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Opplæringsloven fastsetter at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i
opplæringen. I Stavanger kalles denne rapporten «kvalitets- og utviklingsmelding».
St.meld.nr 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen fremhever viktigheten av at styringsorganene i
kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på
grunnopplæringen for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte.

Rapport om tilstanden i opplæringen
Rapporten om tilstanden i opplæringen skal omhandle læringsresultater, frafall og læringsmiljø.
Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier, det vil si bystyret, jf. opplæringsloven § 13-10
andre ledd.

Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem
Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Regjeringen
har fastsatt mål knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag for å vurdere
kvaliteten i grunnopplæringen. Til de nasjonale målsettingene har regjeringen stilt opp indikatorer
som skal gi grunnlag for å vurdere hvor langt skoleeier er kommet i å nå målene.
For de fleste tema som belyses i foreliggende kvalitets- og utviklingsmelding, er det fastsatt
grenseverdier som indikerer grad av resultatoppnåelse. Grenseverdiene markeres i de ulike figurer
og tabeller med grønn, gul, oransje eller rød farge. Rådmannen har lagt til grunn Læringlabens
beregningsmåter for fastsetting av grenseverdier/grad av resultatoppnåelse.1

Krav til innhold i tilstandsrapporten
Tilstandsrapporten skal, som et minimum, omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø. Det er
data fra Skoleporten som hovedsakelig skal benyttes som grunnlag for skoleeiers vurdering av
tilstanden. Skoleporten er en nettportal for vurdering av kvalitet i grunnopplæringen. Hensikten
med Skoleporten er at skoler, skoleeiere, foresatte, elever og andre interesserte skal få tilgang til
relevante og pålitelige nøkkeltall for grunnskoleopplæringen.
Stavanger kommune legger stor vekt på hjem – skole samarbeid. Foreldre inviteres årlig til å gi
tilbakemelding på sine barns opplæringstilbud gjennom foreldreundersøkelser. Resultater fra
foreldreundersøkelsene tas opp i et eget kapittel i foreliggende kvalitets- og utviklingsmelding.
Ved forrige års behandling av kvalitets- og utviklingsmelding ba de folkevalgte rådmannen vurdere
å innarbeide forhold som går på gutter og jenters ulike læringsresultater. Rådmannen har i denne
meldingen synliggjort forskjellene mellom jenter og gutters karakterresultater og resultater på de
nasjonale prøvene.

1

For utfyllende informasjon vises det til dokumentet Bruk av farger og dialogkart i evidensinformert
skoleutvikling
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1. Sammendrag
Vedtatte mål og utviklingsområder
Kunnskapsdepartementet har satt følgende overordnede mål for grunnopplæringen:
1. Elever skal mestre grunnleggende ferdigheter og ha god faglig kompetanse.
2. Elever skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø.
3. Flere elever og lærlinger skal gjennomføre videregående opplæring.
Utviklingsområdene i Stavanger kommunes Kvalitetsplan for skole 2016-2020 understøtter
Kunnskapsdepartementets mål for grunnopplæringen. Planen forplikter alle stavangerskolene til å
jobbe spesielt med følgende utviklingsområder:
➢
➢
➢

Medborgerkompetanse og sosialt medansvar
Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter
Regning som grunnleggende ferdighet

Elever og undervisningspersonale
Skoleåret 2017-18 hadde Stavanger 15.250 elever på 1.-10.trinn. Elevtallsveksten det siste året
var rundt 120 elever, mens antall elever de siste fem skoleårene har økt med 665.
Antall lærerårsverk steg med 24 hele stillinger skoleåret 2017-18 sammenlignet med året før.
Totalt var det tilsatt 1400 lærere i stavangerskolen høsten 2017. Kvinneandelen av lærerne utgjør
77 prosent.
Gjennomsnittlig gruppestørrelse på 1.-4.trinn i Stavanger har de to siste skoleårene vært lavere
enn gruppestørrelsen på mellom- og ungdomstrinnet. Dette som følge av en bevisst satsing på økt
lærertetthet på småskoletrinnet. Innføring av ny lærernorm fra høsten 2018 vil føre til en
reduksjon av antall elever pr. lærertime både på barne- og ungdomstrinnet.
Av storbyene har Stavanger høyest andel elever med spesialundervisning. I Stavanger
gjennomføres målsetningen om tidlig innsats ved at flere elever får spesialundervisning tidlig
skoleløpet, mens andre storbyer har valgt å styrke ordinær undervisning. 10 prosent av
stavangerelevene mottar spesialundervisning. 2 av 3 elever som får spesialundervisning, er gutter.

