediekvardag. Under desse temaa ser kartlegginga på blant anna born sine medievanar, 
(sosiale media, spel, tv), aktivitetar og opplevingar på nett (mobbing, seksuelle kommentarar, 
porno), kjeldekritikk og haldningar til medieregulering (Medietilsynet 2020a). Resultata frå 
undersøkinga vert publisert i ein rapport som vert tilgjengeleg på Medietilsynet sine nettsider.  

Datahandtering 
I utviklinga av undersøkinga i seinare år har Medietilsynet sett på andre relevante studiar om 
born sin digitale kvardag, som til dømes: EU Kids Online, Ungar & Medier (Sverige), SIFO-
studiar om born og unge i sosiale media og Ungdata. Gjennomføringa av undersøkinga er 
gjort av Sentio Research Norge på oppdrag frå Medietilsynet. Medietilsynet er fagleg 
ansvarleg for undersøkinga både når det gjeld spørsmål, metode, gjennomføring og 
rapportering. Resultata vert vidare publisert av Medietilsynet i eigne rapportar.  
 
Undersøkinga bidreg med eit empirisk grunnlag av kunnskap som gir innsikt i korleis born og 
unge sin nettbruk er. Dette er basert på deira eiga rapportering av bruken deira, men inneheld 
også deira eigne erfaringar, haldningar og opplevingar (Medietilsynet 2020a). Resultata og 
dataa er ikkje tilgjengelege utanom i rapportane deira. I 2020 svarte 3 395 born og unge, i 
alderen 9-18 år. Desse gjekk på 51 forskjellige skular i Noreg, og det er ikkje gjort greie for 
representativitet, anna enn at dei beskriv utvalet som har god representasjon på basis av fylke, 
klassetrinn og på kjønn (Medietilsynet 2020a). 51 prosent av utvalet er gutar i alderen 9 –18 
år, medan 49 prosent er jenter i same aldersgruppe (Medietilsynet 2020b).  

 
6 http://stenhus.dk/wp-content/uploads/2020/10/Trivselsundersogelse-Stenhus-Kostskole-2019-offentliggorelse-
1.pdf 
7 https://klassetrivsel.dk/funktioner/ 



Innhald 
Undersøkinga delast inn etter fyljande tematikkar: 
• Tilgang til utstyr og teknologi. 
• Bruk av sosiale media og appar. 
• Kva som er bra og dårleg med sosiale media. 
• Aktivitetar og innhald på nett.  
 
Desse tematikkane vert elevane spurt om, og dei markerer kor einige eller ueinige dei er i 
fyljande påstandar: «Eg har mykje kontakt med venene mine i sosiale medium», «I sosiale 
medium møter eg folk som har same interesser som meg» og «I sosiale medium deler eg ting 
som er viktig for meg». Her er svaralternativa inndelte i ein skalaen til tre-trinn, der ein enten 
er einig, verken eller, eller ueinig i påstandane.  
 
Ved å stilla spørsmål om korleis unge kommuniserer på sosiale medium dekkjer ein ein stor 
del av livsverda til dagens ungdom. I undersøkinga vert ein også spurt om hets, trakassering 
og mobbing på nett. Ein vert ikkje spurt om dette skjer på skulen, men generelt. Svara på 
påstandane om mobbing vert inndelt i ein 4-tinns likertskala med svaralternativa: «Ja, mange 
gonger, ja ein gang, ja, nokon gonger, nei, aldri». Nokre av påstandane elevane får er: «Har 
du i løpet av det siste året opplevd at nokon har:  
• Vore slemme med deg eller mobba deg på nett, mobil eller spel. 
• Skreva ein stygg kommentar til deg på nett, spel eller sosiale medium. 
• Trua deg på nett, mobil eller spel. 
•  Lagt ut bilde av deg som gjorde deg trist eller sint. 
• Utestengt deg frå ei gruppe på nett eller ikkje late deg få delta?» (Medietilsynet 2020a, 

120).  
 
Elevundersøkelsen stiller også spørsmål om mobbing på nett. Det er likevel meir detaljerte 
data om nettbruk som innhentast av Barn og medier-undersøkinga. Dette kjem naturlegvis av 
at denne undersøkinga er meir dekkjande innanfor eit område for nettmobbing og 
internettbruk til ungdom. Korleis elevar vert behandla på nett kan ha stor innverknad 
læringsmiljøet deira på skulen. Barn og medium stiller ikkje spørsmål om nettbruk i skulen 
utanom når dei spør om dei brukar internett til skulearbeid.  
 

PISA  

Om undersøkinga 
PISA-undersøkinga blir gjennomført kvart 3. år med rullerande fokus på evner i lesing, 
rekning og naturfag. Undersøkinga går til 15-åringar i land som er knytt til OECD og ei rekke 
andre land. Undersøkinga vert gjennomført med eit spørjeskjema til elevane som omhandlar 
ei rekke spørsmål deriblant bakgrunnen til elevane og opplevinga til elevane med skulen. 
 
Spørsmåla om oppleving av og med skulen vert mellom anna brukt til eigne rapportar frå 
OECD som omhandlar elvane sitt «well being» og «school life» (OECD 2017a, 2019). 
Resultata frå PISA-undersøkinga blir brukt både av forskarar og myndigheiter i omtale av 
læringsmiljøet i spesifikke land.  
 



PISA-undersøkinga vert finansiert av dei deltakande landa. I Noreg lagar fagmiljøet som har 
ansvaret for Noregs bidrag eigne rapportar med fokus på dei norske resultata. Det er likevel 
ikkje fokus på læringsmiljøet i dei norske rapportane, og det er heller ikkje, til forskjell frå dei 
internasjonale rapportane, eigne rapportar om læringsmiljøet. 
 
Grunnlaget for undersøkinga av læringsmiljø er spørjeskjemaet til elevane. Resultata frå 
undersøkingane kan lastast ned i form av rådatafiler frå OECD sine nettsider. Data kan lastast 
ned på individnivå frå alle deltakande land. Totalt inneheld datafila frå 2018 data frå over 
600.000 elevar. Blant dei, 5.813 elevar frå Noreg. Der finst det også moglegheiter for å få 
kunnskap om resultata gjennom ulike former for grafisk framstilling av dataa.  

Datahandtering 
Utvalet av skular for deltaking i PISA skjer gjennom ei utveljing definert sentralt og som vert 
gjennomført i alle dei deltakande landa. Resultata frå undersøkinga er tilgjengeleg på OECD 
sine nettsider og kan lastast ned på individnivå.  
 
PISA-undersøkinga inneheld personidentifiserbare data. Det er spørsmål knytt til 
familiebakgrunn, alder og kjønn. Me har ikkje funne informasjon om korleis innsamlinga av 
data konkret blir gjord i den enkelte skulen. Sidan undersøkinga blir svart på av 15-åringar, er 
det ikkje nødvendig med samtykke frå føresette. 

Innhald 
Skjemaet til elevane har over 60 hovudspørsmål med ei rekke underspørsmål. Totalt er består 
undersøkinga av over 600 items. Desse vert brukt til å genera ulike indeksar. Det er rundt 12 
spørsmål som går på forhold rundt læringsmiljøet. Hovudmåla når det gjeld forhold rundt 
læringsmiljøet visast i figuren nedanfor som er henta frå OECD sin rapport om «Student life» 
frå siste PISA-undersøking  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figur 2: Oversyn over dimensjonar ved læringsmiljøet som PISA måler (henta frå (OECD 2019, 38)). 

 
 
  
OECD har omfattande prosedyrar for å sikra at resultata frå undersøkinga er representative for 
dei deltakande landa. Dei har også ein omfattande psykometrisk testing av dei indeksane som 
vert utvikla på bakgrunn av spørsmåla (OECD 2017b). Frå 2018-undersøkinga vart dei 
genererte følgjande indeksane (som også kan lastast ned frå OECDs databank): 
• Exposure to bullying 
• Disciplinary climate 
• Teacher enthusiasm 
• Teacher support 
• Teacher feedback 
• Teacher behaviour hindering learning 
• Student co-operation 
• Student competition 
• Sense of belonging 
• Meaning in life 
• Positive feelings 
• Self-efficacy 
• Fear of failure 
 
PISA-undersøkinga spør ikkje om trivsel på skulen. Spørsmåla er meir retta korleis elevane 
oppfattar sin eigen livssituasjon. Elevane kan angi på ein glidande skala frå 1 til 10 «How 
satisfied are you with your life as a whole». PISA går meir inn på kjensleregisteret til elevane. 
Dei vert spurde om kor ofte dei føler på ulike typar kjensler («How often do you feel...»). 
Undersøkinga går også mykje meir inn på korleis elevane oppfattar seg sjølv i skulekvardagen 
enn kva Elevundersøkelsen gjer, som til dømes «I feel awkward and out of place in my 
school». Når det gjeld spørsmål om mobbing, spør ikkje PISA om omfang av mobbing, men 
om haldning til mobbing. Alle fem utsegna om mobbing er haldningsutsegn, som «I feel bad 
seeing other students bullied». 



 
PISA-undersøkinga kan seiast å ikkje berre ha fokus på kva som skjer på skulen og 
læringsmiljøet til skulen, men på den generelle livssituasjonen til elevane. «Well-being»-
omgrepet er då heller ikkje berre knytt til «well-being at school», men meir generelt, men delt 
inn i ulike dimensjonar som 
• Kognitiv trivsel 
• Psykologisk trivsel 
• Fysisk trivsel 
• Sosial trivsel 
• Materiell tivsel 
 
Det er den psykologiske trivselen som i størst grad er knytt til skulen og som fangar opp 
engasjement, motivasjon, kjensler og haldningar og som også er knytt til kva lærarane gjer og 
ikke-gjør. PISA spør ikkje direkte om trivsel på skulen, men spør «How satisfied are you with 
your life as a whole these days?» med ein svarskala på ti trinn. 
 

TIMSS  

Om undersøkinga 
TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) er ei internasjonal 
undersøking som måler kompetansen til elevar i matematikk og naturfag på 5. og 9. trinn. 
Spørsmåla dekkjer tankane til eleven om læringskontekst som inkluderer følgjande 
tematikkar: trygd, trivsel, tilhøyrsle, rettferd og mobbing. Undersøkinga dekker også føresette 
sin sosioøkonomiske status (utdanning, tilgang på digitale ressursar i heimen). Eleven blir òg 
spurd om fråvær og om kvar ofte ein er svolten eller trøytt når ein kjem skulen (UiO 2015).  
 
I 2019 var det svar frå ca. 2000 elevar på høvesvis «grada 4» og «grada 8», fordelt på i 
overkant av 50 skular.  
 
Sjølv om dette er i hovudsak ei internasjonal undersøking om matematikk og naturfag, har 
den også spørsmål om læringsmiljøet. Noreg har sidan 1995 delteke kvart fjerde år i denne 
studien (IEA 2018). Som andre undersøkingar gjennomført av IEA, kan data lastast ned frå 
IEAs heimesider.   

Datahandtering 
Utval av skular for deltaking i undersøkinga skjer gjennom prosedyre definert av IEA og som 
blir gjennomført i alle dei deltakande landa. Data frå undersøkingane samlast frå alle land og 
er tilgjengelege for nedlasting på individnivå på IEA sine heimesider. Dei norske rapportane 
skriv om utvalsprosedyrar, men seier ikkje noko om korleis personvern er handtert (Nilsen og 
Kaarstein 2021). 

Innhold 
TIMSS inneheld fleire spørsmål knytte til læringsmiljøet til elevane. Spørsmåla kan statistisk 
delast inn i tre dimensjonar: Klasseromsleiing, elevtrygd og kognitiv aktivering (Nilsen og 
Kaarstein 2021, 109). Desse spørsmåla går konkret inn på læringssituasjonen for eleven, men 



er alle knytte eksplisitt til matematikkundervisninga.8  Blant desse spørsmåla finn vi fleire 
spørsmål eller utsegn som er lik spørsmål/utsegn i Elevundersøkelsen, som til dømes 
• Læraren knyter nytt stoff til det eg allereie kan  
• Læraren viser interesse for læringa til den enkelte elev  
• Læraren trygder meg  
• Elevane diskuterer løysingar på oppgåver med kvarandre  
 
Alle utsegnene svarast med hjelp av ein firetrinns likert-skala. 
Men TIMSS har òg nokre generelle spørsmål om skulen og om mobbing. Fyljande utsegn om 
skulen blir svart på med hjelp av ein firetrinns likertskala: 
• Eg liker å vera på skulen  
• Eg føler meg trygg på skulen  
• Eg føler at eg høyrer til på denne skulen 
• Lærarane på skulen min behandlar meg rettferdig  
• Eg er stolt av å gå på denne skulen  
• Eg trivest i klassen min  
• Eg føler at eg høyrer til i klassen min  
• Eg føler meg trygg i klassen min  
 
Spørsmåla om mobbing går konkret inn på ulike former for handling og hyppigheita av dei, 
som 
• Spreidd løgnar 
• Delt stygge eller sårande ting om meg på internett 
• Latt vera å snakka med meg 
• .... 
 
Både den internasjonalen og den nasjonale rapporten over 2019-dataa frå TIMSS har 
mulitivariate analysar med skulemiljø som variabel. Den norske rapporten dokument ei 
negativ utvikling over tid når det gjeld skulemiljøet i norsk skule (Nilsen og Kaarstein 2021, 
157). Den viser også at det er ein samanheng mellom element i læringsmiljøet og dei målte 
prestasjonane i TIMSS. 

ICCS  

Om undersøkinga 
Den internasjonale undersøkinga ICCs (International Civic and Citizenship Education Study) 
har som hovudmål å gje eit bilete av unge menneskjer sin demokratiske beredskap og vilje til 
å delta i samfunnet som engasjerte samfunnsborgarar. Norske niendeklassingar deltok i 
undersøkinga for fyrste gong i 2009, og ICCS-undersøkinga har vorte gjennomført i Noreg i 
2016 og vil bli det i 2022. Undersøkinga ser på tematikkar som: Medborgarskap, 
elevmedverknad, deltaking, likestilling, tryggleik, fellesskap, mobbing, læraren si 
elevbehandling, elevar si behandling av kvarandre, sosioøkonomiske faktorar, forhold i 
heimen, språk og aktivitetar utanfor skulen. 24 forskjellige land vil delta i studien i 2022, og 
undersøkinga som gjennomførast i Noreg er finansiert av Kunnskapsdepartementet gjennom 
Utdanningsdirektoratet.  

 
8 https://www.uv.uio.no/ils/forskning/prosjekter/timss/2019/elevskjema_9trinn.pdf 



Datahandtering 
Internasjonalt er det IEA (International Association for the Evaluation of Educational 
Achievement) som står bak studien. Innsamlinga av data gjerast gjennom spørjeskjema som 
vert sendt ut til elevane. Her inngår ein kunnskapstest, eit elevspørjeskjema og eit europeisk 
spørjeskjema som skal svarast på. I 2022 vil det i Noreg vera 200 skular og 350 klassar på 
niande trinn som deltek i undersøkinga. Ved førre undersøking i 2016 var det 6271 elevar som 
svarte på undersøkinga (Huang et al. 2017).  
 
Undersøkinga vert gjennomførd både digitalt og på papir, og resultata vert publiserte i ein 
Norsk rapport i tillegg til å vera ein del av den internasjonale rapporten for studien. Dataa er 
tilgjengelege på individnivå frå alle deltakande land via IEA sine heimesider (IEA 2021). 
Dette gjer det mogleg at Noreg kan samanlikne sina resultat med andre land i verda. To 
modular vert laga for den europeiske konteksten og for den latinamerikanske konteksten der 
ein kan sjå på regionale spørjemål av spesiell interesse (IEA 2016). Resultata vert berre vist i 
desse rapportane der nasjonale resultat vert samla.    
 

Innhald 
I tillegg til demokratisk beredskap og samfunnskunnskap utforskar ICCS-undersøkinga òg 
tematikkar som relaterast til eleven sit læringsmiljø (IEA 2016). Her spør dei spørsmål om 
korleis relasjonane elevane har til lærarane sine og klassen dei er ein del i, respekt for 
kvarandre, mobbing og tryggleik i skulen. I tillegg vert elevane spurde om utdanningsnivået 
til foreldre eller føresette som ein del av bakgrunnsinformasjonen i elevskjemaet.  
 
Elevar må òg svara på fyljande påstandar om læringsmiljø med ein firetrinns likert-skala som 
rangerer frå heilt einig til heilt ueinig i fyljande påstandar:  
• Dei fleste elevane behandlar kvarandre med respekt. 
• Dei fleste elevane kjem godt overeins med kvarandre. 
• På skulen min føler elevane seg trygge. 
• Eg er redd for å bli mobba av andre elevar (Huang et al. 2017, 118).  
 
Når det kjem til læraren si rolle for læringsmiljøet på skulen vert eleven spurt om behandlinga 
dei får av læraren er rettferdig, om ein kjem godt overeins, om læraren lyttar til eleven og at 
læraren ville ha grepet inn dersom elevar hadde vorte mobba (Huang et al. 2017). Det er fokus 
på relasjonar i ICCS-undersøkinga, og spesielt relasjonane elev til elev og elev til lærar. Når 
det kjem til spørjemål om relasjonen elevar har til skulen er det skuleleiarane som vert spurt 
om dette i meir detalj enn elevane. Her går elevundersøkelsen meir i detalj under spørsmål om 
skulen er eit trygt miljø å vera i.  
 
I tillegg til internasjonale spørjemål som skal vera med i alle deltakande land i undersøkinga 
er det òg nasjonale tilleggsspørsmål som vert teke med for den norske konteksten. Nokre av 
desse tilleggsspørsmåla er vidareført frå 2016-undersøkinga, imedan andre skal takast med i 
årets undersøking. Her stiller ein spørsmål til elevane om blant anna: 
• Internettvanar 
• Aktiv deltaking i  undervisninga 
• Korleis dei snakkar om vanskelege tema i klassen 
• Tilknyting til fellesskap som klasse, glyma, lokalsamfunn, religion,  idrettslag og liknande.  
 



Som vist, stiller ICCS-undersøkinga nokre spørsmål som omhandlar eleven sin læringsmiljø, 
men desse er tett knytt opp til skulen som ein arena for deltaking og medborgarskap.  

EU Kids Online 

Om undersøkinga 
EU Kids Online er ei undersøking som i hovudsak har fokus på internettbruken til barn. Han 
hentar også data om bruk av internett i skulesamanheng og korleis skulen jobbar med elevane 
om dette. Undersøkinga har vore gjennomført i 2010 og 2020 (med innsamling av data i 
2018). Det vert laga både internasjonale og nasjonale rapportar. Den nasjonale rapporten frå 
Noreg presenterer resultata frå den norske delen av undersøkinga (Staksrud og Ólafsson 
2019).   
 
For undersøkinga i 2020 (med data frå 2017-2019), var det 19 deltakande land med svar frå 
ca. 25.000 ungdommar (David Smahel et al. 2020). 
 
EU Kids Online har sjølv utvikla spørjeskjemaa som vert brukt. Undersøkinga er delvis basert 
på spørjeskjema utvikla av Global Kids Online. Global Kids Online gjennomfører sjølv 
undersøkingar om nettbruk internasjonalt, men har ikkje data frå Noreg 

Datahandtering 
Datainnsamlinga i Noreg for den norske delen av EU Kids Online føregjekk sommar/haust 
2018 med eit representativt utval barn mellom 9-17 år som har brukt Internett dei siste tre 
månadene, og dessutan éin av foreldra deira/føresette. Utvalet var på 1001 husstandar og 
inkluderer 1001 foreldre og 1001 barn. 
 
Respondentane vart rekrutterte gjennom telefonintervju. Dei rekrutterte husstandane vart 
deretter besøkte fysisk, og respondentane svarte på undersøkinga gjennom nettbrett. Føresette 
og barn svarte på sin del av undersøkinga separat (Staksrud og Ólafsson 2019), s. 7. 
 
Resultata frå undersøkinga, både dei norske og dataa frå dei andre landa, er berre tilgjengeleg 
gjennom rapportar, og det er ingen offentleg tilgang til rådata. 

