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Tema 

• Informasjon om skolebidragsindikatorene (SBI)

• Resultater skolebidragsindikatorene 

• Resultater elevundersøkelsen

• Resultater lærlingundersøkelsen



SKOLEBIDRAGSINDIKATORENE (SBI)



Mål og hensikt SBI 2018

• Mål

– Beregne hvor stor grad hver skole bidrar til elevenes 

læringsutbytte og gjennomføring

– Enkel beregningsmodell som kan etterprøves

• Hensikt

– Utjevne forskjellene mellom skolene som er et resultat av ulik 

elevsammensetning



Tre indikatorer

• Indikatorene antyder hvor mye en skole 

bidrar til å 

o løfte elevene faglig – karakterpoeng

o få elevene til å fullføre og bestå – årsbestått

o holde på elevene slik at de ikke slutter – deltakelse

…sammenliknet med bidraget til alle elever i landet 

med tilsvarende bakgrunn  



Hvordan lese resultatene?

• Skolebidragsindikatorene viser forholdet mellom 

skolens faktiske og forventede resultat

• Forventet resultat for skolen tilsvarer det faktiske 

resultatet på landsnivå for elever med de 

samme forutsetningene som skolens elever



Usikkerhet og tolkning

• Skolebidraget forteller ikke hele sannheten om 

skolens bidrag til elevenes læring

• Skolebidragsindikatoren er en statistisk beregnet 

verdi

• Beregningen har ikke tatt høyde for alle tenkelige 

forhold som skolen ikke rår over



Usikkerhetsintervaller

• Usikkerhetsintervaller er beregnet for at 

skolene skal kunne måle seg opp mot 

landsgjennomsnittet, ikke opp mot andre skoler 

eller på tvers av år

• Det er derfor ikke mulig å si hvorvidt en skole er 

signifikant forskjellig fra andre skoler eller har 

hatt en signifikant endring over tid



Usikkerhetsintervaller

Bidraget er IKKE forskjellig fra landsgjennomsnittet 

dersom usikkerhetsintervallet overlapper med null



Bidraget er 

OVER

landsgjennom-

snittet dersom 

verdien er 

positiv og 

usikkerhets-

intervallet ikke 

overlapper 

med null



Bidraget er UNDER landsgjennomsnittet dersom verdien er negativ

og usikkerhetsintervallet ikke overlapper med null



Oppsummering SBI 2018



Kunnskapsgrunnlag

Annen 
kunnskap om 

elevene 

Fravær, 
karakterer

SBI, EU, 
UngData, 

Respons…



Oppfølging og videre arbeid

• Økt kunnskapsgrunnlag

• Grunnlag for nysgjerrighet og læring 

• Se SBI i sammenheng med:

– annet datagrunnlag

– lokal kunnskap om skolen og elevene 

– oppfølgingen av strategiplan for videregående opplæring i 

Vestfold



ELEVUNDERSØKELSEN (EU)



Deltakelse – andel av de inviterte 



Resultatmål EU 

• Elevmedvirkning:

– Økende andel elever som er med på å foreslå hvordan de 

skal arbeide med fagene

• Mobbing:

– Økende andel elever som oppfatter å ikke være mobbet av 

andre elever de siste månedene

– Økende andel elever som oppfatter å ikke være mobbet av 

voksne de siste månedene

• Trivsel: 

– Positiv utvikling av andel elever som trives på skolen



Elevmedvirkning 



Mobbing – andre elever



Mobbing – av voksne 



Trivsel



Oppsummering resultatmål knyttet til EU

• Elevmedvirkning

o + 3,7 % fra 2017 = mål nådd

• Mobbing

o Elever: + 1,6 % fra 2017 = mål nådd

o Voksne:  + 2,4% fra 2017 = mål nådd  

• Trivsel

o + 0,2 % fra 2017 = mål nådd  



LÆRLINGUNDERSØKELSEN (LU)



Deltakelse – andel av de inviterte 



Resultatmål LU

• Mobbing:

– Økende andel lærlinger som oppfatter å ikke 

være mobbet på arbeidsplassen de siste 

månedene

• Trivsel:

– Positiv utvikling av andelen lærlinger som alt 

i alt trives i lærebedriften

– Pga endring i lærlingundersøkelsen må 

ordlyden i dette målet endres til:     

Positiv utvikling av andelen lærlinger som 

trives på arbeidsplassen



Mobbing



Trivsel



Oppsummering resultatmål LU

• Trivsel: 

– Ikke mulig å svare på om det er en positiv 

utvikling pga nytt spørsmål fra 2018

• Mobbing:

– Justering av spørsmålsteksten gjør ikke 

spørsmålene helt sammenliknbare – men 

andel ikke i det hele tatt øker fra 80,2 til 82,1 



Mer om EU og LU
• Udir

– Elevundersøkelsen

– Lærlingundersøkelsen

• Skoleporten

– Elevundersøkelsen

– Lærlingundersøkelsen

https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/elevundersokelsen/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/larlingundersokelsen/
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/videregaaende-skole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen-deltakelse/nasjonalt?orgaggr=a&utdanningstype=--&program=--&sammenstilling=1&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/fag-og-yrkesopplaering/laeringsmiljoe/laerlingundersoekelsen/nasjonalt?enhetsid=00&vurderingsomrade=6&underomrade=54&skoletype=6&skoletypemenuid=2&sammenstilling=1