Læringsmiljø
Foreliggende resultater fra Elevundersøkelsen viser at det er svært liten forskjell mellom jenters og
gutters opplevelse av læringsmiljøet. I foreliggende kvalitets- og utviklingsmelding er derfor ikke
resultatene splittet opp for gutter og jenter.
Resultater fra Elevundersøkelsen viser at elevene på ungdomstrinnet etterlyser en vurderingskultur
som i større grad fremmer læring. I den nye desentraliserte kompetanseordningen vil vurdering
være et av innsatsområdene for kommunene i Utdanningsregion Midt-Rogaland. Innsatsen vil være
skolebasert og skje i samarbeid med Universitetet i Stavanger.
Noen elever rapporterer at det er god arbeidsro i timene. Samtidig finnes det en gruppe elever som
ikke synes arbeidsroen er god. Blant elevene på 10.trinn er det en liten gruppe som oppgir at de
ikke mestrer oppgavene og har vansker med å forstå lærerens forklaringer.
Elevene sier at de stort sett har lærere som gir dem støtte og hjelp i skolearbeidet, som bryr seg
om dem og har tro på dem.
Resultater fra Elevundersøkelsen viser at elevene på 7. og 10.trinn trives godt på skolen, og at de
har noen å være sammen med i friminuttene.
Mange av 7.klassingene i Stavanger er interesserte i å lære. Men det finnes en gruppe elever som
ikke liker skolearbeidet spesielt godt, og som heller ikke prioriterer å bruke tid på skolearbeidet.
Andelen elever som ikke er spesielt motivert for skolearbeid, øker fra 7. til 10.trinn.
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Elevene på 7.trinn opplever stor grad av elevmedvirkning. Blant elevene på ungdomstrinnet er det
en større gruppe elever som oppgir at de i svært få fag opplever å få foreslå hvordan de skal jobbe
i fagene.
Elevene rapporterer at lærerne legger til rette for at elevene skal delta i elevrådsarbeid.
Andelen stavangerelever som opplever mobbing fra medelever, er gikk ned på 10. trinn, men økte
på 7. trinn skoleåret 2017-18 sammenlignet med året før. Forkomsten av digital mobbing er
relativt lav. Under 2 prosent av elevene melder at de blir utsatt for noe slikt. Flere skoler fra
Stavanger kommune deltar i kompetansehevingstiltak i regi av Utdanningsdirektoratet på
skolemiljøområdet.

Foresattes opplevelse av stavangerskolen
Gjennom de årlige foreldreundersøkelsene gir foreldre tilbakemeldinger til skolene om barnas
opplærings- og skolefritidstilbud.
Foreldre opplever at elevene trives på skolen og har medelever å være sammen med i
friminuttene. Videre rapporterer foreldrene at lærerne har positive forventninger til deres barns
læring og utvikling. Foreldrene opplever at deres barn får nok faglige utfordringer på skolen.
De fleste foreldre gir uttrykk for at de tar aktivt del i foreldrearbeidet for å skape et godt klasse- og
skolemiljø.
En liten gruppe foreldre har inntrykk av at det ikke er god nok arbeidsro i timene. Rundt 10
prosent av de foreldrene som har besvart foreldreundersøkelsen, er ikke fornøyde med måten
skolen håndterer mobbing.