Innhald 
EU Kids Online har hovudfokus på bruk av internett. Han har likevel ei rekke spørsmål av 
generell art, også spørsmål som direkte rører læringsmiljøet på skulen. Eitt spørsmål om trygd 
på skulen tar opp fleire forhold med læringsmiljøet. Spørsmålet inneheld følgjande utsegn 
som elevane blir bedne om å vurdera: 
• Eg føler meg trygg på skulen  
• Eg føler at eg høyrer til på skulen min  
• Lærarane bryr seg om meg som person  
• Andre elevar er snille og hjelpsame  
 
Svara vert gitt med hjelp av ein firetrinns likertskala. 
 



Undersøkinga spør om internettbruk på skulen og går samstudes inn på opplæringa i bruk av 
internett og digitale medium. Ho har eit spørsmålsbatteri om medieringet til læraren av 
internett som inneheld 9 utsegner om kva læraren gjer i samband med å læra bruk av internett. 
 
Spørsmål om mobbing gjennom internett er sentralt i undersøkinga. Undersøkinga kartlegg 
både omfang, form, årsaker og oppfølging etter mobbing (Staksrud og Ólafsson 2019). Ho har 
også ei omfattande kartlegging av det som blir definert som «Netthat», altså hatytringar på 
nettet. 
 
Undersøkinga kartlegg også ei rekke forhold rundt heimen, både av sosioøkonomisk art og 
haldningar til og bruk av internett. Han kartlegg i tillegg opplevinga til barna av eiga helse og 
livssituasjon og sjølvbilde. 
 
Verken den norske eller internasjonale rapporten har bivariate analysar knytt til læringsmiljøet 
på skulen. Dei seier dermed ikkje noko om kva som eventuelt påverkar læringsmiljøet eller 
kva tyding læringsmiljøet har for andre forhold både i og utanfor heimen. 

Oppsummerande om undersøkingar i Noreg 

Alle dei omtalte undersøkingane ovanfor har spørsmål som er knytt til læringsmiljøet på 
skulen. Spørsmål om mobbing er gjennomgåande i undersøkingane, men nokon spør om 
omfang og oppleving medan andre spør om kva skulen gjer. 
 
Utover det Elevundersøkelsen har fokus på, er det fleire av undersøkingane som undersøker 
andre forhold som har direkte eller indirekte tyding for læringsmiljøet på skulen. Vi har i 
tabellen nedanfor angitt om undersøkingane tar opp tre ulike forhold som vi ser fleire av 
undersøkingane har fokus på: Sjølvoppfatninga til eleven (inklusiv sjølvkontroll), eleven sin 
sosioøkonomiske bakgrunn og helsespørsmål (både psykisk og fysisk). 
 
I tabellen nedanfor har vi lista døme frå undersøkingane på spørsmål av generell art om trivsel 
på skulen.  
 
Tabell 1: Dimensjonar og spørsmål i undersøkinga.. 

 Døme på 
spørsmål som 
går på trivsel 
på skulen 
meir generelt 

Tal trinn 
på 
svarskala 

Selvoppfatning Sosio-
økonomisk 
kontekst 

Helse Affektregulering Kva 
skulen 
gjer 

 

Elevundersøkelsen Trives du på 
skulen 

Fem Ja (fagleg) Nei Nei Nei Nei 

EU Kids Online Eg føler at eg 
høyrer til på 
skulen her 

Fire Ja Ja Ja Nei Ja 

Ungdata Eg trivst på 
skulen 

Fire Ja Ja Ja Ja Nei 

HEVAS Hvordan liker 
du deg på 
skulen akkurat 
no for tida 

Fem Ja Ja Ja Ja Nei 

Klassetrivsel Hvor glad er 
du for at gå i 
skule 

Fem Ja Nei Nei Nei Nei 

PISA How satisfied 
are you with 
your life as a 

Ti Ja (fagleg) Ja Ja Nei Ja 



whole these 
days? 

TIMSS Eg liker å vera 
på skulen 

Fire Ja (fagleg) Ja Nei Nei Ja (i 
tilknyting 
til fag) 

ICCS Eg er redd for 
å bli mobba av 
andre elevar 

Fire Nei Ja Nei Nei Ja (i 
tilknyting 
til fag) 

Barn og medium Vært slemme 
med deg eller 
mobba deg på 
nett, mobil 
eller spel. 

Fire Nei Nei Nei Nei Nei 

  
  

2. Undersøkingar i andre land 

Danmark 

Trivselsværktøy 
Sidan 2015 har danske myndar gjennomført undersøkingar om trivsel blant danske elevar 
gjennom den såkalla Trivselsundersøkinga. Undersøkinga er forankra i folkeskulereforma frå 
2013, der det mellom anna var eit mål om å auka trivselen i dansk skule.  
 
Undersøkinga nyttar ein trivselsindikator som er utvikla frå det danske barne- og 
undervisningsministeriet, det er òg dette ministeriet som er ansvarlege for undersøkinga 
(Undervisningsministeriet 2021). Trivselsundersøkinga vert gjennomførd kvar år blant 
elevane i barnehagen til og med 9.klasse.  

Datahandtering 
Resultata frå denne undersøkinga vert publisert på i nettportalen til det danske 
utdanningsdepartementet (Undervisningsministeriet 2020). Portalen viser resultata frå 
undersøkinga på landsnivå, kommunenivå og skulenivå. På skulenivå kan ein sjå data for den 
einskilde skulen basert på kjønn og klassetrinn. Resultata ligg opent i nettportalen for alle som 
vil sjå. Tala er visuelt framstilt og enkle å forstå sjølv om ein kanskje ikkje har ein tett 
tilknyting til utdanningsforskingsfeltet. Dette gjer at lærarar, foreldre, føresette og 
skuleleiinga kan lett navigera i kva den dansken grunnskulen meistrar og treng å arbeida meir 
målretta med framover. Det er berre skårane på dei fire indeksane som vert offentleggjort, og 
kor mange som skårar på høgaste nivå. 
 
Skuleleiarar og kommunetilsette får tilgang til meir detaljerte data om korleis klassane på dei 
ulike skulane har det, dette ligg ikkje ute for alle grunna personvern (Børne-og 
undervisningsministeriet 2021) 
 
Trivselsundersøkinga nyttar seg av det såkalla «Trivselsværktøy» som Utdanningsministeriet 
stiller til disposisjon for folkeskulane. Det har vore ein diskusjon i Danmark om bruk og 



tilgjengelegheit av offentleg innsamla data frå skulen,9  og det har skjedd endringar i måten 
data blir offentleggjord på. Bruk av verktøyet er likevel gjort obligatorisk gjennom vedtak i 
Folketinget i 2019.10  Dette inneber at skulane ikkje lenger har valfridom når det gjeld val av 
leverandør for å måla trivsel, men må nytta Trivselsværktøy. 

Innhald 
I 4. til 9.klasse får elevane 40 spørsmål og i 0. til 3.klasse får elevane 20 spørsmål som er 
enklare formulerte. 29 av dei 40 spørsmåla 4.-9.klasssingane får er med i berekninga av den 
gjennomsnittlege trivselen. Dett er ein indikator som vert kalla generell skuletrivsel som 
dannar grunnlaget for fire ulike indikatorar for trivsel:  
• Sosialt 
• Fagleg 
• Med læraren 
• I klasserommet (Ministeriet for børn undervisning og likestilling 2020) 
 
Den gjennomsnittlege trivselen og dei fire trivselsindikatorane målast på ein skala frå 1 til 5, 
der 1 er lågast mogleg trivsel, og 5 er den høgast moglege trivselen. Den første målinga vart 
gjennomført i 2015. I desse indikatorane inngår fleire spørsmål som har stort samanfall med 
spørsmål/utsegn i den norske Elevundersøkelsen. Det går på oppfatning av skulen, syn på 
læraren, medverknad og mobbing. Desse spørsmåla gjennomfører alle skular og elevar som 
deltek i undersøkinga. Spørsmål om mobbing går direkte på eleven sin oppleving av mobbing: 
«Er du vorte mobba i dette skuleåret?», her er skalaen inndelt som følgjer: Særs ofte, ofte, ein 
gang innimellom, sjeldan, alder» (Undervisningsministeriet 2021). Eit anna spørsmål går på 
generell trivsel ved skulen: «Likar du skulen din?», skalaen er likt inndelt som i 
mobbespørsmålet.  
 
Desse fire indikatorane er bygd på ein forskjellig mengde spørsmål:  
• Sosial trivsel: 8 spørsmål/utsegn 
• Faglag trivsel: 9 spørsmål/utsegn 
• Støtte og inspirasjon: 7 spørsmål/utsegn 
• Ro og orden: 4 spørsmål/utsegn (Ministeriet for børn undervisning og likestilling 2020) 
 
Her vert eleven spurt om deira relasjon til klassen, skulen, venner og lærarane deira. Dette er 
tematikkar som også Elevundersøkelsen tek opp. Nokre døme er: er: «Kor fornøgd ein er med 
klassen?», «Føler du deg einsam?», «Har du vorte mobba i dette skuleåret?», «Kan du 
konsentrera deg i timane?», «Er dykk gode på å hjelpa kvarandre i klassen?», «Trur du at 
elevane i klassen din likar deg?», «Er lærarane gode på å hjelpa deg?», «Vert du erta?», «Er 
klasserommet dykkars fint å vera i?» (Undervisningsministeriet 2021). Her vert påstandane 
vurderte av eleven i ein 4-5 trinns likert-skala  
 
Til ulikheit frå Elevundersøkelsen stiller Trivsel i folkeskulen spørsmål om helse og bakgrunn 
til foreldre eller føresette. Elevane vert også spurt om kor ofte dei har smerter i mage og 
hovudet. Fleire undersøkingar har dette med når ein måler elevar læringsmiljøet sitt og kan 
vera eit område som Elevundersøkelsen kan kartlegga for norske elevar. Har ein smertar i 
mage og hovud kan dette vera noko som verkar negativt på eleven sin føresetnad for læring. 
Når elevane blir spurt om foreldre eller føresette bakgrunnen sin vert dei spurt om deira 
høgast fullførte utdanning, men også om deira opphav. Her kan ein velje mellom etnisk dansk, 

 
9 https://www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/L200/spm.htm 
10 https://www.uvm.dk/folkeskolen/elevplaner-nationale-test--trivselsmaaling-og-sprogproever/trivselsmaaling 



utanlandsk eller born av innvandrarar. Undersøkingar som tek føra seg slik 
bakgrunnsinformasjon. Trivselsunderøkinga stiller også spørsmål om kva land foreldra kjem 
frå ved å svara om det er eit land som er: innanfor eller utanfor EU, vestleg eller ikkje-vestleg, 
og kva verdsdel ein tilhøyrar.  
 
Spørsmåla som elevane vert stilte liknar mykje på dei Elevundersøkelsen også tek føra seg. 
Likevel er det nokre forskjellar som må trekkjast fram. Når det kjem til trivselsspørjemål er 
Elevundersøkelsen mindre detaljert enn denne dansken undersøkinga. I Elevundersøkelsen 
vert elevane enkelt spurde om dei trivst på skulen og om ein har nokre medelevar å vera 
saman med i friminutta. Samstundes innhentar den danske undersøkinga informasjon om 
helsa til elevane på skulen. Trivsel i folkeskulen er meir detaljert og dannar 4 indikatorar for 
trivselen til eleven i skulen. På andre område er Elevundersøkelsen meir detaljert, med tanke 
på korleis ein stiller spørjemål rundt mobbing.   
 

Tyskland 

Om undersøkingar av læringsmiljø i Tyskland 
Både grunnutdanninga og høgare utdanning er i Tyskland ansvaret til delstatane. Det inneber 
at det er forskjellar i grunnutdanninga mellom delstatane, både når det gjeld innhald 
(«Lehrplan»), lovverk, finansiering og tilsyn. Det er dermed forskjellar i korleis ein arbeider 
med og undersøker læringsmiljøet i skulane i dei ulike delstatane. 
 
Men det finst også undersøkingar som tek sikte på å seia noko om læringsmiljøet nasjonalt. 
Ser ein i tyske forskingsrapportar om læringsmiljøet, er det ofte tilvisingar til PISA-
undersøkingane. Men det vert også gjennomført nasjonale undersøkingar i Tyskland som 
undersøker læringsmiljøet. Den mest kjente og omfattande er den som blir gjord gjennom det 
såkalla «Nationale Bildungspanel» (meir om dette nedanfor). 
 
Me har ikkje gjort ein systematisk gjennomgang av dei ulike måtane læringsmiljøet i skulane 
blir undersøkte i dei tyske delstatane. Vi har gått i djupna i to delstatar, Berlin og Bayern. 
Strukturen for undersøkingane i desse to delstatane liknar i den forstanden at det er 
utdanningsmyndigheitane som gjennomfører undersøkingar i utvalde skular av mellom anna 
læringsmiljø i form av skuleinspeksjonar.11 Det vert rapportert frå kvar skule og dessutan vert 
det laga ein samla rapport på bakgrunn av data frå alle skulane som er undersøkte. Strukturen 
er mellom anna baserte på spørjeskjema utvikla av forskingsmiljø i delstaten. Nokon av desse 
spørjeskjemaa finn me også i bruk i andre delstatar. Me har i denne rapporten avgrensa oss til 
å sjå på undersøkingane i Berlin. 
 

Nationale Bildungspanel 

Om undersøkinga 
Nationale Bildungspanel er ei undersøking som vart etablert etter initiativ frå Leibniz-Institut 
für Bildungsverläufe (Leibniz-instituttet for utdanningsløp) ved Otto-Friedrich-Universität i 
Bamberg. Undersøkinga fekk finansiering frå utdanningsmyndane sentralt i Tyskland og vart 

 
11 Dette er et system vi ser brukt flere andre steder, blant annet i Skottland. 



første gang gjennomført i 2011. Undersøkinga er ein kohort-studie, det vil seia at det blir følgt 
eit representativt utval av elevar over tid. Det blir gjennomført årlege undersøkingar av totalt 
9 ulike kohortar. I kohortane blir det henta data frå både elevar, lærarar, foreldre og 
skuleleiing. Det totale talet elevar i kvar kohort er på rundt 5.000 elevar, altså omfattar heile 
undersøkinga i underkant av 50.000 elevar.12  

Om datahandtering 
Nationale Bildungspanel har ei omfattande skildring av korleis data skal samlast inn i skulane 
og korleis data skal anonymiserast og handterast. Alt blir handtert av Nationale 
Bildungspanel, som er ei eiga eining ved universitetet i Bamberg, og som altså er ansvarleg 
for sjølve undersøkinga. Nationale Bildungspanel gjer data og alt tilhøyrande (datahandtering, 
utvalsprosedyrar, spørreskjeme, kodebøker etc.) tilgjengeleg gjennom sine eigne nettsider. 
Etter søknad kan forskarar og forskingsmiljø få tilgang til data. Panelet publiserer sjølv 
forskingsrapportar og artiklar, også på oppdrag frå utdanningsmyndigheitene. Dei publiserer 
også tekniske rapportar om undersøkingane og om resultat frå psykometriske undersøkingar.  
 
Panelet har inga eiga nettside som grafisk eller på anna måte viser resultat frå undersøkingane. 
Skulane kan heller ikkje finne fram til resultat frå eigen skule eller samanlikna seg med andre 
skular. I all hovudsak er Nationale Bildungspanel retta inn mot forsking og 
utdanningspolitikk, men resultata frå undersøkingane finn også vegen inn i den offentlege 
debatten.13  

Innhald 
Spørjeskjemaa til dei ulike kohortane, som dannar datagrunnlaget for undersøkinga, er svært 
omfattande. Skjemaet til elevane omhandlar ei rekke forhold, både ved eleven, ved heimen til 
eleven og fritid og ved skulen. Det er òg spørsmål om livssituasjonen og helsa til eleven. 
Spørsmåla som går direkte på læringsmiljøet ved skulen utgjer ein mindre del i totalen, men 
omhandlar fleire forhold som også går inn i Elevundersøkelsen. Bildungspanel har likevel 
meir omfattande spørsmål knytt til rolla til heimen. Skjemaet bærer tydeleg preg av eit ønske 
om å få data som kan seia noko om livssituasjonen og helseforholda til elevane. 
 
I spørsmålet til kohorten som starta med 5. trinn – og blir vidare følgd utover i skoleløpet, finn 
me spørsmål «Wie zufrieden bist du ... mit deiner schulischen Situation» (kor tilfreds er du 
med skulen din). Svaret blir angitt gjennom ein ti-trinns likert-skala med ytterpunkta «ganz 
und gar unzufrieden» og «ganz und gar zufrieden». Det er òg spørsmål om leksar 
(sekstrinnsskala) og om trygd frå heimen (søsken, foreldre, leksehjelp). Undersøkinga har eit 
omfattande batteri om korleis «ist es bei euch zu Hause?» (korleis er det heime hos dykk?) 
Utsegna i batteriet vert svart med ein firetrinns likertskala. Batteriet gir eit inntrykk av data frå 
undersøkinga mest kan seia noko om forventingar, trygd og hjelp frå heimen. 
 
Undersøkinga har i tillegg spørsmål som går på det som i litteraturen blir definert som fagleg 
sjølvkonsept («Selbstkonzept» eller på engelsk «Self-concept» (Hattie 1992)). Det er 
spørsmål der eleven vurderer seg sjølv opp mot ulike skulefag. Her finn me nokre utsegn som 
er samanliknbare med utsegn i Elevundersøkelsen, som «In den meisten Schulfächern 

 
12 https://www.neps-data.de/Portals/0/NEPS/Datenzentrum/Forschungsdaten/SC3/11-0-0/SC3_Studien_W1-
11_de.pdf. 
13 Resultat frå undersøkinga er til dømes ofte referert til i den tyske vekeavisa Die Zeit, som døme 
https://www.zeit.de/2021/24/chancengerechtigkeit-bildung-kinderentwicklung-herkunft-schule-elternhaus (bak 
betalingsmur). 



schneide ich in Klassenarbeiten gut ab» (Eg gjer det bra i dei fleste skulefaga) og «In den 
meisten Schulfächern lerne ich schnell» (Eg lærer for i dei fleste skulefaga). 
 
Spørsmåla om rolla til lærarane er avgrensa til læraren i tysk. Men spørsmålsbatteria er her 
omfattande og femnar totalt rundt 20 utsegner, kvar fleire er samanliknbar med spørsmåla i 
Elevundersøkelsen om læraren. Utsegnene omhandlar både handteringa til læraren av klassen, 
relasjon til eleven, elevmedverknad og sjølve undervisninga i faget.14  

Schulinspektion Berlin 

Om undersøkingane 
Utdanningsmyndane i Berlin, Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie generer data 
om læringsmiljøet i skulane i Berlin på ulike måtar og med ulikt formål. Hovudarbeidet skjer 
gjennom «Schulinspektion», skuleinspeksjon, som inneber ei omfattande undersøking av 
utvalde skular i Berlin.15  Skuleinspeksjonen føregår ved at det blir oppnemnt eit 
inspeksjonsteam, som vanlegvis består av fire personar: Ein person frå utdanningsmyndane, 
ein frå praksisutdanning i lærarutdanninga ved universitet, ein frå skuleleiinga og ein lærar. 
Undersøkinga er svært omfattande og nyttar seg både av intervju, observasjon og 
spørjeskjema (Senatsverwaltung für Bildung 2020). Resultatet frå inspeksjonen vert 
offentleggjort og tilgjengeleg gjennom ein rapport om den skulen som har vore undersøkt. 
Rapporten inneheld både vurderingar av skulen og resultat frå spørjeundersøkingar til ulike 
grupper i skulen. Totalt blir det generert tal for over 200 indikatorar frå skulen, men berre ca. 
10 prosent av skårane på indikatorane vert publiserte i rapporten. Skulen kan derimot få 
tilgang til dei detaljerte tala.16  I tillegg vert det laga samlerapporter for heile Berlin der tala er 
aggregerte på bydelsnivå. 
 
Spørjeskjemaa som vert brukt er utvikla av Institut für Schulqualität der Länder Berlin und 
Brandenburg (ISQ), som er eit uavhengig forskingsinstitutt ved Universitetet i Berlin. ISQ 
står for både datainnsamling og utvikling av spørjeskjemaa som vert brukt. Gjennom 
skuleinspeksjonen blir det utvikla som sagt over 200 indikatorar som er baserte på 
spørjeskjema både til lærarar, leiing, føresette og elevar. Skulane kan sjølv nytta seg av 
skjemaa uavhengig av skuleinspeksjonen. Dei er dermed utforma som verktøy for at skulane 
sjølv kan driva utviklingsarbeid. Mellom dei finst det eit svært omfattande skjema som den 
enkelte læraren kan nytta for å få tilbakemelding frå elevane om undervisninga, relasjonen 
mellom lærar og elevar og miljøet i klassen. 
 