Resultater
Stavangerelevene oppnår gode resultater på de nasjonale leseprøvene. Jentene oppnår et
gjennomsnittlig resultat som ligger rundt 2 poeng høyere enn guttene på leseprøvene.
Avgangskarakterene i norsk hovedmål skriftlig ligger rett over gjennomsnittet nasjonalt. Jentene
oppnår et gjennomsnittlig karakterresultat i norsk som ligger 0,5 poeng høyere enn guttenes
karakterer.
Stavangers resultater på de nasjonale prøvene i regning ligger over landsgjennomsnittet. Guttene
oppnår et resultat på de nasjonale regneprøvene som ligger rundt to poeng over jentenes
resultater.
Stavangerelevenes standpunktkarakterer i matematikk har vært stabile i flere år, mens
eksamensresultatene har vist en positiv utvikling de tre siste årene. Jentenes karakterer i faget
matematikk ligger litt over guttenes karakteresultater.
Også i engelsk ligger avgangskarakterene til stavangerelevene noe over snittet nasjonalt. Det
samme gjelder for de nasjonale prøveresultatene i engelsk på 5. og 8.trinn.
Mens gutter oppnår gode resultater på de nasjonale prøvene i engelsk, får jentene bedre
karakterresultater i faget.
Stavangerelevenes gjennomsnittlige grunnskolepoengsum er høy. Jentenes gjennomsnittlige
grunnskolepoengsum ligger 4 poeng over guttenes grunnskolepoeng.
Statistisk sentralbyrås analyser av nasjonale prøveresultater og karakterresultater viser at sosial
bakgrunn har stor betydning for elevers skolefaglige prestasjoner. Barn av foreldre med grunnskole
som høyeste utdanning har i gjennomsnitt 12 grunnskolepoeng mindre enn barn av høyt
utdannede foreldre.
97 prosent av stavangerelevene som avsluttet grunnskolen våren 2017, fortsatte i videregående
opplæring. 87 prosent av de elevene som gikk ut av 10. klasse våren 2015, har fullført og bestått
Vg1.
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2. Hovedområder og indikatorer
Hovedmål og utviklingsområder
Kunnskapsdepartementet har satt følgende overordnede mål for grunnopplæringen:
4. Elever skal mestre grunnleggende ferdigheter og ha god faglig kompetanse
5. Elever skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø
6. Flere elever og lærlinger skal gjennomføre videregående opplæring
Målene henger tett sammen. Et godt læringsmiljø er både et mål i seg selv og en forutsetning for
god læring. Gjennomføring av videregående opplæring henger tett sammen med det faglige og
sosiale utgangspunktet elevene har.
Stavanger bystyre vedtok i november 2015 Kvalitetsplan for skole 2016-2020. Planen forplikter alle
stavangerskolene til å jobbe spesielt med følgende tre utviklingsområder:
➢
➢
➢

Medborgerkompetanse og sosialt medansvar
Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter
Regning som grunnleggende ferdighet

Utviklingsområdene i Stavanger kommunes kvalitetsplan understøtter Kunnskapsdepartementets
mål for grunnopplæringen.
De folkevalgte i Stavanger vedtok i 2016 Pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen 2017-2020.
Overordnet målsetting er at IKT skal være en integrert del av læringen, og skal bidra til relevant
kompetanse og et best mulig læringsutbytte i hvert enkelt fag.
I 2017 vedtok Kunnskapsdepartementet en ny modell for kompetanseutvikling i skolen. Den nye
ordningen innebærer at kommunene i midt-Rogaland, sammen med Universitetet i Stavanger,
inngår et forpliktende partnerskap for å utvikle skolenes og skoleeiernes kompetanse innenfor
prioriterte områder. Utdanningsregion Midt-Rogaland har blitt enige om følgende innsatsområder:
1. Lederutvikling – støtte skoleledelsen i å lede skolebaserte utviklingsprosesser
2. Fagfornyelse – god forankring og implementering av det reviderte læreplanverket.
3. Kvalitet i undervisning og læring
a. Lesing og/eller skriving som grunnleggende ferdighet
b. Vurdering
c. Andre tema innenfor partnerskapets behov og kapasitet
Temaene skal preges av pedagogisk bruk av digitale verktøy, elevaktive læringsformer og
forankring av nye læreplaner.
Kvalitets- og utviklingsmeldingen synliggjør Stavanger kommunes resultatoppnåelse i forhold til
Kunnskapsdepartementets overordnede mål for grunnopplæringen. I tillegg fungerer meldingen
som en underveisvurdering av vedtatte utviklingsområder i de kommunale kvalitetsplanene for
skole og SFO for perioden 2016-2020.
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2.1. Elever og undervisningspersonale
Antall elever og lærerårsverk
Antall elever
Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det
aktuelle skoleåret. Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven § 2-1 har rett og
plikt til grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter
ikke voksne elever som får grunnskoleopplæring.

Årsverk for undervisningspersonale
Indikatoren viser sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer beregnede årsverk
til undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning. Årsverkene er beregnet ved å
dividere årstimer på årsrammen. Det er benyttet 741 timer på barnetrinnet og 656 timer på
ungdomstrinnet.

Andel årstimer gitt av personale med godkjent utdanning
Indikatoren viser hvor stor andel av årstimer som er gjennomført av undervisningspersonale med
godkjent utdanning i de fag og på de trinn de underviser i.
Indikator og nøkkeltall
Elevtall
Årsverk for undervisningspersonale
Årsverk undervisningspersonale som ikke
oppfyller kompetansekravene for tilsetting

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
14 583

14 694

14 790

15 123

15 248

1 265

1 262

1204

1253

1277

31

38

34

50

47

Tab.1 Stavanger kommune, Antall elever og lærerårsverk, 2013-2018

Vurdering
•
•
•

Skoleåret 2017-18 hadde Stavanger rundt 15.250 elever fra 1.-10.trinn. Elevtallsveksten det
siste året tilsvarte rundt 120 elever, mens antall elever de siste fem årene har økt med 665.
Antall lærerårsverk steg med 24 hele stillinger skoleåret 2017-18 sammenlignet med året før.
Ny lærernorm fra skoleåret 2018-19 utløster et behov for rundt 50 nye lærerstillinger