Det er ein pågåande diskusjon om måleinstrumenta som blir brukte. Utdanningsmyndane i 
Berlin sette nyleg ned ein kommisjon for å vurdera kvaliteten på undersøkingane og 
målingane av skulekvalitet i Berlin. Kommisjonen konkluderte med at «operasjonaliseringen 
av kriteria for undervisningskvaliteten, i Berlin som i mange andre delstatar, berre delvis 
relaterer seg til resultat frå utdanningsforskinga» (Qualitätskommission zur Schulqualität in 
Berlin 2020, 56), s. 56. 

 
14 Spørreskjemaene kan lastast ned frå Nationale Bildungspanels nettsider, t.d. for kohort 5. trinn: 
https://www.neps-data.de/Data-Center/Data-and-Documentation/Start-Cohort-Grade-5/Documentation 
15 https://www.berlin.de/sen/bildung/unterstuetzung/schulinspektion/ 
16 Som døme kan lesaren til dømes sjå på rapporten frå skuleinspeksjonen av Albert-Einstein-Schule i 2020 
(Senatsverwaltung für Bildung 2020). 
 



Datahandtering 
Data vert generert gjennom elektroniske spørjeskjema. For skuleinspeksjonen får skulane ein 
eigen brukar som dataa blir genererte gjennom. For sjølvevaluering opprettar også skulane ein 
brukar for handtering av data. Data som blir generert kan berre brukast av skulen, til 
skuleinspeksjonen eller til forsking. Skulane får ikkje tilgang til rådata, men gjennom ein 
eigen tilrettelagt framstilling frå ISQ. Med færre ein fem respondentar, blir det genererte ikkje 
data.17  

Innhald 
Undersøkingane består av ulike modular. Dersom skulen sjølv vil gjennomføra undersøkinga, 
kan ho velja kva modul han vil nytta seg av. Dei spørsmåla som rører læringsmiljøet til 
elevane, ligg i modulen «Gesundheitsförderliche Gestaltung des Zusammenlebens» 
(Helsefremmande samliv). Som tittelen på modulen seier, har modulen eit tydeleg fokus på 
helsa og livssituasjonen til elevane.18  
 
I modulen er det totalt litt i underkant av 50 utsegner som elevane må ta stilling til i form av 
ein firetrinns likertskala. Elevane får òg moglegheit til å svara på om spørsmålet er relevant 
for dei eller ikkje. Kvar utsegn har kategorien «Kann ich nicht beurteilen» (Kan eg ikkje seia 
noko om). 
 
Skjemaet har spørsmål som har likskapstrekk med spørsmål i Elevundersøkelsen. Til dømes 
er det spørsmål om korleis reglar blir handtert, omgang mellom lærarar og elevar og mellom 
elevar. Det er òg spørsmål om konflikthandtering, som «An der Schule werden Konflikte fair 
gelöst» (Konfliktar blir løyst rettferdig på skulen). Men skjemaet har òg fleire utsegner om 
korleis skulen jobbar med hygiene og helse, både i praksis og i undervisning. I tillegg har 
skjemaet utsegna som går på i kvar stor grad skulen bidrar til utvikling av affektregulering, 
som «In der Schule lerne ich, wie ich schwierige Situation bewältingen kann» (I skulen lærer 
eg korleis eg kan handtera vanskelege situasjonar).  

Australia 

Internasjonale undersøkingar som TALIS og PISA vert gjennomført i Australia, men i tillegg 
til dette kartlegg Australia òg læringsmiljø nasjonalt gjennom forskjellige undersøkingar. 
Desse skal utdjupast meir om nedanfor.  

National Quality Standard 

Om undersøkinga 
Australia gjennomfører vurderingar om læringsmiljø i fylje ein nasjonal kvalitetsstandard som 
kallast NQS. NQS (National Quality Standard) fokuserer på born sin trivsel i barneskulen. 
Denne inkluderer sju hovudområde som er viktige for trivselen til born (Australian Children’s 
Education and Care Quality Authority 2020). Det er utforma ein omfattande guide om 
kvalitetsindikatorane og kva som blir rekna som kvalitet (Australian Children’s Education and 
Care Quality Authority 2020). 
 

 
17 https://sep-schule.isq-bb.de/de_DE/start/faq.html. 
18 https://sep-schule.isq-bb.de/de_DE/start/befragungsinhalte/gesundheit.html 



Alle skular i Australia «blir målte» i forhold til NQS. Målinga er ein prosess som går 
igjennom fleire ledd, frå at skulen sjølv gir data til ekstern vurdering og ein prosess med 
utkast til rapport før endeleg rapport (Australian Children’s Education and Care Quality 
Authority 2020, 357). Skulen må også gje innspel til kvar dei vil forbetre seg (Quality 
Improvement Plan). 
 
Undersøkingane av skulane skjer under leiing av ein «Authorised officer». Dei som har denne 
funksjonen, må gjennomgå eit eige treningsprogram.19  Bortsett frå ei skildring av prosedyrar 
for korleis undersøkinga skal gjennomførast, er det ikkje bestemte krav til kva kunnskap om 
dei ulike forholda som skal frambringast. Teamet som gjennomfører undersøkinga under ein 
«Authorised officer» har ulike måtar dei kan gå fram på.20  

Datahandtering 
Resultatet frå inspeksjonane blir gjort tilgjengeleg på skulenivå for dei sju 
kvalitetsindikatorane. Rapportane frå sjølve inspeksjonen er ikkje tilgjengelege offentlege, 
berre for myndane og skulane som har fått gjennomført inspeksjonen. 

Innhald 
Basert på desse sju kvalitetsområda vert ein vurdering gjort av dei australske skulane. Desse 
resultata vert tilgjengelege i nasjonale register som viser ein oversyn over vurderingane av 
skulane. Ein kan sjå resultata på delstatsnivå på nettsidene til ACECQA (Australian 
Children’s Education and Care Quality Authority 2021). Undersøkinga vert gjort på alle 
skular, men dei skulane som ikkje innfrir høg nok kvalitet vert ikkje publisert her. Rapportane 
viser kor stor prosent av dei deltakande skulane som er under denne grensa. Dei viser også 
tidlegare resultat skulen har hatt slik at ein kan sjå om skulen har forbetra seg på dei sju 
områda eller ikkje. Dei sju områda er som fyljer:  
1. Utdanningsprogram og praksis 
2. Helse og tryggleik 
3. Fysisk læringsmiljø 
4. Kriteria for tilsetja i skulen 
5. Relasjonar til elevar 
6. Samarbeid med familiar og lokalsamfunn 
7. Styring og rettleiing 
 
Nokre av områda er av relevans i forhold til Elevundersøkelsen. Under punkt tre finn ein 
målingar av korleis skulane bidreg til å fremje elevane sin trivsel, kreativitet og 
sjølvstendigheit. NQS ser også på elevhelse som eit av dei sju kvalitetsnivåa. Dette er noko 
som Elevundersøkelsen ikkje undersøker. Innanfor helse, ser NQS sjølvsagt på fråvær av 
skade og gode tryggleiksrutinar for elevane i skulen. Noko av det andre som fell under helse 
er korleis elevane sin trivsel verkar inn på læringa i skulen. Dette er fastslått som eit av dei tre 
hovudtematikkane for å sikra helse og tryggleik.    
 
I vurderinga som vert gjort av skulane har dei ulike kvalitetsområde som vert vurderte  
Her kan skulane få fem ulike vurderingar: 
• Formidabel vurdering 
• Overgår den nasjonale kvalitetsstandarden 
• Møter den nasjonale kvalitetsstandarden 

 
19 https://www.acecqa.gov.au/resources/authorised-officer-training. 
20 https://www.acecqa.gov.au/sites/default/files/2018-09/DocumentingProgram_0.pdf. 



• Arbeider mot å nå den nasjonale kvalitetsstandarden 
• Endringar trengst for å møta den nasjonale kvalitetsstandarden  

School Survey 

Om undersøkinga 
I tillegg til undersøkingane som blir gjennomførte gjennom NQS, har de Australske delstatane 
gått saman om og støtta utviklinga av den såkalla «School Survey». School Survey er eit 
verktøy utvikla Education Services Australia og som er tilgjengeleg for bruk av skulane i 
landet.21 Verktøyet er finansiert av dei sentrale utdanningsmyndane i landet. 
 
Undersøkinga er eit resultat av at utdanningsmyndane i delstatane i landet i 2012 såg 
viktigheita av å samla inn og analysera data om haldningar og trivsel i skulen. Det var òg 
viktig å sjå korleis dette endra seg over tid. Her nyttast spørjeskjema til både foreldre og 
elevar.22   

Datahandtering 
Denne nasjonale undersøkinga er designa spesifikt for Australske skular, men er frivillig å 
gjennomføra. Elevar frå 5. til 12. klasse har moglegheita til å delta. Skulane får så tilgang til 
eit nasjonalt bibliotek med spørjemål til føresette og elevar, og kan laga eigne skreddarsydde 
spørjemål som dei vil stilla til sine elevar og deira føresette. Her blir det tilrettelagt for at 
skulen kan velje nokre område dei ynskjer å fylje meir spesifikt på. Denne undersøkinga 
samlar resultat i rapportar som gjer at dei kan samla inn resultata anonymt. Slik vert ikkje 
datamaterialet offentleggjort, men skulane delar resultata sine internt. Målet med denne 
informasjonsdelinga er å sjå område der skulen kan forbetre seg på. 

Innhald 
Tilgang til verktøyet krev pålogging. Det som ligg offentleg om verktøyet går i lita grad inn 
på dei konkrete spørsmåla ein kan nytta seg av, anna enn som generelle døme. Verkøtyet skal 
hjelpa skulane til å «understand students' perspectives on their experience at school, such as 
relationships with teachers and schol's support of attitudes and behaviours that promote 
learning.»23  
 
Døme på utsegn som elevane blir bedne om å vurdera som går på relasjonar til læraren er: 
• Teachers at this school treat students fairly.  
• I feel safe at this school. 
• This school takes students' opinions seriously. 
• I am supported by my teachers to do my best. 
• I can talk to my teachers about my concerns. 
 

 
21 https://www.schoolsurvey.edu.au/Welcome. 
22 https://www.schoolsurvey.edu.au/About. 
23 https://education.nt.gov.au/__data/assets/pdf_file/0018/713340/Student-survey-FAQ.pdf. 



South Australia: Wellbeing and Engagement Collection  

Om undersøkinga 
«Wellbeing and Engagement Collection» (WEC) er ei undersøking som blir gjennomført av 
utdanningsmyndane i delstaten South Australia. Denne undersøkinga samlar inn data frå 
elevar frå 4. til 12.klasse om ikkje-akademiske faktorar som er relevante for læring og 
deltaking. Undersøkinga er frivillig, og elevane kan trekkje seg frå å delta dersom dei ynskjer. 
Likevel visast det ein auke i anfallet og no deltek dei fleste offentlege skulane i delstaten.. 
Denne studien spør om kva elevane tenkjer og føler rundt deira opplevingar, både i og utanfor 
skulen. Spørsmåla har eit spesielt fokus på helse, fagleg utbytte og trivsel. I 2019 fullførte 
95 000 elvar studien frå 500 skular i Sør-Australia (Department of Education South Australia 
2021).  

Datahandtering 
Resultata frå undersøkinga vert tilgjengeleg i ein rapport som blir gitt til skulen som deltek, 
og all informasjon om elevane vert anonymisert grunna konfidensialitet sidan utvalet er lite på 
skulenivå.24 I ein annan rapport samlast alle resultata frå deltakande skular som er 
anonymisert. Desse ligg tilgjengelege på nett (Department of Education South Australia 
2021).   
 
I rapporten til skulane blir svara frå elevane: Dei med høgt nivå av «wellbeing», medium nivå 
av «wellbeing» og lågt «wellbeing» (Department of Education South Australia 2021). I 
rapporten blir både skår på indeksar og på enkeltitems presentert. 
 
Figur 3: Døme frå rapport til skulane med skår på indeksar.25 

 
 

Innhald 
WEC gir skulane, lokalsamfunnet og styringsmaktene innsikt i kva som trengst for å sikra at 
elevar oppnår suksess og får tildelt tilstrekkeleg med ressursar til å nå det fulle potensialet sitt. 
WEC-undersøkinga dekkjer fire element: 

 
24 https://www.education.sa.gov.au/sites/default/files/wec-sample-school-report.pdf. 
25 Henta frå https://www.education.sa.gov.au/sites/default/files/wec-sample-school-report.pdf, 



 
• Emosjonell trivsel 
• Engasjement i skulen 
• Engasjement med læring 
• Helse og trivsel utanfor skulen 
 
Innanfor desse 4 gruppene finst det inndelingar som tek føra seg påstandar om lykkekjensle, 
emosjonsregulering, tristheit, skuleklima, mobbing, akademisk sjølvtillit, motivasjon og søvn 
Eit døme på korleis dei måler desse elementa i undersøkinga er emosjonell trivsel som er ein 
samla skala basert på desse åtte indikatorane: Livstilfredsheit, optimisme, tristheit, 
bekymringar, lykke, emosjonsregulering, psykisk stress og motstandsdyktigheit (Department 
of Education South Australia 2021). Indikatorane har vorte endra i løpet av dei siste ni åra. 
Innanfor desse undergruppene av spørsmål er det til saman 70 påstandar elevane skal svara 
på. 
 
I likskap med Elevundersøkelsen vert elevane spurde om mobbing på liknande måtar, WEC 
nyttar spørsmål om fysisk og psykisk mobbing. WEC-undersøkinga stiller, i likskap med den 
norske Elevundersøkelsen, spørsmål om eleven sin læringsmiljø, om framtidstankar og om 
deira relasjon til lærarane. Relasjonen til lærarane vert målt ved å spørje elevane om læraren 
lyttar til eleven, om dei legg til rette for eleven sin læring og er rettferdig i behandlinga av 
eleven.  
 
I tilknyting til skulemiljø vert eleven spurt om skulemiljøet er inkluderande gjennom følgande 
påstandar: «Eg føler at eg høyrer heime på denne skulen», «Folk bryr seg om kvarandre på 
denne skulen» og «elevar på denne skulen hjelpar kvarandre, sjølv om dei ikkje er vener».  
 
Ulikt frå Elevundersøkelsen har WEC-undersøkinga eit klårare fokus på korleis eleven taklar 
utfordringar generelt, i tillegg til å sjå på skulearbeidet spesifikt, slik som Elevundersøkelsen 
òg gjer. Til dømes spørjast elevane om dersom ein arbeider hardt kan ein få til vanskelege 
ting. Dette grip inn i eleven sin tru på si eiga evne til å arbeida med å overkomma vanskelege 
hinder. Slike hinder kan eksistera innanfor og utanfor skulen. Eit liknande spørjemål vert stilt 
i Elevundersøkelsen der ein knyttar det tett opp mot skulefag: «Når eg arbeider med skulefag, 
fortset eg å jobba sjølv om det eg skal læra er vanskeleg». Alt i alt er Elevundersøkelsen meir 
knytt til det faglege enn WEC-undersøkinga. 

USA 

Under Obama-administrasjonen vart opplæringslova i USA endra gjennom «The Every 
Student Succeeds Act» (ESSA) i 2015 Dette innebar at ansvaret for målingar, testar og 
undersøkingar i skulen og med eit nasjonalt krav om årleg standardisert testing under Bush-
administrasjonens «No Chlild Left Behind Act» (NCLB) frå 2002, til eit anleggjande for ein 
enkelte delstat. Denne endringa forandra òg rolla til den sentrale utdanningsmynden i USA. 
Frå å ha ansvaret for standardiserte testar som alle delstatar var forplikta til å gjennomføra, 
tilbyr i dag Department of Education ulike verktøy for målingar i skulen, mellom dei målingar 
av læringsmiljøet.   
 
Dei ulike delstatane hadde allereie under NCLB eigne system for testing, og mange delstatar 
har dei same systema som dei har hatt i lengre tid. Men det er forskjell dersom statane pålegg 
skulane å gjennomføra testane og kva testane vert brukte til.. 



 
Figuren nedanfor gir eit oversyn over korleis dei ulike delstatane brukar undersøkingar som 
måler læringsmiljøet «School Climate Indicator» (Kostyo, Cardichon og Darling-Hammond 
2018, 11). Delstatane er markerte etter om dei nyttar undersøkingane til kartleggingar 
(accountability), til utviklingsarbeid eller andre formål. 
 
Figur 4 Bruk av målingar av «School Climate» på delstatsnivå i USA (frå (Kostyo, Cardichon og Darling-Hammond 2018, 
11)) 

 
 
 
 
Figuren ovanfor viser at i 2018 var det berre fem delstatar som ikkje hadde nokon målingar av 
læringsmiljøet, og berre åtte som brukte målingane «in their accountability system by using 
student surveys» (ibid.). Resten av brukar det til utviklingsarbeid eller andre formål. 
 
Det er også ulikt i kor stor grad delstatane gjer målingane tilgjengelege og på kva nivå. Som 
vi skal sjå nedanfor, er det ofte at dataa berre blir gjort tilgjengelege for dei som gjennomfører 
undersøkingane og at det er frivillig for dei ulike nivåa (district, school) om ein vil 
gjennomføra dei eller ikkje. Ifølgje kartlegginga til Kostyo, Cardichon og Darling-Hammond, 
var det eit mindretal av statane som gjer data om «classroom climate» offentleg tilgjengeleg. 
Å gjera dei offentleg tilgjengeleg skjer likevel i hovudsak gjennom rapporteringar og annan 
informasjon. Vi har ikkje gjort nokon systematisk gjennomgang av alle delstatar i USA, men 
vi har ikkje komma over nokon delstat som har ein offentleg tilgjengeleg portal med 
informasjon om læringsmiljøet. Sjå forresten skildringa av systema i California og 
Massachusetts nedanfor. 
 



School Climate Surveys 

Om undersøkingane 
Etter ESSA har Department of Education ei rolle med å tilby standardiserte instrument som 
delstatane kan nytten. Når det gjeld læringsmiljø har departementet utvikla «School Climate 
Surveys» som er eit knippa av ulike instrument. Desse undersøkingane kan brukast på ulike 
nivå (nasjonalt, distrikt og delstat). Undersøkingane kan brukast til å «produce school-, 
district-, and state-level socres on various indicators of school climate from the perspectives 
of students, teeachers,  non-instructional school staff, principals, and parents/guardians”.26  
Myndigheitene har også utvikla “benchmarks” som gjer det mogleg for dei som bruker 
undersøkingane å samanlikna seg med andre. Det er likevel ikkje nokon offentleggjering 
nasjonalt av resultat av undersøkingane; dei vert berre brukte av dei som vel å gjennomføra 
dei. 

Datahandtering 
Skjemaa om utdanningsdepartementet har utvikla, er tilgjengeleg i pdf-versjonar og er laget 
for å brukast i papirformat. Det er dermed ikkje lagt opp noko system for elektronisk 
handtering gjennom dette systemet. 

Innhald 
Skjemaet til elevane som omhandlar læringsmiljøet inneheld 73 utsegner som elevane skal 
vurdera gjennom å svara på ein firetrinns likertskala med ytterpunkta «Strongly Agree» og 
«Strongly Disagree».27 Skjemaet innholder spørsmål av personidentifiserande karakter, som 
spørsmål om «Race». Skjemaet ber òg preg av å ta opp spørsmål knytte til korleis elevane 
føler seg behandla og respektert av medelevar og lærarar, og ho spør òg om korleis skulen 
jobbar med spørsmål om etnisitet. Dernest har skjemaet mange spørsmål som har stor likskap 
med spørsmål i Elevundersøkelsen, både når det gjeld forhold til læraren om trivsel på skulen. 
Elevane blir bedne om å vurdera utsegn som «I am happy to be at this school» og «I feel like I 
am part of this school», men også «I feel safe at this school» og «Students at this school carry 
guns or blir kniva to school”. Det siste kan seiast å gjenspegla ein amerikansk kontekst 
tydeleg. Studentane blir ikkje spurde om dei sjølv blir mobba, men derimot generelt om 
mobbing: «Students at this school are often bullied». 
 
Skjemaet har mange utsegner om lærarane på skulen. Heile 16 utsegner går på korleis læraren 
forholder seg og opptrer i forhold til eleven som svar på undersøkinga. 

California 

Om undersøkinga 
California kartlegg læringsmiljøet i hovudsak gjennom systemet CalSCHLS, California 
School Climate Survey. Dette er ei undersøking som bygger på tre ulike undersøkingar, 
«Califonia Healthy Kids Survey», «California School Staff Survey» og «California School 
Parent Survey” som allereie i 1997 vart sett i samanheng for å få data om læringsmiljøet i 
distrikta og skulane i California. 
 

 
26 https://nces.ed.gov/surveys/edscls/index.asp. 
27 https://nces.ed.gov/surveys/edscls/pdf/EDSCLS_Student_Questionnaire_English.pdf. 



CalSCHLS blir definert som: 
 

A tool supported by the California Department of Education to help districts meet 
Local Control Accountability Plan priorities to improve school climate, pupil 
engagement, parent involvement, and academic achievement.28 

 
CalSCHLS er altså i første rekke eit verktøy som distrikta kan nytten for både kartlegging og 
til utviklingsarbeid. Han er frivillig, og blir i dag brukt av rundt 70 prosent av distrikta og 50 
prosent av skulane og (Mahecha og Hanson 2020). Systemet har eigne «Dashboards» som 
distrikta kan bruka for å få statistiske målingar på distrikt og skule-nivå.29 Dataa er berre 
tilgjengelege for brukarane av undersøkinga, men vert òg nytta av myndane til å laga 
oversyner og rapportar over læringsmiljøet i California (Mahecha og Hanson 2020). 
 
CalSCHLS består av fleire ulike modular som skuledistrikta kan nytta seg av. Det er eigne 
skjema for barneskulen (elementary) og «ungdomsskule»-trinn (Secondary), for elevar, 
lærarar og føresette. For elevane i barneskulen er det utvikla 8 modular, medan for elevar på 
ungdomsskuletrinn heile 17 modular. Spørsmål om læringsmiljø inngår i større eller mindre 
grad i fleire av desse modulane. Spørsmålsbatteria har vorte utvikla i samarbeid med ulike 
forskingsmiljø. 

Datahandtering 
Eleven si vurdering av læringsmiljøet blir gjort gjennom besvarelser enten elektronisk eller 
gjennom papirbaserte spørjeskjema. Det er det enkelte distriktet som har ansvaret for 
gjennomføring av undersøkinga. Dei sentrale utdanningsmyndane har utforma hjelpemateriell 
for å sikra at undersøkinga tilfredsstiller kravet delstaten har til personvern, mellom dei brev 
til føresette for å sikra aktivt samtykke (som blir kravd for elevar under 13 år) og passivt 
samtykke for elevar frå 13 år og oppover. 
 
Undersøkinga blir gjennomført anonymt. Det blir knytt ingen indikasjonar til elevane i 
undersøkinga, men undersøkinga samlar likevel inn personidentifiserende opplysningar som 
rase. 
 
Alle data blir lagra elektronisk og blir publiserte ned på distriktsnivå i CalSCHLSs «Public 
Dashboard».30  Der blir resultata publiserte i form av indeksane, og indeksane blir brotne ned 
når det gjeld kjønn og deltaking i «Afterschool Participation». På den opne nettsida ligg pr. i 
dag data frå og med 2014 til og med 2019. Data blir ikkje publisert før resultata har vore 
analyserte og gjennomgått. 
 
Skulane eller skoledistrikta må sjølv betala for å kunna nytta seg av CalSCHLS. Det er 
utarbeidd ei detaljert prisliste for dei enkelte modulane og kva skulane eller distrikta kan få i 
tillegg til å nytta seg av skjemaa.31 CalSCHLS tilbyr til dømes eigne seminar for å gå 
igjennom og diskutera resultat. 

 
28 https://calschls.org. 
29 https://calschls.org/my-surveys/. 
30 https://calschls.org/reports-data/public-dashboards/ 
31 https://calschls.org/docs/21-22_fee_schedule_rev_092321_final.pdf. 



Innhald 
Læringsmiljø blir som sagt behandla i fleire av modulane i undersøkinga. Det er òg spørsmål 
om det i det som blir definert som «core module», som altså er ei meir generell undersøking 
enn dei som ligg under dei andre modulane som gjerne har fokus på meir avgrensa forhold. 
 
Spørjeskjemaet til elevane i kjernemodulen for barneskulen inneheld heile 78 spørsmål som 
elevane blir bedne om å svara på.32 Dei aller fleste spørsmåla blir svarte på med hjelp av ein 
firetrinns likertskala med ytterpunkta «No, never» og «Yes, all of the time». 
 
Dei psykometriske av resultat frå undersøkinga viser til at undersøkinga gir grunnlag for 
konstruksjon av 12 forskjellige indeksar for barneskuleskjemaet. Desse indeksane er 
(Mahecha og Hanson 2020), s. 3: 
• School Connectedness (4 items) 
• Caring Staff (6 items) 
• Student Meaningful Participation (7 items) 
• Student Support for Emotional Learning (4) 
• Fairness (4) 
• Antibullying Climate (3) 
• Violence Victimization (3) 
• Violence Perpetration (3) 
• Academic Motivation (4) 
• Prosocial Behavior (4) 
• Parent High Expectations (2) 
• Partental Involvement in Schooling (5) 
 
Lista over indeks viser at det både er overlapp med spørsmål i Elevundersøkelsen (mellom dei 
School Connectedness, Caring Staff, Academic Motivation), men også spørsmål av ein annan 
karakter (Student Support for Emotional Learning, Violence). Skjemaet ber, som det som er 
utarbeidd av dei føderale utdanningsmyndane, preg av at vald er ein problematikk i 
amerikanske skular. 
 
Gjennom modulen «School Climate» for elevar på ungdomsstrinnet, blir det generert i tillegg 
følgjande indeksar: 
• Student learning Environment (8 items) 
• Learning Engagement Climate (5 items) 
• Student Peer Relationship (4 items) 
• Clarity of Rules (3 items) 
• Respect for Diversity (3 items) 
• Racial/Ethnic Conflict (2 items) 
• Quality of Facilities (3 items) 
• College & Career Support (3 items) 
 
Også her ser vi samanfall med fleire spørsmål og indeksar i Elevundersøkelsen, men også 
tema som ikkje blir der rørte. 
 
Verktøya i CalSCHLS er svært omfattande og vi nøyer oss her med å sjå på 
spørsmålsformuleringane som inngår i tre av indeksane, to som er samanliknbar med indeksar 
i Elevundersøkelsen (trivsel og mobbing) og eitt som tar opp spørsmålet om affektregulering 

 
32 https://calschls.org/site/assets/files/1103/chks-es-2122-core_in-school.pdf. 



 
Spørsmålene som kan samlast inn under spørsmål om trivsel og som inngår i indeksen 
«School Connectedness» er: 
• Do you feel close to people at school? 
• Are you happy to be at this school 
• Do you feel like you are part of this school 
• Dei you feel proud to belong to your school 
 
Når det gjeld «Antibullying Climate» er spørsmåla:  
• Do the teachers/grown-ups make it clear that bullying is nót allowed?  
• If you tel a teacher that you've been bullied, will the teacher do something to help?  
• Do students at your school try to stop bullying when they see it happening?  
 
Vi ser at til forskjell frå Elevundersøkelsen, som spør den enkelte eleven om vedkommande 
blir mobba eller deltar i mobbing, så freistar CalSCHLS å få tak i korleis skulen forheld seg til 
og jobbar med å avgrensa mobbing. 
 
For «Support for Social Emotional Learning” inngår følgjande spørsmål: 
• Does your school help students resolve conflicts with one another?  
• Does your school teach dei to understanden til student how other students think and  

feel?  
• Does your school teach students to feel responsible for how they act?   
• Does your school teach students to care abt each other/treat each other with respect?  
 
Spørsmåla viser tydeleg at CalSCHLS freistar å få tak i evna skulen har til å styrka 
affekthandteringa til elevane enn det som er tilfelle med Elevundersøkelsen. Ein kan òg merka 
seg at CalSCHLS i desse spørsmåla (og fleire andre) spør generelt om skulen (og ikkje berre 
om kva lærarane gjer). 
 
Ein av modelene i CalSCHLS går vidare og djupare på spørsmålet om «Social Emotional 
Learning» i tillegg til å ta opp andre spørsmål knytt til psykososial helse: Modulen «Social 
Emotional Health».  Også her har forskarar gjennom psykometri utvikla eit sett av indeksar. 
Me viser dei her utan å gå vidare inn på dei.  
• empathy 
• self-efficace 
• self-awareness 
• persistence 
• emotional self-regulation 
• behavioral self-control 
• gratitude 
• zest 
• optimism 
 
Skjemaet består av 43 utsegn som elevane (ungdomsskulenivå) vurderer i form av ein 
firetrinns likertskala, frå «Nót At all True» til «Very Much True». Eit fellestrekk ved alle 
utsegnene er at dei går på opplevinga og kjensla til elevane av ulike forhold, som til dømes «I 
feel bad when someone gets their feelings hurt». 
 



Oppsummerande om undersøkingane i andre land 

I tabellen nedanfor har me gitt enn oppsummering av gjennomgangen ovanfor ved at vi har 
sett inn spørsmålet i undersøkinga som er mest samsvarande med spørsmålet «Trivest du på 
skulen» i Elevundersøkelsen og dessutan indikert om undersøkingane omhandlar spørsmål om 
sjølvoppfatning, sosio-økonomisk bakgrunn, helse, affektregulering og kva skulen gjer. 
 
Tabell 2: Oversyn over spørsmål om trivsel og enkelte dimensjonar i dei utvalge undersøkingane 

 Undersøkelse Eksempel på 
spørsmål om 
læringsmiljøet 
generelt 

 Selvoppfatning Sosio-
økonomisk 
bakgrunn 

Helse Affektregulering Spørsmål 
om kva 
skulen 
gjer 

Danmark Trivselsundersøkelsen Er du glad for 
skulen din? 

 Ja Nei Ja Nei Ja 

Tyskland Nationale 
Bildungspanel 

Wie zufriden 
bist du mit 
deiner 
schulischen 
Situation? 

10 Ja Ja Ja   

Berlin Schulinspektion 
(Berlin) 

  Ja Nei Ja Ja Ja 

Australia National Quality 
Standard 

  Ja Nei Ja Nei Ja 

Australia School Survey I feel safe at 
this school 

 ? ? ? ? ? 

South 
Australia 

Wellbeing and 
Engagement Collection 

Eg føler at eg 
høyrer heime 
på denne 
skulen 

 Nei Nei Ja Ja South 
Australia 

USA School Climate Survey I am happy to 
be at this 
school 

Fire Nei Rase Nei Ja Ja 

Kalifornia California School 
Climate Survey 

Are you happy 
to be at this 
school? 

Fire Ja Rase Ja Ja Ja 
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VEDLEGG 2 
 

SKJEMA/SPØRMÅL/UTSAGN I 
UNDERSØKELSER TIL ELEVER 



ELEVUNDERSØKELSEN 
 
  



Oversikt over spørsmålene/utsagn i elevundersøkelsen 
 
Tabellen nedenfor viser spørsmålene/utsagnene i grunnmodulen i Elevundersøkelsen, med 
spørsmålene slik de lyder i den engelskspråklige versjonen. Vi har angitt navnet på indeksene 
slik de framkommer i den engelskspråklige versjon 
 
Spørsmålene/utsagnene i grunnmodulen i Elevundersøkelsen  
 
 

Spørsmål/utsagn Spørsmål/utsagn (engelsk) Indeks 
(engelsk) 

Trives du på skolen? Do you enjoy being at school? Well-Being 
Har du noen medelever å være sammen 
med i friminuttene? 

Do you have any fellow pupils to play with 
during breaks/freeperiods? 

Well-Being 

Er du interessert i å lære på skolen? Are you interested in learning at school? Motivation 
Hvor godt liker du skolearbeidet? How well do you like schoolwork? Motivation 
Jeg gleder meg til å gå på skolen I look forward to going to school Motivation 
Prioriterer du å bruke tid på skolearbeidet 
(både arbeid i timene og lekser)? 

Do you make it a priority to spend time on 
school work( both work in class and 
homework)? 

Motivation 

Når jeg arbeider med skolefag, fortsetter 
jeg å jobbe selv om det jeg skal lære er 
vanskelig. 

When I do school work, I carry on working even 
though the subject matter is difficult 

Motivation 

Hjemme viser de interesse for det jeg gjør 
på skolen 

My parents are interested in what I do at school Home-
School 

Jeg får god hjelp til leksene mine hjemme I get help at home with my homework Home-
School 

Hjemme oppmuntrer de voksne meg i 
skolearbeidet 

The adults at home encourage me to do 
schoolwork 

Home-
School 

Hjemme forventer de  at jeg gjør så godt 
jeg kan på skolen 

My family expects me to do my best at school Home-
School 

Opplever du  at lærerne dine bryr seg om 
deg? 

Do you feel that your teachers show they care 
about you? 

Suppoert 
from 
teachers 

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

Do you feel that your teachers believe you can 
do well at school? 

Suppoert 
from 
teachers 

Opplever  du at lærerne behandler deg 
med respekt? 

Do you feel that your teachers treat you with 
respect? 

Suppoert 
from 
teachers 

Når jeg har problemer med å forstå 
arbeidsoppgaver på skolen, får jeg god 
hjelp av lærerne 

I get help from my teachers when I have 
problems understanding assignments at schoo 

Suppoert 
from 
teachers 

Jeg ber læreren om hjelp hvis det er noe 
jeg ikke får til 

I ask my teacher for help if something is difficult Suppoert 
from 
teachers 

Lærerne hjelper meg slik at jeg forstår det 
jeg skal lære 

My teachers help me understand what I am 
intended to learn 

Suppoert 
from 
teachers 

Det er god arbeidsro i timene My classes are orderly and quiet Working 
Conditons 
and 
Learning 



I klassen min synes vi det er viktig å jobbe 
godt med skolearbeidet 

My class feels it is important to do our best 
with schoolwork 

Working 
Conditons 
and 
Learning 

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

My teachers think mistakes are acceptable; 
pupils can learn from their mistakes 

Working 
Conditons 
and 
Learning 

Får du nok utfordringer på skolen? Is school work challenging enough for you? Working 
Conditons 
and 
Learning 

Får du lekser som du greier å gjøre på  
egen hånd? 

Can you manage to do your homework on your 
own? 

Working 
Conditons 
and 
Learning 

Tenk på når du får arbeidsoppgaver på 
skolen som du skal gjøre på egen hånd. 
Hvor ofte klarer du oppgavene alene? 

Think about assignments that you are to do on 
your own at school. How often can you manage 
to do these without help 

Working 
Conditons 
and 
Learning 

Tenk på når læreren går gjennom og 
forklarer nytt stoff på skolen. Hvor ofte 
forstår du det som læreren gjennomgår og 
forklarer? 

Think about when your teacher reviews and 
explains new subject matter at school. How 
often do you understand what the teacher is 
explaining? 

Working 
Conditons 
and 
Learning 

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

Do the teachers explain the aims of the 
different subjects so you understand what is 
expected? 

Assessmen
t for 
learning 

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

Is your teacher good enough at explaining how 
your school work is assessed/marked? 

Assessmen
t for 
learning 

Har læreren snakket om hva som kreves 
for å oppnå de ulike karakterene i 
halvårsvurderingen i fag? 

Has your teacher spoken with you about what 
is required to obtain the different marks for the 
midyear assessment in a subject?  

Assessmen
t for 
learning 

Forteller lærerne deg hva som er bra med 
arbeidet du gjør? 

Does your teacher praise you for good work? Assessmen
t for 
learning 

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

Do your teachers tell you what you should do to 
achieve better results in the subjects? 

Assessmen
t for 
learning 

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

How often do you get feedback from your 
teachers to achieve better results in the 
subjects?  

Assessmen
t for 
learning 

Får du være med og foreslå hva det skal 
legges vekt på når arbeidet ditt skal 
vurderes? 

Are you able to suggest ways for how your 
school work is assessed? 

Assessmen
t for 
learning 

Får du være med og vurdere skolearbeidet 
ditt? 

Do you participate in assessing your own school 
work? 

Assessmen
t for 
learning 

Jeg får hjelp av lærerne til å tenke 
gjennom hvordan jeg utvikler meg i faget 

My teachers help me think about how I can 
perform better in the subjects  

Assessmen
t for 
learning 

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

Are the pupils as a whole involved in deciding 
how pupils work with the subjects?   

Participatio
n 

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

To what extent do the teachers encourage 
pupils to take part in pupil council work and 
other work as representatives of the pupils? 

Participatio
n 



Hører skolen på elevenes forslag? Is the school interested in suggestions made by 
pupils?   

Participatio
n 

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

Do the pupils as a group participate in making 
the rules for how classes/groups are organized? 

Participatio
n 

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

The adults at my school set understandable 
expectations for how pupils should interact 

A safe 
school 
environme
nt 

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

Do the adults at your school react when 
someone says or does something that is not 
nice or is mean to another pupil? 

A safe 
school 
environme
nt 

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

We do not make fun of each other in our 
classroom when someone makes a mistake 

A safe 
school 
environme
nt 

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

I can to talk to someone in my class if anything 
is bothering me   

A safe 
school 
environme
nt 

Er du fornøyd med skolehelsetjenesten på 
skolen? 

Are you satisfied with the school health services 
at your school?   

A safe 
school 
environme
nt 

Er du blitt mobbet av andre elever på 
skolen de siste månedene? 

Have other pupils been bullying you at school in 
recent months? 

Bullying 

Er du blitt mobbet digitalt (mobil, iPad, PC) 
de siste månedene? 

Have you been bullied online (mobile phone, 
iPad, PC) in the last few months?   

Bullying 

Har du selv vært med på å mobbe en eller 
flere elever på skolen de siste    
månedene? 

Have you taken part in bullying one or more 
pupils at your school during the last few 
months? 

Bullying 

Har du mobbet andre digitalt (mobil, iPad, 
PC) de siste månedene? 

Have you bullied others online (mobile phone, 
iPad, PC) in the last few months? 

Bullying 

Er du blitt mobbet av voksne på skolen de 
siste månedene? 

Have you been bullied by adults at school in the 
last few months? 

Bullying 

Vet du hvilke regler som gjelder for 
hvordan dere skal ha det på skolen? 

Do you know what rules apply to your 
behaviour and activities at school?   

School 
Rules 

De voksne sørger for at vi følger reglene 
for hvordan vi skal ha det på skolen 

The adults make sure we follow the rules for 
how we should behave at school 

School 
Rules 

De voksne på denne skolen reagerer på 
samme måte hvis elevene bryter reglene. 

The adults at this school are consistent in their 
reactions when pupils break the rules 

School 
Rules 

Jeg har fått et godt grunnlag for videre 
valg av utdanning og yrke, så langt på 
ungdomsskolen. 

How satisfied are you with the counselling you 
received to choose an education and 
occupation at lower secondary school so far?  

Educationa
l and 
career 
counselling 
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In this questionnaire you will find questions about the following topics: 
 You, your family, and your home 

 Language learning in school 

 Your view on reading 

 How you think about your life 

 Your school 

 Your school schedule and learning time 

Please read each question carefully and answer as accurately as you can.  
 
Please note that there are different answering formats throughout this questionnaire. 
 
In this questionnaire, there are no right or wrong answers. Your answers should be the 
ones that are right for yourself. 
 
You may ask for help if you do not understand something or are not sure how to answer a 
question. 
 
Some questions relate to reading.  
 
Please note that the forward button used to proceed to the next question is located at the bottom 
right hand corner of your screen. In some instances you may need to scroll down to the bottom 
of your screen to access this forward button.  
 
Your answers will be combined with others to make totals and averages in which no 
individual can be identified. All your answers will be kept confidential. 
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ST001 What <grade> are you in? 

ST001Q01TA (Please select from the drop-down menu to answer the question.) 

  

01 
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ST002 Which one of the following <programmes> are you in? 

 (Please select one response.) 

ST002Q01TA <Programme 1> 01 

ST002Q01TA <Programme 2> 02 

ST002Q01TA <Programme 3> 03 

ST002Q01TA <Programme 4> 04 

ST002Q01TA <Programme 5> 05 

ST002Q01TA <Programme 6> 06 
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ST003 On what date were you born? 

 (Please select the day, month, and year from the drop-down menus 
to answer the question.) 

ST003Q01TA Day 

01 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

10 

… 
 

  

ST003Q02TA Month 

01 
 
 
 
 
 

 January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 
 

 

ST003Q03TA Year 

01 

 

 

1998 

1999 

2000 

2001 

 

Consistency check/soft reminder if day, month, or year is missing: “Please enter your complete 
birth date”. 

  



CY7_201709_QST_MS_STQ_CBA_NoNotes 

6 

ST004 Are you female or male? 

 (Please select one response.) 

 Female Male 

ST004Q01TA 01 02 
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ST005 What is the <highest level of schooling> completed by 
your mother? 

 If you are not sure which response to choose, please ask the <test 
administrator> for help. 
(Please select one response.) 

ST005Q01TA <ISCED level 3A> 01 

ST005Q01TA <ISCED level 3B, 3C> 02 

ST005Q01TA <ISCED level 2> 03 

ST005Q01TA <ISCED level 1> 04 

ST005Q01TA She did not complete <ISCED level 1> 05 
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ST006 Does your mother have any of the following 
qualifications? 

 If you are not sure how to answer this question, please ask the 
<test administrator> for help. 
(Please select one response in each row.) 

  Yes No 

ST006Q01TA <ISCED level 6> 01 02 

ST006Q02TA <ISCED level 5A> 01 02 

ST006Q03TA <ISCED level 5B> 01 02 

ST006Q04TA <ISCED level 4> 01 02 
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ST007 What is the <highest level of schooling> completed by 
your father? 

 If you are not sure which response to choose, please ask the <test 
administrator> for help. 
(Please select one response.) 

ST007Q01TA <ISCED level 3A> 01 

ST007Q01TA <ISCED level 3B, 3C> 02 

ST007Q01TA <ISCED level 2> 03 

ST007Q01TA <ISCED level 1> 04 

ST007Q01TA He did not complete <ISCED level 1> 05 
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ST008 Does your father have any of the following 
qualifications? 

 If you are not sure how to answer this question, please ask the 
<test administrator> for help. 
(Please select one response in each row.) 

  Yes No 

ST008Q01TA <ISCED level 6> 01 02 

ST008Q02TA <ISCED level 5A> 01 02 

ST008Q03TA <ISCED level 5B> 01 02 

ST008Q04TA <ISCED level 4> 01 02 
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ST011 Which of the following are in your home? 

 (Please select one response in each row.) 

  Yes No 

ST011Q01TA A desk to study at 01 02 

ST011Q02TA A room of your own 01 02 

ST011Q03TA A quiet place to study 01 02 

ST011Q04TA A computer you can use for school work 01 02 

ST011Q05TA Educational software 01 02 

ST011Q06TA A link to the Internet 01 02 

ST011Q07TA Classic literature (e.g. <Shakespeare>) 01 02 

ST011Q08TA Books of poetry 01 02 

ST011Q09TA Works of art (e.g. paintings) 01 02 

ST011Q10TA Books to help with your school work 01 02 

ST011Q11TA <Technical reference books> 01 02 

ST011Q12TA A dictionary 01 02 

ST011Q16NA Books on art, music, or design 01 02 

ST011Q17TA <Country-specific wealth item 1> 01 02 

ST011Q18TA <Country-specific wealth item 2> 01 02 

ST011Q19TA <Country-specific wealth item 3> 01 02 
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ST012 How many of these are there at your home? 

 (Please select one response in each row.) 

  None One Two 
Three or 

more 

ST012Q01TA Televisions 01 02 03 04 

ST012Q02TA Cars 01 02 03 04 

ST012Q03TA Rooms with a bath or shower 01 02 03 04 

ST012Q05NA 
<Cell phones> with Internet access (e.g. 
smartphones) 01 02 03 04 

ST012Q06NA 
Computers (desktop computer, portable 
laptop, or notebook) 01 02 03 04 

ST012Q07NA 
<Tablet computers> (e.g. <iPad®>, 
<BlackBerry® PlayBookTM>) 01 02 03 04 

ST012Q08NA 
E-book readers (e.g. <KindleTM>, <Kobo>, 
<Bookeen>) 01 02 03 04 

ST012Q09NA Musical instruments (e.g. guitar, piano) 01 02 03 04 
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ST013 How many books are there in your home? 

 
There are usually about 40 books per metre of shelving. Do not 
include magazines, newspapers, or your schoolbooks. 

 (Please select one response.) 

ST013Q01TA 0-10 books 01 

ST013Q01TA 11-25 books 02 

ST013Q01TA 26-100 books 03 

ST013Q01TA 101-200 books 04 

ST013Q01TA 201-500 books 05 

ST013Q01TA More than 500 books 06 
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ST014 The following two questions concern your mother’s job: 

 (If she is not working now, please tell us her last main job.) 

ST014Q01TA 
What is your mother’s main job?  
(e.g. school teacher, kitchen-hand, sales manager) 

 Please type in the job title.__________________________ 01 

  

ST014Q02TA 

What does your mother do in her main job?  
(e.g. teaches high school students, helps the cook prepare meals in a 
restaurant, manages a sales team) 

 Please use a sentence to describe the kind of work she does or did 
in that job. 

 _______________________________________________________________ 01 
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ST015 The following two questions concern your father’s job: 

 (If he is not working now, please tell us his last main job.) 

ST015Q01TA 
What is your father’s main job?  
(e.g. school teacher, kitchen-hand, sales manager) 

 Please type in the job title. __________________________ 01 

  

ST015Q02TA 

What does your father do in his main job?  
(e.g. teaches high school students, helps the cook prepare meals in a 
restaurant, manages a sales team) 

 
Please use a sentence to describe the kind of work he does or did in 
that job. 

 _______________________________________________________________ 01 
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ST019 In what country were you and your parents born? 

 (Please select one response in each column.) 

  You 
ST019AQ01T 

Mother 
ST019BQ01T 

Father 
ST019CQ01T 

 
<Country A> 01 01 01 

 
<Country B> 02 02 02 

 
<Country C> 03 03 03 

 
<Country D> 04 04 04 

 
<…etc.> 05 05 05 

 
Other country 06 06 06 

 
[This is a filter question that routes to ST021 for students not born in the country of test, and in 
the case of B-S-J-Z (China), for students not born in the province of test.] 
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ST021 
How old were you when you arrived in <country of 
test>? 

 (Please select from the drop-down menu to answer the question. 
If you were less than 12 months old, please select “age 0-1” (age 
zero to one).) 

 
ST021Q01TA 

01 

 age 0-1  1 

age 1 2 

age 2 3 

age 3 4 

age 4 5 

age 5 6 

age 6 7 

age 7 8 

age 8 9 

age 9 10 

age 10 11 

age 11 12 

age 12 13 

age 13 14 

age 14 15 

age 15 16 

age 16 17 
 

 

 
[This question depends the filter question, ST019. It is only administered to students who were not born 
in the country of test, and in the case of B-S-J-Z (China), the province of test.] 
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ST125 How old were you when you started <ISCED 0>? 

 (Please choose from the drop-down menu to answer the question.) 

ST125Q01NA Years 

01 
 

Drop-down menu, offering answers “1 year or younger”, “2 years”, “3 years”, “4 years”, “5 
years”, “6 years or older”, “I did not attend <ISCED 0>”, “I do not remember”. 
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ST126 How old were you when you started <ISCED 1>? 

 (Please choose from the drop-down menu to answer the question.) 

ST126Q01TA Years 

01 
 

Drop-down menu, offering answers “3 or younger”, “4”, “5”, “6”, “7”, “8”, “9 or older”.  
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ST127 Have you ever repeated a <grade>? 

 (Please select one response in each row.) 

  No, never Yes, once 
Yes, twice 
or more 

ST127Q01TA At <ISCED 1>  01 02 03 

ST127Q02TA At <ISCED 2>  01 02 03 

ST127Q03TA At <ISCED 3>  01 02 03 
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ST022 What language do you speak at home most of the time? 

 (Please select one response.) 

ST022Q01TA <Language 1>  01 

ST022Q01TA <Language 2>  02 

ST022Q01TA <Language 3>  03 

ST022Q01TA < …etc. > 04 

ST022Q01TA Other language 05 
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ST023 Which language do you usually speak with the following people? 

 (If "<test language>" is your "<heritage language>" please select "Not 
applicable".) 
(Please select one response in each row.) 

  

Mostly my <heritage 
language> 

About equally often 
my <heritage 

language> and 
<test language> 

Mostly <test 
language> 

Not applicable 

ST023Q01TA My mother  01 02 03 04 

ST023Q02TA My father 01 02 03 04 

ST023Q03TA My brother(s) 
and/or sister(s)  01 02 03 04 

ST023Q04TA My best friend  01 02 03 04 

ST023Q05TA My schoolmates 01 02 03 04 
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ST097 
How often do these things happen in your <test language 
lessons>? 

 (Please select one response in each row.) 

  
Every 
lesson 

Most 
lessons 

Some 
lessons 

Never or 
hardly ever 

ST097Q01TA Students don’t listen to what the 
teacher says. 01 02 03 04

ST097Q02TA There is noise and disorder. 01 02 03 04

ST097Q03TA The teacher has to wait a long 
time for students to quiet down. 01 02 03 04

ST097Q04TA Students cannot work well. 01 02 03 04

ST097Q05TA Students don’t start working for a 
long time after the lesson begins. 01 02 03 04
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ST100 How often do these things happen in your <test language 
lessons>? 

 (Please select one response in each row.) 

  Every lesson Most lessons Some lessons 
Never or 

hardly ever 

ST100Q01TA The teacher shows an interest 
in every student’s learning. 01 02 03 04

ST100Q02TA  The teacher gives extra help 
when students need it. 01 02 03 04

ST100Q03TA The teacher helps students 
with their learning. 01 02 03 04

ST100Q04TA 
The teacher continues 
teaching until the students 
understand. 

01 02 03 04
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ST102 How often do these things happen in your <test language 
lessons>? 

 (Please select one response in each row.) 

  Every lesson 
Most 

lessons 
Some 

lessons 
Never or 

hardly ever 

ST102Q01TA The teacher sets clear goals for our learning.  01 02 03 04

ST102Q02TA The teacher asks questions to check whether 
we have understood what was taught. 01 02 03 04

ST102Q03TA 
At the beginning of a lesson, the teacher 
presents a short summary of the previous 
lesson. 

01 02 03 04

ST102Q04TA The teacher tells us what we have to learn. 01 02 03 04
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ST211 
Thinking of your past two <test language lessons>: how much 
do you disagree or agree with the following statements? 

 (Please select one response in each row.) 

  Strongly disagree Disagree Agree Strongly agree 

ST211Q01HA 
The teacher made me feel 
confident in my ability to do 
well in the course. 

01 02 03 04

ST211Q02HA The teacher listened to my view 
on how to do things. 01 02 03 04

ST211Q03HA I felt that my teacher 
understood me. 01 02 03 04
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ST212 How often do these things happen in your <test language 
lessons>? 

 (Please select one response in each row.) 

  
Never or 

almost never 
Some 

lessons 
Many 

lessons 

Every lesson 
or almost 

every lesson 

ST212Q01HA The teacher adapts the lesson to my 
class’s needs and knowledge. 01 02 03 04

ST212Q02HA 
The teacher provides individual help 
when a student has difficulties 
understanding a topic or task. 

01 02 03 04

ST212Q03HA 
The teacher changes the structure of the 
lesson on a topic that most students 
find difficult to understand.  

01 02 03 04
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ST104 How often do these things happen in your <test language 
lessons>? 

 (Please select one response in each row.) 

  
Never or 

almost never 
Some 

lessons 
Many 

lessons 

Every lesson 
or almost 

every lesson 

ST104Q02NA  
The teacher gives me 
feedback on my strengths in 
this subject.  

01 02 03 04

ST104Q03NA The teacher tells me in which 
areas I can still improve.  01 02 03 04

ST104Q04NA  The teacher tells me how I 
can improve my performance. 01 02 03 04
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ST213 
Thinking of your past two <test language lessons>: how much do 
you disagree or agree with the following statements? 

 (Please select one response in each row.) 

  Strongly disagree Disagree Agree Strongly agree 

ST213Q01HA 
It was clear to me that the teacher 
liked teaching us. 01 02 03 04 

ST213Q02HA 
The enthusiasm of the teacher 
inspired me. 01 02 03 04 

ST213Q03HA 
It was clear that the teacher likes 
to deal with the topic of the lesson. 01 02 03 04 

ST213Q04HA 
The teacher showed enjoyment in 
teaching. 01 02 03 04 
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ST150 

During the last month, how often did you have to read the 
following types of texts for school (in the classroom or for 
homework)? 

 (Please select one response in each row.) 

  
Many times 

Two or 
three times  Once Not at all 

ST150Q01IA Texts that include diagrams or maps 01 02 03 04

ST150Q02IA Fiction (e.g., novels, short stories) 01 02 03 04

ST150Q03IA Texts that include tables or graphs 01 02 03 04

ST150Q04HA Digital texts including links 01 02 03 04
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ST152 In your <test language lessons>, how often does the 
following occur? 

 (Please select one response in each row.) 

 

 
Never or 

hardly ever 
In some 
lessons 

In most 
lessons 

In all 
lessons 

ST152Q05IA 

The teacher encourages students 
to express their opinion about a 
text. 

01 02 03 04 

ST152Q06IA 
The teacher helps students relate 
the stories they read to their lives. 01 02 03 04

ST152Q07IA 

The teacher shows students how 
the information in texts builds on 
what they already know. 

01 02 03 04

ST152Q08IA 

The teacher poses questions that 
motivate students to participate 
actively. 

01 02 03 04

 
  



CY7_201709_QST_MS_STQ_CBA_NoNotes 

32 

ST154 

During <this academic year>, how many pages was the 
longest piece of text you had to read for your <test 
language lessons>? 

 (Please select one response.) 

ST154Q01HA One page or less 01 

ST154Q01HA Between 2 and 10 pages 02 

ST154Q01HA Between 11 and 50 pages 03 

ST154Q01HA Between 51 and 100 pages 04 

ST154Q01HA Between 101 and 500 pages 05

ST154Q01HA More than 500 pages 06 
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ST153 

During <this academic year>, when you have to read a 
book or a chapter from a book for your <test language 
lessons>, does the teacher usually ask you to do the 
following tasks in the classroom or for homework?  

 
(Please select one response in each row.) 

  Yes No 

ST153Q01HA Write a summary of the book or the chapter 01 02 

ST153Q02HA 
List and write a short description of the main 
characters 01 02 

ST153Q03HA 
Discuss in small groups with other students who read 
the same book or chapter 01 02 

ST153Q04HA 
Give your personal thoughts about the book or the 
chapter (e.g. did you like it and if so, why?) 01 02 

ST153Q05HA Answer questions about the book or the chapter 01 02 

ST153Q06HA 
Compare the content of the book or the chapter with 
your own experience 01 02 

ST153Q08HA 
Compare the book with other books or texts on a 
similar topic 01 02

ST153Q09HA Select a passage you liked or disliked and explain why 01 02

ST153Q10HA Write a text related to what you have read 01 02
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This question refers to your entire school experience, between 
when you started <grade 1 of ISCED 1> and today. 

ST158 At school, have you ever been taught the following 
things? 

 
(Please select one response in each row.) 

  Yes No 

ST158Q01HA 
How to use keywords when using a search engine such 
as <Google©>, <Yahoo©>, etc. 01 02 

ST158Q02HA 
How to decide whether to trust information from the 
Internet 01 02 

ST158Q03HA 
How to compare different web pages and decide what 
information is more relevant for your school work 01 02 

ST158Q04HA 

To understand the consequences of making 
information publicly available online on 
<Facebook©>, <Instagram©>, etc. 

01 02 

ST158Q05HA 
How to use the short description below the links in the 
list of results of a search 01 02 

ST158Q06HA 
How to detect whether the information is subjective or 
biased 01 02 

ST158Q07HA How to detect phishing or spam emails 01 02
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ST160 
How much do you agree or disagree with these statements 
about reading? 

 
(Please take into account diverse kinds of reading material, such as 
books, magazines, newspapers, websites, blogs, emails…) 

 (Please select one response in each row.) 

  Strongly 
disagree Disagree Agree 

Strongly 
Agree 

ST160Q01IA I read only if I have to. 01 02 03 04 

ST160Q02IA 
Reading is one of my favourite 
hobbies. 01 02 03 04 

ST160Q03IA 
I like talking about books with 
other people. 01 02 03 04

ST160Q04IA For me, reading is a waste of time. 01 02 03 04

ST160Q05IA 
I read only to get information that I 
need. 01 02 03 04
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ST167 How often do you read these materials because you want to? 

(Please take into account reading on paper and on digital devices.) 

 (Please select one response in each row.) 

 

 

Never or 
almost 
never 

A few 
times a 

year 

About 
once a 
month 

Several 
times a 
month 

Several 
times a 
week 

ST167Q01IA Magazines 01 02 03 04 05 

ST167Q02IA Comic books 01 02 03 04 05 

ST167Q03IA 
Fiction (novels, narratives, 
stories) 01 02 03 04 05 

ST167Q04IA 
Non-fiction books 
(informational, documentary) 01 02 03 04 05 

ST167Q05IA Newspapers 01 02 03 04 05 
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ST168 
Which of the following statements best describes how 
you read books (on any topic)? 

 
(Please select one response.) 

ST168Q01HA I rarely or never read books. 
01 

ST168Q01HA I read books more often in paper format. 
02 

ST168Q01HA 
I read books more often on digital devices (e.g. e-
reader, tablet, smartphone, computer). 03 

ST168Q01HA 
I read books equally often in paper format and on 
digital devices. 04 
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ST175 About how much time do you usually spend reading for 
enjoyment? 

 
(Please take into account diverse kinds of reading, such as books, 
magazines, newspapers, websites, blogs, emails…) 

 (Please select one response.) 

ST175Q01IA I do not read for enjoyment 01  

ST175Q01IA 30 minutes or less a day 02  

ST175Q01IA 
More than 30 minutes to less than 60 
minutes a day 03  

ST175Q01IA 1 to 2 hours a day 04  

ST175Q01IA More than 2 hours a day 05  
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ST176 
How often are you involved in the following reading 
activities? 

 

(Please select one response in each row. If you don’t know what the 
activity is, please select “I don’t know what it is.”) 

  

I don’t 
know 

what it 
is 

Never 
or 

almost 
never 

Several 
times a 
month 

Several 
times a 
week 

Several 
times a 

day 

ST176Q01IA Reading emails 01 02 03 04 05

ST176Q02IA 
<Chat on line> (e.g. <Whatsapp®>, 
<Messenger®>) 01 02 03 04 05

ST176Q03IA Reading online news 01 02 03 04 05

ST176Q05IA 
Searching information online to 
learn about a particular topic 01 02 03 04 05

ST176Q06IA 
Taking part in online group 
discussions or forums 01 02 03 04 05

ST176Q07IA 

Searching for practical information 
online (e.g. schedules, events, tips, 
recipes) 

01 02 03 04 05

 

  



CY7_201709_QST_MS_STQ_CBA_NoNotes 

40 

ST161 How much do you agree with the following statements? 

 (Please select one response in each row.) 

  
Strongly 
disagree 

Disagree Agree 
Strongly 

agree 

ST161Q01HA I am a good reader. 01 02 03 04 

ST161Q02HA 
I am able to understand difficult 
texts. 01 02 03 04 

ST161Q03HA I read fluently. 01 02 03 04

ST161Q06HA 
I have always had difficulty with 
reading. 01 02 03 04 

ST161Q07HA 
I have to read a text several times 
before completely understanding it. 01 02 03 04 

ST161Q08HA 
I find it difficult to answer 
questions about a text. 01 02 03 04
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 In the PISA test you took before the break, you had to read several texts 
and answer reading comprehension questions. 

ST163 
How do you feel about these reading tasks? 

 
(Please select one response in each row.) 

 
 

Strongly 
disagree 

Disagree Agree 
Strongly 

agree 

ST163Q02HA 
There were many words I could not 
understand. 01 02 03 04 

ST163Q03HA 
Many texts were too difficult for 
me. 01 02 03 04 

ST163Q04HA 
I was lost when I had to navigate 
between different pages. 01 02 03 04
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Introduction for reading metacognition 

YOUR STRATEGIES IN READING AND UNDERSTANDING TEXTS 

There are several strategies to read texts. Some of them are more useful or 
appropriate than others, depending on the kind of reading task. The next 
questions present three different reading tasks, followed by a list of “strategies”. 
We want to know your opinion about the usefulness of these strategies for the 
different reading tasks. 

Think about the usefulness of each of the strategies in relation to the given 
reading task only. Some strategies may be useful for one reading task but not for 
another. 

Give a score between 1 and 6 to every strategy. A score of 1 means you think it is 
not a useful strategy at all for this reading task. A score of 6 means you think it is 
a very useful strategy for this reading task. 

You can use the same score more than once if you think two or more strategies 
are similarly useful, but please select only one response in each row. 
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Reading task: You have to understand and remember the 
information in a text. 

ST164 How do you rate the usefulness of the following strategies 
for understanding and memorising the text? 

 (Please select one response in each row.) 
 

 
Not useful at 
all   

Very useful 

 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ST164Q01IA 
I concentrate on the parts of the 
text that are easy to understand. 01 02 03 04 05 06 

ST164Q02IA 
I quickly read through the text 
twice. 01 02 03 04 05 06 

ST164Q03IA 
After reading the text, I discuss 
its content with other people. 01 02 03 04 05 06 

ST164Q04IA 
I underline important parts of the 
text. 01 02 03 04 05 06 

ST164Q05IA 
I summarise the text in my own 
words. 01 02 03 04 05 06 

ST164Q06IA 
I read the text aloud to another 
person. 01 02 03 04 05 06 
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 Reading task: You have just read a long and rather difficult two-page 
text about fluctuations in the water level of a lake in Africa. You have to 
write a summary. 

ST165 
How do you rate the usefulness of the following strategies for 
writing a summary of this two-page text? 

 (Please select one response in each row.) 

 

 
Not useful at 
all   

Very useful 

 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ST165Q01IA 

I write a summary. Then I check that each 
paragraph is covered in the summary, 
because the content of each paragraph 
should be included. 

01 02 03 04 05 06 

ST165Q02IA 
I try to copy out accurately as many 
sentences as possible. 01 02 03 04 05 06 

ST165Q03IA 
Before writing the summary, I read the text 
as many times as possible. 01 02 03 04 05 06 

ST165Q04IA 

I carefully check whether the most 
important facts in the text are represented 
in the summary. 

01 02 03 04 05 06 

ST165Q05IA 

I read through the text, underlining the 
most important sentences. Then I write 
them in my own words as a summary. 

01 02 03 04 05 06 
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Reading Task: You have received a message in your inbox from a well-
known mobile phone operator telling you that you are one of the 
winners of a smartphone. The sender asks you to click on the link to fill 
out a form with your data so they can send you the smartphone. 

ST166 

In your opinion, how appropriate are the following strategies 
in reaction to this email? 
(Please select one response in each row.) 

  
Not appropriate 
at all 

Very appropriate 

  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ST166Q01HA 
Answer the email and ask for more 
information about the smartphone 01 02 03 04 05 06 

ST166Q02HA Check the sender’s email address 01 02 03 04 05 06 

ST166Q03HA 
Click on the link to fill out the form as 
soon as possible 01 02 03 04 05 06 

ST166Q04HA 
Delete the email without clicking on the 
link 01 02 03 04 05 06 

ST166Q05HA 

Check the website of the mobile phone 
operator to see whether the smartphone 
offer is mentioned 

01 02 03 04 05 06 
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ST016 

The following question asks how satisfied you feel about your life, 
on a scale from “0” to “10”. Zero means you feel ‘not at all 
satisfied’ and “10” means ‘completely satisfied’. 

Overall, how satisfied are you with your life as a whole 
these days? 

 

ST016Q01NA (Please move the slider to the appropriate number.)  

 
01 

 

Slider bar: parking position, range 0-10 (not at all satisfied, completely satisfied), step = 1. 
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ST036 Thinking about your school: to what extent do you agree 
with the following statements? 

 (Please select one response in each row.) 

  Strongly 
agree 

Agree Disagree
Strongly 
disagree

ST036Q05TA 
Trying hard at school will 
help me get a good job.  01 02 03 04 

ST036Q06TA 

Trying hard at school will 
help me get into a good 
<college>.  

01 02 03 04 

ST036Q08TA 
Trying hard at school is 
important.  01 02 03 04 
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 ST225 Which of the following do you expect to complete? 

 (Please select all that apply.) 

ST225Q01HA <ISCED level 2> 01 

ST225Q02HA <ISCED level 3B or C> 01 

ST225Q03HA <ISCED level 3A> 01 

ST225Q04HA <ISCED level 4> 01 

ST225Q05HA <ISCED level 5B> 01 

ST225Q06HA <ISCED level 5A or 6> 01 
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ST114 
What kind of job do you expect to have when you are 
about 30 years old? 

ST114Q01TA (Please type in the job title.)_________________________01 
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ST181 How much do you agree with the following statements about 
yourself? 

 

(Please select one response in each row.) 
 

 
Strongly 
disagree 

Disagree Agree 
Strongly 

agree 

ST181Q02HA I enjoy working in situations involving 
competition with others.  01 02 03 04 

ST181Q03HA It is important for me to perform better than 
other people on a task.  01 02 03 04 

ST181Q04HA I try harder when I’m in competition with 
other people. 01 02 03 04 
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ST182 How much do you agree with the following statements about 
yourself?

 (Please select one response in each row.)

 
Strongly 
disagree 

Disagree Agree
Strongly 

agree

ST182Q03HA 
I find satisfaction in working as hard as I 
can. 01 02 03 04 

ST182Q04HA 
Once I start a task, I persist until it is 
finished. 01 02 03 04 

ST182Q05HA 

Part of the enjoyment I get from doing 
things is when I improve on my past 
performance. 

01 02 03 04 

ST182Q06HA 

If I am not good at something, I would 
rather keep struggling to master it than 
move on to something I may be good at. 

01 02 03 04
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ST183 How much do you agree with the following statements? 

 (Please select one response in each row.) 
  Strongly 

disagree Disagree Agree 
Strongly 

agree 

ST183Q01HA 
When I am failing, I worry about what 
others think of me. 

01 02 03 04 

ST183Q02HA 
When I am failing, I am afraid that I 
might not have enough talent. 

01 02 03 04 

ST183Q03HA 
When I am failing, this makes me doubt 
my plans for the future. 

01 02 03 04 
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ST184 How much do you agree with the following statement? 

(Please select one response.) 
 

 Strongly 
disagree Disagree Agree 

Strongly 
agree 

ST184Q01HA Your intelligence is something about you 
that you can’t change very much. 01 02 03 04
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ST185 How much do you agree with the following statements? 
 

(Please select one response in each row.) 
 

 Strongly 
disagree Disagree Agree 

Strongly 
agree 

ST185Q01HA My life has clear meaning or purpose. 
01 02 03 04 

ST185Q02HA I have discovered a satisfactory meaning 
in life. 

01 02 03 04 

ST185Q03HA 
I have a clear sense of what gives 
meaning to my life. 

01 02 03 04 
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ST186 

Thinking about yourself and how you normally 
feel: how often do you feel as described below? 

 (Please select one response in each row.) 

  Never Rarely Sometimes Always 

ST186Q05HA Happy 01 02 03 04

ST186Q06HA Scared 01 02 03 04

ST186Q07HA Lively 01 02 03 04

ST186Q10HA Miserable 01 02 03 04

ST186Q09HA Proud 01 02 03 04

ST186Q02HA Afraid 01 02 03 04 

ST186Q01HA Joyful 01 02 03 04

ST186Q08HA Sad 01 02 03 04

ST186Q03HA Cheerful 01 02 03 04 
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ST208 Think about your goals in school: how true are the following 

statements for you? 

 (Please select one response in each row.) 

  Not at all 
true of me 

Slightly 
true of me 

Moderately 
true of me 

Very true of 
me 

Extremely 
true of me 

ST208Q01HA My goal is to learn as much 
as possible. 01 02 03 04 05 

ST208Q02HA 
My goal is to completely 
master the material 
presented in my classes. 

01 02 03 04 05 

ST208Q04HA 
My goal is to understand the 
content of my classes as 
thoroughly as possible. 

01 02 03 04 05 
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ST188 How much do you agree with the following statements? 

 
(Please select one response in each row.) 

 

 
Strongly 
disagree  

Disagree  Agree  
Strongly 

agree  

ST188Q01HA I usually manage one way or another. 01 02 03 04 

ST188Q02HA 
I feel proud that I have accomplished 
things. 01 02 03 04 

ST188Q03HA 
I feel that I can handle many things at a 
time. 01 02 03 04 

ST188Q06HA 
My belief in myself gets me through hard 
times. 01 02 03 04 

ST188Q07HA 
When I’m in a difficult situation, I can 
usually find my way out of it. 01 02 03 04 
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ST034 Thinking about your school: to what extent do you agree 
with the following statements? 

 (Please select one response in each row.) 

  Strongly 
agree 

Agree Disagree
Strongly 
disagree

ST034Q01TA 
I feel like an outsider (or left 
out of things) at school. 01 02 03 04 

ST034Q02TA 
I make friends easily at 
school. 01 02 03 04 

ST034Q03TA I feel like I belong at school. 01 02 03 04 

ST034Q04TA 
I feel awkward and out of 
place in my school. 01 02 03 04 

ST034Q05TA 
Other students seem to like 
me. 01 02 03 04 

ST034Q06TA I feel lonely at school. 01 02 03 04 
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ST196 
How easy do you think it would be for you to perform the 
following tasks on your own? 

 (Please select one response in each row.) 
 

 
I couldn’t 

do this 

I would 
struggle to 
do this on 
my own 

I could do 
this with a 
bit of effort 

I could do 
this easily 

ST196Q02HA 
Explain how carbon-dioxide emissions 
affect global climate change 01 02 03 04 

ST196Q03HA 

Establish a connection between prices 
of textiles and working conditions in 
the countries of production 

01 02 03 04 

ST196Q04HA 
Discuss the different reasons why 
people become refugees 01 02 03 04 

ST196Q05HA 

Explain why some countries suffer 
more from global climate change than 
others 

01 02 03 04 

ST196Q06HA 
Explain how economic crises in single 
countries affect the global economy 01 02 03 04 

ST196Q07HA 
Discuss the consequences of economic 
development on the environment 01 02 03 04 
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ST197 How informed are you about the following topics?  
 (Please select one response in each row.) 

 

 I have never heard 
of this 

I have heard about 
this but I would 
not be able to 

explain what it is 
really about 

I know 
something 

about this and 
could explain 
the general 

issue 

I am familiar 
with this and I 
would be able 
to explain this 

well 

ST197Q01HA 
Climate change and 
global warming 01 02 03 04 

ST197Q02HA 
Global health (e.g. 
epidemics) 01 02 03 04 

ST197Q04HA 
Migration (movement 
of people) 01 02 03 04

ST197Q07HA International conflicts 01 02 03 04 

ST197Q08HA 

Hunger or 
malnutrition in 
different parts of the 
world 

01 02 03 04 

ST197Q09HA Causes of poverty 01 02 03 04 

ST197Q12HA 

Equality between 
men and women in 
different parts of the 
world 

01 02 03 04 
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ST215 
How well does each of the following statements 
below describe you? 

 

 (Please select one response in each row.)  

 

 
Very 
much 

like me 

Mostly 
like me 

Somewhat 
like me 

Not 
much 
like 
me 

Not at 
all 
like 
me 

ST215Q01HA 

I try to look at everybody's side of 
a disagreement before I make a 
decision. 

01 02 03 04 05

ST215Q02HA 

I believe that there are two sides 
to every question and try to look 
at them both. 

01 02 03 04 05

ST215Q03HA 

I sometimes try to understand my 
friends better by imagining how 
things look from their 
perspective. 

01 02 03 04 05

ST215Q04HA 

Before criticizing somebody, I try 
to imagine how I would feel if I 
were in their place. 

01 02 03 04 05

ST215Q05HA 

When I’m upset at someone, I try 
to take the perspective of that 
person for a while. 

01 02 03 04 05
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ST216 
How well does each of the following statements below 
describe you? 

 (Please select one response in each row.) 

 

 

Very 
much 
like 
me 

Mostly 
like 
me 

Somewhat 
like me 

Not 
much 

like me 

Not 
at 
all 
like 
me 

ST216Q01HA I can deal with unusual situations. 
01 02 03 04 05

 
ST216Q02HA I can change my behaviour to meet 

the needs of new situations. 01 02 03 04 05

 
ST216Q03HA I can adapt to different situations 

even when under stress or pressure. 01 02 03 04 05

 
ST216Q04HA I can adapt easily to a new culture. 

01 02 03 04 05

 
 
ST216Q05HA 

When encountering difficult 
situations with other people, I can 
think of a way to resolve the 
situation. 

01 02 03 04 05

 
 
ST216Q06HA 

I am capable of overcoming my 
difficulties in interacting with 
people from other cultures. 

01 02 03 04 05
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ST218 

Imagine you are talking in your native language to people whose 
native language is different from yours. 

To what extent do you agree with the following 
statements? 

 (Please select one response in each row.) 

  
Strongly 
disagree  

Disagree  Agree  
Strongly 

agree  

ST218Q01HA I carefully observe their reactions. 
01 02 03 04 

ST218Q02HA 
I frequently check that we are 
understanding each other correctly. 01 02 03 04 

ST218Q03HA I listen carefully to what they say. 
01 02 03 04 

ST218Q04HA I choose my words carefully. 
01 02 03 04 

ST218Q05HA 
I give concrete examples to explain 
my ideas. 01 02 03 04 

ST218Q06HA I explain things very carefully. 
01 02 03 04 

ST218Q07HA 

If there is a problem with 
communication, I find ways 
around it (e.g. by using gestures, 
re-explaining, writing etc.). 

01 02 03 04
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ST222 Are you involved in the following activities? 
 

(Please select one response in each row.) 
 

 Yes No

ST222Q01HA 

I reduce the energy I use at home (e.g. by turning the heating 
down or turning the air conditioning up or down or by turning 
off the lights when leaving a room) to protect the environment.  

01 02 

ST222Q03HA 
I choose certain products for ethical or environmental reasons, 
even if they are a bit more expensive.  01 02 

ST222Q04HA I sign environmental or social petitions online. 
01 02 

ST222Q05HA 
I keep myself informed about world events via <Twitter> or 
<Facebook>. 01 02 

ST222Q06HA 
I boycott products or companies for political, ethical or 
environmental reasons. 01 02

ST222Q08HA 
I participate in activities promoting equality between men and 
women. 01 02 

ST222Q09HA I participate in activities in favour of environmental protection. 
01 02 

ST222Q10HA 
I regularly read websites on international social issues (e.g. 
poverty, human rights). 01 02 
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ST214 
How well does each of the following statements below 
describe you? 

 

 (Please select one response in each row.)  

 
 Very 

much 
like me 

Mostly 
like me 

Somewh
at like 

me 

Not 
much 

like me 

Not at all 
like me 

ST214Q01HA 
I want to learn how people live in 
different countries. 01 02 03 04 05

ST214Q02HA 
I want to learn more about the 
religions of the world. 01 02 03 04 05

ST214Q03HA 
I am interested in how people from 
various cultures see the world. 01 02 03 04 05

ST214Q046HA I am interested in finding out about 
the traditions of other cultures. 01 02 03 04 05
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ST220 Do you have contact with people from other countries? 

 
(Please select one response in each row.) 

 
 Yes No 

ST220Q01HA In your family 
01 02 

ST220Q02HA At school 
01 02 

ST220Q03HA In your neighbourhood  
01 02 

ST220Q04HA In your circle of friends 
01 02 
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ST217 
How well does each of the following statements below describe 
you?  

 (Please select one response in each row.) 

 

 Very 
much 

like me 

Mostly 
like me 

Somewhat 
like me 

Not 
much 

like me 

Not at 
all like 
me 

ST217Q01HA 
I respect people from other 
cultures as equal human beings. 01 02 03 04 05 

ST217Q02HA I treat all people with respect 
regardless of their cultural 
background. 

01 02 03 04 05

ST217Q03HA I give space to people from other 
cultures to express themselves. 01 02 03 04 05

ST217Q04HA I respect the values of people 
from different cultures. 01 02 03 04 05

ST217Q05HA I value the opinions of people 
from different cultures. 01 02 03 04 05
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ST219 

To what extent do you agree with the following 
statements? 

 (Please select one response in each row.) 

  
Strongly 
disagree  

Disagree  Agree  
Strongly 

agree  

ST219Q01HA 
I think of myself as a citizen of the 
world.  01 02 03 04 

ST219Q02HA 

When I see the poor conditions that 
some people in the world live 
under, I feel a responsibility to do 
something about it.  

01 02 03 04 

ST219Q03HA 
I think my behaviour can impact 
people in other countries.   01 02 03 04 

ST219Q04HA 

It is right to boycott companies that 
are known to provide poor 
workplace conditions for their 
employees. 

01 02 03 04 

ST219Q05HA 
I can do something about the 
problems of the world. 01 02 03 04 

ST219Q06HA 
Looking after the global 
environment is important to me. 01 02 03 04 
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ST204 

People are increasingly moving from one country to another. 

How much do you agree with the following statements about 
immigrants? 

 
(Please select one response in each row.) 

 
 Strongly 

disagree 
Disagree Agree

Strongly 
agree

ST204Q02HA 

Immigrant children should have the 
same opportunities for education that 
other children in the country have. 

01 02 03 04 

ST204Q03HA 

Immigrants who live in a country for 
several years should have the 
opportunity to vote in elections. 

01 02 03 04 

ST204Q04HA 

Immigrants should have the 
opportunity to continue their own 
customs and lifestyle. 

01 02 03 04 

ST204Q05HA 

Immigrants should have all the same 
rights that everyone else in the country 
has. 

01 02 03 04 
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ST177 
How many languages, including the language(s) you 
speak at home, do you and your parents speak well 
enough to converse with others? 

 (Please select one response in each row.) 
 

 One Two Three 
Four or 

more 

ST177Q01HA You 01 02 03 04 

ST177Q02HA Your mother 01 02 03 04 

ST177Q03HA Your father 01 02 03 04 
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ST189 
How many foreign languages do you learn at your school 
this school year? 

 (Please enter a number. Enter “0” (zero) if you do not have any 
foreign language courses this school year.) 

ST189Q01HA Number of foreign languages _____________________01 
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ST221 Do you learn the following at school? 
 (Please select one response in each row.) 

  Yes No 

ST221Q01HA 
I learn about the interconnectedness of 
countries’ economies. 01 02 

ST221Q02HA 
I learn how to solve conflicts with other 
people in our classrooms. 01 02 

ST221Q03HA I learn about different cultures. 01 02 

ST221Q04HA 

We read newspapers, look for news on 
the internet or watch the news together 
during classes. 

01 02

ST221Q05HA 

I am often invited by my teachers to give 
my personal opinion about international 
news. 

01 02 

ST221Q06HA 
I participate in events celebrating cultural 
diversity throughout the school year. 01 02 

ST221Q07HA 

I participate in classroom discussions 
about world events as part of the regular 
instruction. 

01 02 

ST221Q08HA 
I analyse global issues together with my 
classmates in small groups during class. 01 02 

ST221Q09HA 

I learn how people from different 
cultures can have different perspectives 
on some issues. 

01 02 

ST221Q11HA 
I learn how to communicate with people 
from different backgrounds. 01 02 
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ST223 
Thinking about teachers in your school: to how many of them 
do the following statements apply? 

 (Please select one response in each row.) 

  To none 
or almost 
none of 

them 

To 
some 

of 
them 

To most 
of them 

To all or 
almost 
all of 
them 

ST223Q02HA 
They have misconceptions about the history of 
some cultural groups. 01 02 03 04 

ST223Q04HA 
They say negative things about people of some 
cultural groups. 01 02 03 04 

ST223Q05HA 
They blame people of some cultural groups for 
problems faced by <country of test>. 01 02 03 04 

ST223Q08HA 
They have lower academic expectations for 
students of some cultural groups. 01 02 03 04 
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ST123 Thinking about <this academic year>: to what extent do you 
agree or disagree with the following statements? 

 (Please select one response in each row.) 

  
Strongly 
disagree  

Disagree  Agree  
Strongly 

agree  

ST123Q02NA 
My parents support my educational 
efforts and achievements. 01 02 03 04 

ST123Q03NA 
My parents support me when I am 
facing difficulties at school. 01 02 03 04 

ST123Q04NA 
My parents encourage me to be 
confident. 01 02 03 04 
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ST205 Think about your school: how true are the following 
statements? 

 (Please select one response in each row.) 

  Not at 
all true 

Slightly 
true 

Very 
true 

Extremely 
true 

ST205Q01HA Students seem to value competition. 
01 02 03 04 

ST205Q02HA 
It seems that students are competing with 
each other. 

01 02 03 04 

ST205Q03HA 
Students seem to share the feeling that 
competing with each other is important. 

01 02 03 04 

ST205Q04HA 
Students feel that they are being compared 
with others. 

01 02 03 04 
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ST059 How many <class periods> per week are you typically required 
to attend for the following subjects? 

 (Please enter a number in each row. Enter “0” (zero) if you have none.) 

ST059Q01TA 
Number of <class periods> per week in <test language 
lessons> ___________________01 

ST059Q02TA Number of <class periods> per week in mathematics ___________________01 

ST059Q03TA Number of <class periods> per week in <science> ___________________01 

ST059Q04HA Number of <class periods> per week in foreign language ___________________01 
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ST060 
In a normal, full week at school, how many <class 
periods> are you required to attend in total? 

 
(Please move the slider to the number of <class periods> per 
week.) 

ST060Q01NA Number of ALL <class periods> 01 

 
Slider bar: “0” - “80 or more”, step = 1. 
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ST061 
How many minutes, on average, are there in a <class 
period>? 

 (Please move the slider to the number of minutes per <class 
period>.) 

ST061Q01NA Average minutes in a <class period> 01 

 
Slider bar: “0” – “120 or more”, step = 5. 
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ST062 
In the last two full weeks of school, how often did the 
following things occur?  

 (Please select one response in each row.) 

  Never 
One or 

two times 
Three or 

four times 

Five or 
more 
times 

ST062Q01TA I <skipped> a whole school day. 01 02 03 04 

ST062Q02TA I <skipped> some classes. 01 02 03 04 

ST062Q03TA I arrived late for school. 01 02 03 04 
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ST038 During the past 12 months, how often have you had the 
following experiences in school? 

 (Some experiences can also happen in social media.) 

 (Please select one response in each row.) 

  
Never or 
almost 
never 

A few 
times a 

year 

A few 
times a 
month 

Once a 
week or 

more 

ST038Q03NA 
Other students left me out of things 
on purpose.  01 02 03 04 

ST038Q04NA Other students made fun of me. 01 02 03 04 

ST038Q05NA I was threatened by other students. 01 02 03 04 

ST038Q06NA 
Other students took away or 
destroyed things that belonged to me. 01 02 03 04 

ST038Q07NA 
I got hit or pushed around by other 
students.  01 02 03 04 

ST038Q08NA 
Other students spread nasty rumours 
about me. 01 02 03 04 
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ST207 To what extent do you agree with the following statements? 

 (Please select one response in each row.) 

 
 

Strongly 
disagree Disagree Agree 

Strongly 
Agree 

ST207Q01HA It irritates me when nobody defends 
bullied students. 01 02 03 04 

ST207Q02HA It is a good thing to help students who 
can’t defend themselves. 01 02 03 04 

ST207Q03HA It is a wrong thing to join in bullying. 
01 02 03 04 

ST207Q04HA I feel bad seeing other students 
bullied. 01 02 03 04 

ST207Q05HA I like it when someone stands up for 
other students who are being bullied. 01 02 03 04 
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ST206 

Think about your school: how true are the following 
statements? 

 (Please select one response in each row.) 

  Not at 
all true 

Slightly 
true 

Very 
true 

Extremely 
true 

ST206Q01HA Students seem to value cooperation. 
01 02 03 04 

ST206Q02HA 
It seems that students are cooperating 
with each other. 

01 02 03 04 

ST206Q03HA 
Students seem to share the feeling that 
cooperating with each other is important. 

01 02 03 04 

ST206Q04HA 
Students feel that they are encouraged to 
cooperate with others. 

01 02 03 04 
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Thank you very much for your co-operation in 
completing this questionnaire! 



Trivselsundersøkelsen (Trivselsværktøjet) - 
Danmark  



 
Spørsmål som inngår i Trivselsværkøjet 
 
 
Indikator 1. Faglig trivsel - elevernes oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og 
problemløsningsevne 
 
Spørgsmål 
Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? 
Lykkes det for dig at lære dét, du gerne vil, i skolen? 
Hvor tit kan du finde en løsning på problemer, bare du prøver hårdt nok? 
Hvor tit kan du klare det, du sætter dig for? 
Kan du koncentrere dig i timerne? 
Jeg klarer mig godt fagligt i skolen. 
Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen. 
Hvis jeg bliver forstyrret i undervisningen, kan jeg hurtigt koncentrere mig igen. 
 
 
Indikator 2. Social trivsel - elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen og 
fællesskabet, samt tryghed og mobning 
Spørgsmål 
Er du glad for din skole? 
Er du glad for din klasse? 
Føler du dig ensom? 
Jeg føler, at jeg hører til på min skole. 
Jeg kan godt lide pauserne i skolen. 
De fleste af eleverne i min klasse er venlige og hjælpsomme. 
Andre elever accepterer mig, som jeg er. 
Er du blevet mobbet i dette skoleår? 
Er du bange for at blive til grin? 
Hvor ofte føler du dig tryg i skolen? 
 
Indikator 3. Støtte og inspiration i undervisningen - elevernes oplevelse af motivation og 
medbestemmelse, samt af lærernes hjælp og støtte 
Spørgsmål 
Hjælper dine lærere dig med at lære på måder, som virker godt? 
Undervisningen giver mig lyst til at lære mere. 
Lærerne er gode til at støtte mig og hjælpe mig i skolen. 
Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i klassen? 
Lærerne sørger for, at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen. 
Er undervisningen kedelig? 
Er undervisningen spændende? 
 
Indikator 4. Ro og orden - elevernes oplevelse af ro og støj i klassen samt klasseledelse 
Spørgsmål 
Tekst 
Hvis der er larm i klassen, kan lærerne hurtigt få skabt ro. 



Møder dine lærere præcist til undervisningen? 
Er det let at høre, hvad læreren siger i timerne? 
Er det let at høre, hvad de andre elever siger i timerne? 



ISQ Schule – Berlin (modul «Gesundheit») 



Inhaltsbereich "Gesundheit"

Gesundheitsförderliche Gestaltung des Zusammenlebens: Ernährung

Inwieweit tre�en die folgenden Aussagen zu?

Tri�t
überhaupt

nicht zu

Tri�t
eher
nicht

zu

Tri�t
eher
zu

Tri�t voll
und

ganz zu

Kann ich
nicht

beurteilen

An der Schule wird auf eine
gesunde Ernährung geachtet.

An der Schule wird gesundes Essen
angeboten.

Unsere Essenspausen sind lang
genug, damit alle in Ruhe essen
können.

Während des Essens herrscht eine
angenehme Atmosphäre.

An meiner Schule gibt es
außerhalb des Unterrichts
verschiedene Angebote zum
Thema Ernährung.

Gesundheitsförderliche Gestaltung des Zusammenlebens:
Stressbewältigung

Inwieweit tre�en die folgenden Aussagen zu?

Tri�t
überhaupt

nicht zu

Tri�t
eher
nicht

zu

Tri�t
eher
zu

Tri�t voll
und

ganz zu

Kann ich
nicht

beurteilen

Mein Schulalltag bietet
Möglichkeiten zur Entspannung.

Während meines Schultages
wechseln sich Zeiten von
Anspannung und Entspannung ab.



Anspannung und Entspannung ab.

Ich kann an meiner Schule
Angebote zur Stressbewältigung
wahrnehmen.

In der Schule lerne ich, wie ich
schwierige Situationen bewältigen
kann.

Gesundheitsförderliche Gestaltung des Zusammenlebens: Soziales
Miteinander

Inwieweit tre�en die folgenden Aussagen zu?

Tri�t
überhaupt

nicht zu

Tri�t
eher
nicht

zu

Tri�t
eher
zu

Tri�t voll
und

ganz zu

Kann ich
nicht

beurteilen

An meiner Schule gibt es Regeln,
wie wir miteinander umgehen
sollen.

An der Schule wird darauf
geachtet, dass sich alle an soziale
Verhaltensregeln halten.

Die Lehrkräfte gehen respektvoll
mit den Schülern und Schülerinnen
um.

Die Erzieher/-innen gehen
respektvoll mit den Schülern und
Schülerinnen um.

An der Schule wird einheitlich auf
unsoziales Verhalten reagiert.

Hilfsbereitschaft und
Unterstützung sind an der Schule
selbstverständlich.

An der Schule werden Kon�ikte fair
gelöst.

An der Schule gibt es Angebote zur
Krisen- und Kon�iktbewältigung
(z.B. Streitschlichter/-innen,
Kon�iktlotsen,
Vertrauenslehrkräfte etc.).

Gesundheitsförderliche Gestaltung des Zusammenlebens: Bewegung

Inwieweit tre�en die folgenden Aussagen zu?



Inwieweit tre�en die folgenden Aussagen zu?

Tri�t
überhaupt

nicht zu

Tri�t
eher
nicht

zu

Tri�t
eher
zu

Tri�t voll
und

ganz zu

Kann ich
nicht

beurteilen

Der Schulhof ist mit Spielgeräten
und Spiel�ächen ausgestattet.

Es gibt genügend Spiel- bzw.
Sportangebote für drinnen und
draußen.

Für eine aktive Pause stehen Spiel-
und Sportgeräte zur Verfügung.

An der Schule gibt es Sport- und
Bewegungsangebote, an denen ich
freiwillig teilnehmen kann.

An den Sport- und
Bewegungsangeboten nehmen
viele Schüler/-innen teil.

Gesundheitsförderliche Gestaltung des Zusammenlebens:
Suchtprävention

Inwieweit tre�en die folgenden Aussagen zu?

Tri�t
überhaupt

nicht zu

Tri�t
eher
nicht

zu

Tri�t
eher
zu

Tri�t voll
und

ganz zu

Kann ich
nicht

beurteilen

An der Schule werden Projekte
zum Thema Sucht durchgeführt
(Alkohol, Tabak, Drogen).

Es gibt Projekte zum Thema
Spielsucht.

Informationen zu
Ansprechpartnern und
Ansprechpartnerinnen für
Suchthilfe sind an meiner Schule
leicht zu bekommen.

An der Schule wird streng darauf
geachtet, dass nicht geraucht wird.

An der Schule wird
Suchtmittelgebrauch (z.B. Rauchen,
Alkohol) geahndet.



Bei schulischen Veranstaltungen
(Festen) wird kein Alkohol
angeboten.

Gesundheitsförderliche Gestaltung des Zusammenlebens:
Umgebungsfaktoren

Inwieweit tre�en die folgenden Aussagen zu?

Tri�t
überhaupt

nicht zu

Tri�t
eher
nicht

zu

Tri�t
eher
zu

Tri�t voll
und

ganz zu

Kann ich
nicht

beurteilen

An der Schule wird auf Sauberkeit
geachtet.

An der Schule wird auf Hygiene
(z.B. Hände waschen) geachtet.

In den Toilettenräumen gibt es
(Toiletten-)Papier und Seife.

Die Unterrichtsräume werden
regelmäßig gelüftet.

An der Schule wird darauf
geachtet, Lärm in den Räumen und
Gängen zu vermeiden.

Es gibt Plätze, an die man sich
zurückziehen kann.

Gesundheitsförderung – Kooperation und Koordination

Inwieweit tre�en die folgenden Aussagen zu?

Tri�t
überhaupt

nicht zu

Tri�t
eher
nicht

zu

Tri�t
eher
zu

Tri�t voll
und

ganz zu

Kann ich
nicht

beurteilen

Eltern mit Kenntnissen aus dem
Gesundheitsbereich unterstützen
zeitweise im Unterricht/ bei
Projekten.

Fachkräfte aus dem
Gesundheitsbereich unterstützen
zeitweise im Unterricht/ bei
Projekten.

Es gibt Kooperationen mit



Es gibt Kooperationen mit
Suchthilfe-Einrichtungen.

Die Schule bietet Informationen
zur Gesundheitsförderung
(Bewegung, Ernährung,
Stressbewältigung, Sucht) für
Eltern an.

Gesundheitsförderliche Unterrichtspraktiken und -inhalte

Inwieweit tre�en die folgenden Aussagen zu?

Tri�t
überhaupt

nicht zu

Tri�t
eher
nicht

zu

Tri�t
eher
zu

Tri�t voll
und

ganz zu

Kann ich
nicht

beurteilen

Im Unterricht wird betont, dass
jeder auch selbst für seine eigene
Gesundheit verantwortlich ist.

Im Unterricht lernen wir, wie wir
uns gesund ernähren können.

Im Unterricht achten wir auf eine
angemessene Lautstärke.

Im Unterricht lernen wir, wie
wichtig Bewegung für die
Gesundheit ist.

Im Unterricht gibt es regelmäßig
Bewegungsphasen.

Im Unterricht gibt es regelmäßig
Entspannungsphasen.



Wellbeing and Engagement Collection 
(South Australia) 



Domain Sub-Domain Question
Em

ot
io

na
l w

el
lb

ei
ng

Happiness I am a cheerful person.
I feel happy.
I have a lot of fun.
I love life.

Optimism I am optimistic about my future.
I think good things are going to happen to me.
In uncertain times I expect the best.

Satisfaction with life I am happy with my life.
If I could live my life over again, I would have it the same way.
In most ways my life is close to the way I would want it to be.
So far I have gotten the important things I want in life.
The things in my life are excellent.

Emotion regulation When I want to feel happier about something, I change the way I'm thinking about it.
When I want to feel less bad (e.g. sad, angry or worried), I change the way that I'm thinking about it.
When I'm worried about something, I make myself think about it in a different way that helps me feel better.

Sadness I feel that I do things wrong a lot.
I feel unhappy a lot of the time.
I feel upset about things.

Worries I worry a lot about mistakes that I make.
I worry a lot about things at home.
I worry a lot about things at school.
I worry about things.

En
ga

ge
m

en
t w

ith
 sc

ho
ol

Important adult at school Are there any adults who are important to you at your school?
Connectedness to school … who really cares about me.

…who believes that I will be a success.
…who listens to me when I have something to say.

Emotional engagement with 
teachers

I get along well with most of my teachers.
If I need extra help, I will receive it from my teachers.
Most of my teachers are interested in my well-being.
Most of my teachers really listen to what I have to say.
Most of my teachers treat me fairly.

School climate People care about each other in this school.
Students in this school help each other, even if they are not friends.
Teachers and students treat each other with respect in this school.

School belonging I feel like I am important to this school.
I feel like I belong in this school.

Peer belonging I feel part of a group of friends that do things together.
I feel that I usually fit in with other kids around me.
When I am with other kids my age, I feel I belong.

Friendship intimacy I have a friend I can tell everything to.
I have at least one really good friend I can talk to when something is bothering me.
There is somebody my age who really understands me.

Physical bullying Physical bullying (for example, someone hit, shoved, or kicked you, spat at you, beat you up, or damaged or took your things 
without permission).

Verbal bullying Verbal bullying (for example, someone called you names, teased, embarrassed, threatened you, or made you do things you didn’t 
want to do).

Social bullying Social bullying (for example, someone left you out, excluded you, gossiped and spread rumours about you, or made you look 
foolish).

Cyberbullying Cyberbullying (for example, someone used the computer or text messages to exclude, threaten, embarrass you, or to hurt your 
feelings).

Le
ar
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ng
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Perseverance I am a hard worker.
I finish whatever I begin.
I keep at my schoolwork until I am done with it.
Once I make a plan to get something done, I stick to it.

Cognitive engagement I took a lot of care with what I was doing.
I was excited to come up with new things.
I work hard on learning.
No matter who you are, you can change your intelligence.
When I found something hard I tried another way.

Academic self concept Even if the work in school is hard, I can learn it.
I am certain I can learn the skills taught in school this year.
If I have enough time, I can do a good job on all my school work.
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Overall health In general, how would you describe your health?
Body image How do you rate your body weight?
Nutrition - breakfast How often do you eat breakfast?
Sleep How often do you get a good night’s sleep?
Music and arts i) …music lessons or practice a musical instrument (for example, drums, guitar, violin, piano or something else)? [DAYS]

j) …do arts and crafts (including painting, drawing, or something else)? [DAYS]
Sports a) …do organised individual or team sports (for example, basketball, swimming, cricket, football, netball, dancing, or something 

else)? [DAYS]
Organised activities a) …do organised individual or team sports (for example, basketball, swimming, cricket, football, netball, dancing, or something 

else)? [DAYS]
i) …music lessons or practice a musical instrument (for example, drums, guitar, violin, piano or something else)? [DAYS]
j) …do arts and crafts (including painting, drawing, or something else)? [DAYS]
l) …participate in Youth organisations (for example, Scouts, Girl Guides, Boys and Girls Clubs, or something else)? [DAYS]
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1. Are you male or female? Mark one response.                                                  Sdemo148 

 Male 

 Female 

2. What grade are you currently in at this school? Mark one response.                                         Sdemo151 

 5th grade 

 6th grade 

 7th grade 

 8th grade 

 9th grade 

 10th grade 

 11th grade 

 12th grade 

 Not graded 

3. Which of the following grade groupings best describes the grade that you are currently in? Mark one response.                                         
           Sdemo151b 

 5th to 8th grade 

 9th to 12th grade 

4. Are you of Hispanic or Latino origin? Mark one response.                                          Sdemo149 

 Yes 

 No 

5. What is your race? You may mark one or more races.      Sdemo150 

 White 

 Black or African-American 

 Asian 

 American Indian or Alaska Native 

 Native Hawaiian or Pacific Islander 
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How strongly do you agree or disagree with the following statements about this school? Mark One Response 

6. All students are treated the same, regardless of whether their parents are rich or poor.  Sengclc1 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

7. Boys and girls are treated equally well.        Sengclc2 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

Throughout the survey, "This school" means activities happening in school buildings, on school grounds, on school 
buses, and at places that hold school-sponsored events or activities. Unless otherwise specified, this refers to normal 
school hours or to times when school activities/events were in session. 

8. This school provides instructional materials (e.g., textbooks, handouts) that reflect my cultual background, 
ethnicity, and identity.         Sengclc3 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

9. Adults working at this school treat all students respectfully.    Sengclc4 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

10. People of different cultural backgrounds, races, or ethnicities get along well at this school. Sengclc7 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 
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How strongly do you agree or disagree with the following statements about this school? Mark One Response 

11. Teachers understand my problems.       Sengrel9 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

12. Teachers are available when I need to talk with them.      Sengrel11 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

13. It is easy to talk with teachers at this school.       Sengrel12 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

14. My teachers care about me.         Sengrel14 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

15.  [High School Student Only] At this school, there is a teacher or some other adult who students can go to if 
they need help because of sexual assault or dating violence.     Sengrel153 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 
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How strongly do you agree or disagree with the following statements about this school? Mark One Response 

16. My teachers make me feel good about myself.       Sengrel17 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

17. Students respect one another.         Sengrel20 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

18. Students like one another.         Sengrel21 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

19. If I am absent, there is a teacher or some other adult at school that will notice my absence.       Sengrel29 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

20. I regularly attend school-sponsored events, such as school dances, sporting events, student performances, or 
other school activities.         Sengpar44 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 
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How strongly do you agree or disagree with the following statements about this school? Mark One Response 

21. I regularly participate in extra-curricular activities offered through this school, such as, school clubs or 
organizations, musical groups, sports teams, student government, or any other extra-curricular activities.  
           Sengpar45 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

22. At this school, students have lots of chances to help decide things like class activities and rules.  

Sengpar46 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

23. There are lots of chances for students at this school to get involved in sports, clubs, and other school activities 
outside of class.          Sengpar47 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

24. I have lots of chances to be part of class discussions or activities.     Sengpar48 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

25. I feel like I belong.          Ssafemo18 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 
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How strongly do you agree or disagree with the following statements about this school? Mark One Response 

26. Students at this school get along well with each other.      Ssafemo49 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

27. At this school, students talk about the importance of understanding their own feelings and the feelings of others.  
           Ssafemo52 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

28. At this school, students work on listening to others to understand what they are trying to say.  Ssafemo53 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

29. I am happy to be at this school.        Ssafemo54 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

30. I feel like I am part of this school.        Ssafemo56 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

31. I feel socially accepted.         Ssafemo57 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 
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How strongly do you agree or disagree with the following statements about this school? Mark One Response 

32. I feel safe at this school.         Ssafpsaf59 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

33. I feel safe going to and from this school.        Ssafpsaf60 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

34. I sometimes stay home because I don’t feel safe at this school.     Ssafpsaf63 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

35. Students at this school carry guns or knives to school.      Ssafpsaf65 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

36. Students at this school threaten to hurt other students.      Ssafpsaf67 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 
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How strongly do you agree or disagree with the following statements about this school? Mark One Response 

37. Students at this school steal money, electronics, or other valuable things while at school.        Ssafpsaf68 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

38. Students at this school damage or destroy other students' property.     Ssafpsaf69 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

39. Students at this school fight a lot.        Ssafpsaf71 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

40. Students at this school are teased or picked on about their race or ethnicity.    Ssafbul74 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

41. Students at this school are teased or picked on about their cultural background or religion. Ssafbul75 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

42. Students at this school are teased or picked on about their physical or mental disability. Ssafbul76 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 
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How strongly do you agree or disagree with the following statements about this school? Mark One Response 

43. [High School Student Only] Students at this school are teased or picked on about their real or perceived sexual 
orientation.          Ssafbul77b 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

This question is about bullying. Bullying happens when one or more students tease, threaten, spread rumors about, 
hit, shove or hurt another student. It is not bullying when students of about the same strength or power argue or fight 
or tease each other in a friendly way. Bullies are usually stronger, or have more friends or more money, or some 
other power over the student being bullied. Usually, bullying happens over and over, or the student being bullied 
thinks it might happen over and over. 

44. Students at this school are often bullied.       Ssafbul73 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

45. Students at this school try to stop bullying.       Ssafbul80 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

This question is about cyberbullying. Cyberbullying is bullying that takes place using electronic technology. Examples 
of cyberbullying include mean text messages or emails, rumors sent by email or posted on social networking sites, 
and embarrassing pictures, videos, websites, or fake profiles. 

46. Students often spread mean rumors or lies about others at this school on the internet (i.e., Facebook™, email, 
and instant message).         Ssafbul83 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 
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How strongly do you agree or disagree with the following statements about this school? Mark One Response 

Drugs means any substance, including those used to get “high” or increase performance in school or sports, other 
than alcohol or tobacco.  Examples include marijuana, illegal drugs, inhalants, synthetic drugs used to get high (K-2, 
bath salts, white lightning), or over-the-counter medicine. This does not include medications prescribed by doctor or 
nurse for the person, but includes prescription drugs that are NOT prescribed to the person by his/her doctor. 

“Alcohol” means a full or part of a drink of alcohol. Examples include beer, wine, mixed drink, shot of liquor, or any 
combination of these alcoholic drinks. This does not include alcohol that you may drink for religious purposes. 

47. Students use/try alcohol or drugs while at school or school-sponsored events.   Ssafsub88 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

48. It is easy for students to use/try alcohol or drugs at school or school-sponsored events without getting caught.  
           Ssafsub91 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

49. Students at this school think it is okay to smoke one or more packs of cigarettes a day.  Ssafsub92 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

50. Students at this school think it is okay to get drunk.      Ssafsub93 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

51. Students at this school think it is okay to try drugs.      Ssafsub94 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 
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How strongly do you agree or disagree with the following statements about this school? Mark One Response 

52. Students know what to do if there is an emergency, natural disaster (tornado, flood) or a dangerous situation 
(e.g. violent person on campus) during the school day.     Ssaferm97 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

53. If students hear about a threat to school or student safety, they would report it to someone in authority.  
           Ssaferm98 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

54. The bathrooms in this school are clean.        Senvpenv100 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

55. The temperature in this school is comfortable all year round.     Senvpenv102 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

56. The school grounds are kept clean.        Senvpenv105 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

57. I think that students are proud of how this school looks on the outside.    Senvpenv106 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 
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How strongly do you agree or disagree with the following statements about this school? Mark One Response 

58. Broken things at this school get fixed quickly.       Senvpenv107 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

59. My teachers praise me when I work hard in school.      Senvins111 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

60. My teachers give me individual attention when I need it.      Senvins113 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

61. My teachers often connect what I am learning to life outside the classroom.    Senvins114 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

62. The things I’m learning in school are important to me.     Senvins115 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

63. My teachers expect me to do my best all the time.      Senvins121 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 
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How strongly do you agree or disagree with the following statements about this school? Mark One Response 

64. My teachers really care about me.        Senvmen130 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

65. I can talk to my teachers about problems I am having in class.     Senvmen132 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

66. I can talk to a teacher or other adult at this school about something that is bothering me. Senvmen133 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

67. Students at this school stop and think before doing anything when they get angry.      Senvmen134 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

68. Students at this school try to work out their disagreements with other students by talking to them. 

Senvmen137 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

69. My teachers make it clear to me when I have misbehaved in class.    Senvdis142 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

1-S-13 

 



 

 

  

 

 

 

How strongly do you agree or disagree with the following statements about this school? Mark One Response 

70. Adults working at this school reward students for positive behavior.    Senvdis143 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

71. Adults working at this school help students develop strategies to understand and control their feelings and 
actions.           Senvdis146 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

72. School rules are applied equally to all students.      Senvdis147 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

73. Discipline is fair.          Senvdis147c 

 Strongly Agree 

 Agree 

 Disagree 

 Strongly Disagree 

1-S-14 
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~ 1 ~ 

Elementary School Questionnaire 

2021-2022 

This survey asks about your experiences related to your school and health. It also 
asks about your experiences learning and doing schoolwork from home if you are
not going to your school building every weekday in-person.

This survey is voluntary. You do not have to complete this survey, but we hope
that you will. We need your help!

Your answers will help improve your school.

Do not write your name on this form or the answer sheet. No one but you will
know how you answer these questions.

Please mark only one answer for each question on the answer sheet. Fill in the
bubbles neatly with a #2 pencil. Please do not write on the survey questionnaire.

Please read every question carefully. Mark one choice on your answer sheet for
each question.

Thank you for taking this survey!
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Your School Schedule 
 

This year, some students have returned to their school buildings to attend 
school. Some students are working from home and not going to the school 

buildings at all. And some students are doing a combination of both. 
 

1. Which of the following best describes your school schedule during the past 30 days? 

A) I went to school in person at my school building for the entire day, Monday through 
Friday. [In-School Model] 

B) I participated in school from home for the entire day on most or all weekdays and did not 
go to school in person. [Remote Learning Model] 

C) I went to school in person at my school building for the entire day on some weekdays and 
participated in school from home on other weekdays. [Hybrid Model] 

D) I went to school in person at my school building for half of the day and participated in 
classes from home during the other half of the day on most or all weekdays. [Hybrid 
Model] 

 
 

2. Are you female or male? 

A) Female 
B) Male 

 
 

3. What grade are you in? 

A) 3rd grade 
B) 4th grade 
C) 5th grade 
D) 6th grade 

 
 

4. What is your race or ethnicity? (Mark All That Apply.)   

A) American Indian or Alaska Native 
B) Asian or Asian American 
C) Black or African American 
D) Hispanic or Latinx 

E) Native Hawaiian or Pacific Islander 
F) White 
G) Something else 

 

5. Did you eat breakfast this morning? 

A) No 
B) Yes 
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6. How many days a week do you usually go to your school’s afterschool program? 

A) 0 days 
B) 1 day 
C) 2 days 
D) 3 days 
E) 4 days 
F) 5 days 

 
7. What time did you go to bed last night? 

A) Before 9:00 pm 
B) Between 9:00 pm and 10:00 pm 
C) Between 10:00 pm and 11:00 pm 
D) Between 11:00 pm and midnight 
E) After 12:00 am 

 
8. In the past 30 days, how often did you miss an entire day of school for any reason? 

A) I did not miss any days of school in the past 30 days 
B) 1 day 
C) 2 days 
D) 3 or more days 
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The next questions ask about your relationships with people at 
school and your learning experiences. 

 
9. Do you feel close to people at school? 

A) No, never 
B) Yes, some of the time 
C) Yes, most of the time 
D) Yes, all of the time 

 
10. Are you happy to be at this school? 

A) No, never 
B) Yes, some of the time 
C) Yes, most of the time 
D) Yes, all of the time 

 
11. Do you feel like you are part of this school? 

A) No, never 
B) Yes, some of the time 
C) Yes, most of the time 
D) Yes, all of the time 

 
12. Do you feel proud to belong to your school? 

A) No, never 
B) Yes, some of the time 
C) Yes, most of the time 
D) Yes, all of the time 

 
13. Are the students at your school motivated to learn? 

A) No, never 
B) Yes, some of the time 
C) Yes, most of the time 
D) Yes, all of the time 

 
14. Do teachers treat students fairly at school? 

A) No, never 
B) Yes, some of the time 
C) Yes, most of the time 
D) Yes, all of the time 
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15. Is your school building neat and clean? 

A) No, never 
B) Yes, some of the time 
C) Yes, most of the time 
D) Yes, all of the time 

 
16. Do the teachers and other grown-ups from your school check on how you are feeling? 

A) No, never 
B) Yes, some of the time 
C) Yes, most of the time 
D) Yes, all of the time 

 
17. Are you given a chance to help decide school activities or rules? 

A) No, never 
B) Yes, some of the time 
C) Yes, most of the time 
D) Yes, all of the time 

 
18. Do the teachers and other grown-ups at school care about you? 

A) No, never 
B) Yes, some of the time 
C) Yes, most of the time 
D) Yes, all of the time 

 
19. Do the teachers and other grown-ups at school tell you when you do a good job? 

A) No, never 
B) Yes, some of the time 
C) Yes, most of the time 
D) Yes, all of the time 

 
20. Do the teachers and other grown-ups at school ask you about your ideas? 

A) No, never 
B) Yes, some of the time 
C) Yes, most of the time 
D) Yes, all of the time 
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21. Do the teachers and other grown-ups give you a chance to solve school problems? 

A) No, never 
B) Yes, some of the time 
C) Yes, most of the time 
D) Yes, all of the time 

 
22. Do you get to do interesting activities at school? 

A) No, never 
B) Yes, some of the time 
C) Yes, most of the time 
D) Yes, all of the time 

 
23. Are you given a chance to help decide class activities or rules? 

A) No, never 
B) Yes, some of the time 
C) Yes, most of the time 
D) Yes, all of the time 

 
24. Do your teachers ask you what you want to learn about? 

A) No, never 
B) Yes, some of the time 
C) Yes, most of the time 
D) Yes, all of the time 

 
25. How well do you do in your schoolwork? 

A) I’m one of the best students 
B) I do better than most students 
C) I do about the same as others 
D) I don’t do as well as most others 

 
26. Do the teachers and other grown-ups at school listen when you have something to say? 

A) No, never 
B) Yes, some of the time 
C) Yes, most of the time 
D) Yes, all of the time 
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27. Do the teachers and other grown-ups at school believe that you can do a good job? 

A) No, never 
B) Yes, some of the time 
C) Yes, most of the time 
D) Yes, all of the time 

 
28. Do you do things to be helpful at school? 

A) No, never 
B) Yes, some of the time 
C) Yes, most of the time 
D) Yes, all of the time 

 
29. Do the teachers and other grown-ups at school make an effort to get to know you? 

A) No, never 
B) Yes, some of the time 
C) Yes, most of the time 
D) Yes, all of the time 

 
30. Do the teachers and other grown-ups at school want you to do your best? 

A) No, never 
B) Yes, some of the time 
C) Yes, most of the time 
D) Yes, all of the time 

 
31. Are the school rules fair? 

A) No, never 
B) Yes, some of the time 
C) Yes, most of the time 
D) Yes, all of the time 

 
32. Do teachers and other grown-ups at school treat students with respect? 

A) No, never 
B) Yes, some of the time 
C) Yes, most of the time 
D) Yes, all of the time 
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33. Are students treated fairly when they break school rules? 

A) No, never 
B) Yes, some of the time 
C) Yes, most of the time 
D) Yes, all of the time 

 
34. Are students at this school well behaved? 

A) No, never 
B) Yes, some of the time 
C) Yes, most of the time 
D) Yes, all of the time 

 
35. Do students know what the rules are? 

A) No, never 
B) Yes, some of the time 
C) Yes, most of the time 
D) Yes, all of the time 

 
36. Does your school help students resolve conflicts with one another? 

A) No, never 
B) Yes, some of the time 
C) Yes, most of the time 
D) Yes, all of the time 

 
37. Does your school teach students to understand how other students think and feel? 

A) No, never 
B) Yes, some of the time 
C) Yes, most of the time 
D) Yes, all of the time 

 
38. Does your school teach students to feel responsible for how they act? 

A) No, never 
B) Yes, some of the time 
C) Yes, most of the time 
D) Yes, all of the time 
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39. Does your school teach students to care about each other and treat each other with respect? 

A) No, never 
B) Yes, some of the time 
C) Yes, most of the time 
D) Yes, all of the time 

 
40. Do the teachers and other grown-ups make it clear that bullying is not allowed? 

A) No, never 
B) Yes, some of the time 
C) Yes, most of the time 
D) Yes, all of the time 

 
41. If you tell a teacher that you’ve been bullied, will the teacher do something to help? 

A) No, never 
B) Yes, some of the time 
C) Yes, most of the time 
D) Yes, all of the time 

 
42. Do students at your school try to stop bullying when they see it happening? 

A) No, never 
B) Yes, some of the time 
C) Yes, most of the time 
D) Yes, all of the time 

 
43. Do you get really bored at school? 

A) No, never 
B) Yes, some of the time 
C) Yes, most of the time 
D) Yes, all of the time 

 
44. Do you finish all your school assignments? 

A) No, never 
B) Yes, some of the time 
C) Yes, most of the time 
D) Yes, all of the time 
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45. When you get a bad grade, do you try even harder the next time? 

A) No, never 
B) Yes, some of the time 
C) Yes, most of the time 
D) Yes, all of the time 

 
46. Do you keep working and working on your schoolwork until you get it right? 

A) No, never 
B) Yes, some of the time 
C) Yes, most of the time 
D) Yes, all of the time 

 
47. Do you keep doing your schoolwork even when it’s really hard for you? 

A) No, never 
B) Yes, some of the time 
C) Yes, most of the time 
D) Yes, all of the time 

 
48. Do you follow the classroom rules? 

A) No, never 
B) Yes, some of the time 
C) Yes, most of the time 
D) Yes, all of the time 

 
49. Do you follow the playground rules at recess and lunch times? 

A) No, never 
B) Yes, some of the time 
C) Yes, most of the time 
D) Yes, all of the time 

 
50. Do you listen when your teacher is talking? 

A) No, never 
B) Yes, some of the time 
C) Yes, most of the time 
D) Yes, all of the time 
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51. Are you nice to other students? 

A) No, never 
B) Yes, some of the time 
C) Yes, most of the time 
D) Yes, all of the time 

 
52. During the past 30 days, did kids spread mean rumors or lies, or hurtful pictures, about you 

online, on social media, or on a cell phone? 

A) No, never 
B) Yes, some of the time 
C) Yes, most of the time 
D) Yes, all of the time 

 
53. Do other kids hit or push you at school when they are not just playing around? 

A) No, never 
B) Yes, some of the time 
C) Yes, most of the time 
D) Yes, all of the time 

 
54. Do other kids at school spread mean rumors or lies about you? 

A) No, never 
B) Yes, some of the time 
C) Yes, most of the time 
D) Yes, all of the time 

 
55. During the past year, did you ever bring a gun or knife to school? 

A) No 
B) Yes 

 
56. Do other kids at school call you bad names or make mean jokes about you? 

A) No, never 
B) Yes, some of the time 
C) Yes, most of the time 
D) Yes, all of the time 

 
57. During the past year, have you ever seen another kid with a gun or knife at school? 

A) No 
B) Yes 
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58. Do you feel safe at school? 

A) No, never 
B) Yes, some of the time 
C) Yes, most of the time 
D) Yes, all of the time 

 
59. Do you feel safe on your way to and from school? 

A) No, never 
B) Yes, some of the time 
C) Yes, most of the time 
D) Yes, all of the time 

 
60. Have other kids at school ever teased you about what your body looks like? 

A) No 
B) Yes 

 

 
 

These next questions are about how you felt over the past 30 days. 
Please choose the answer that best describes you. 

 
61. Do you feel good and happy? 

A) No, never 
B) Yes, some of the time 
C) Yes, most of the time 
D) Yes, all of the time 

 
62. Do you feel sad? 

A) No, never 
B) Yes, some of the time 
C) Yes, most of the time 
D) Yes, all of the time 
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The next questions are about cigarettes, vaping, alcohol, and other drugs. 
 
 
 

 

63. Have you ever smoked a cigarette? 

A) No 
B) Yes, I smoked a part of a cigarette, like one or two puffs 
C) Yes, I smoked a whole cigarette 

 
64. Have you ever vaped? 

A) No 
B) Yes 

 
65. Have you ever drunk beer, wine, or other alcohol? 

A) No 
B) Yes, I drank one or two sips 
C) Yes, I drank a full glass 

 
66. Have you ever sniffed something through your nose to get “high”? 

A) No 
B) Yes 

 
67. Have you ever used any marijuana (smoke, vape, eat, or drink)? 

A) No 
B) Yes 
C) I don’t know what marijuana is 

 
68. Do you think smoking cigarettes is bad for a person’s health? 

A) No, not bad 
B) Yes, a little bad 
C) Yes, very bad 

 

Keep the following definitions in mind 
• One drink of alcohol means drinking one regular size can/bottle of beer or wine 

cooler, one glass of wine, one mixed drink, or one shot glass of liquor. Questions 
about alcohol do not include drinking a few sips of wine for religious purposes. 

• Drug means any substance you use to get “high” or for reasons other than medical 
(as ordered by a doctor). 
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69. Do you think vaping is bad for a person’s health? 

A) No, not bad 
B) Yes, a little bad 
C) Yes, very bad 

 
70. Do you think drinking alcohol (beer, wine, liquor) is bad for a person’s health? 

A) No, not bad 
B) Yes, a little bad 
C) Yes, very bad 

 
71. Do you think using marijuana (smoke, vape, eat, or drink) is bad for a person’s health? 

A) No, not bad 
B) Yes, a little bad 
C) Yes, very bad 
D) I don’t know what marijuana is 

 
 

Here are questions about your home. 
 
72. Does a parent or some other grown-up at home care about your schoolwork? 

A) No, never 
B) Yes, some of the time 
C) Yes, most of the time 
D) Yes, all of the time 

 
73. Does a parent or some other grown-up at home believe that you can do a good job? 

A) No, never 
B) Yes, some of the time 
C) Yes, most of the time 
D) Yes, all of the time 

 
74. Does a parent or some other grown-up at home want you to do your best? 

A) No, never 
B) Yes, some of the time 
C) Yes, most of the time 
D) Yes, all of the time 
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75. Does a parent or some other grown-up at home ask if you did your homework? 

A) No, never 
B) Yes, some of the time 
C) Yes, most of the time 
D) Yes, all of the time 

 
76. Does a parent or some other grown-up at home check your homework? 

A) No, never 
B) Yes, some of the time 
C) Yes, most of the time 
D) Yes, all of the time 

 
77. Does a parent or some other grown-up at home ask you about school? 

A) No, never 
B) Yes, some of the time 
C) Yes, most of the time 
D) Yes, all of the time 

 
78. Does a parent or some other grown-up at home ask you about your grades? 

A) No, never 
B) Yes, some of the time 
C) Yes, most of the time 
D) Yes, all of the time 
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