Skoleåret 2017-18 hadde Stavanger rundt 15.250 elever fordelt på 40 kommunale grunnskoler.
Elevtallsveksten det siste skoleåret tilsvarte rundt 120 elever, mens veksten de siste fem årene
utgjør 665 elever.
Befolkningsveksten i Stavanger ventes å bli lavere enn tidligere antatt. Fra 2017 til 2027 forventes
det at antall barn i grunnskolealder vil øke fra 16.000 til 16.200. Rundt 750 elever bosatt i
Stavanger kommune går i dag i private grunnskoler.
Antall lærerstillinger steg med 24 årsverk fra skoleåret 2016-17 til skoleåret 2017-18. Økt tilskudd
over statsbudsjettet for kalenderåret 2017 er en medvirkende årsak til økning i antall
lærerstillinger. I 2017 fikk Stavanger 29,4 millioner kroner i øremerket tilskudd til tidlig innsats.
Data fra GSI, Grunnskolens Informasjonssystem, viser at 1409 lærere var tilsatt i stavangerskolen
høsten 2017. Kvinneandelen av lærerne utgjorde 77 prosent.
Skoleåret 2017-18 ble 95,8 prosent av undervisningstimene utført av lærere som oppfylte
kompetansekravene for tilsetting. 4,2 prosent av undervisningstimene, tilsvarende 47 årsverk, ble
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gitt av lærere som ikke oppfylte kompetansekravene for tilsetting. Omlegging av
grunnskolelærerutdanningen medfører at lærerstudenter nå spesialiserer seg enten for tilsetting og
undervisning på 1.-7.trinn eller for tilsetting og undervisning på 5.-10.trinn. Lærere som er
utdannet for å undervise på 5.-10.trinn, vil etter det nye regelverket ikke være kvalifisert for
tilsetting og undervisning på 1.-4. trinn. I tillegg finnes ansatte med universitetsutdanning, men
som ennå ikke har fullført praktisk-pedagogisk utdanning, i denne gruppen.
Ved hovedutlysingen våren 2018 fikk Stavanger en rekordstor mengde søkere til lærerstillinger.
Ved søknadsfristens utløp var det rundt 400 søkere til ungdomstrinnet og 300 søkere til
barnetrinnet. (Mange av søkerne søkte både på barne- og ungdomstrinnet.) Det høye søkertallet
tilsvarte en dobling av antall søkere sammenlignet med året før. Andelen mannlige søkere til
lærerstillingene utgjorde 32 prosent.
I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2018 gjorde Stortinget et vedtak om
lærernorm som innebærer at det høsten 2018 skal være 1 lærer per 16 elever i 1.–4. klasse og 1
lærer per 21 elever i 5.–10. klasse. Fra høsten 2019 er målet at det skal være 1 lærer per 15
elever i 1.–4. klasse og 1 lærer per 20 elever i 5.–10. klasse. Den nye normen vil ikke føre til at en
klasse på for eksempel 3. trinn med over 16 elever vil ha rett til en ekstra lærer. Det er det totale
antall elever på hvert av hovedtrinnene på den enkelte skole som vil avgjøre hvor mange lærere
som skal til for å oppfylle normen.
For Stavangers del utløser innføring av den nye lærernormen et behov for rundt 50 ekstra årsverk
høsten 2018. Rådmannen jobber aktivt for å rekruttere nye, kvalifiserte lærere til stavangerskolen.

Lærernes jobbengasjement
I forbindelse med bystyrets behandling av forrige års kvalitets- og utviklingsmelding fremmet
Kristoffer Sivertsen (Frp) et oversendelsesforslag om å vise lærernes grad av fornøydhet.
Stavanger kommune gjennomfører hvert annet år en medarbeiderundersøkelse. En av indeksene i
undersøkelsen omhandler ansattes jobbengasjement og arbeidsglede. Figuren under viser
grunnskoleområdets resultater i 2017 og 2015 for indeksen Jobbengasjement og arbeidsglede.
Figuren viser også resultatene for hvert av de fire spørsmålene som samlet utgjør indeksen.
Foreliggende resultater består av besvarelsene fra lærere, assistenter, miljøarbeidere og andre
ansatte i skolene. Det er ikke mulig å skille ut lærere som egen gruppe.
Målkravet i medarbeiderundersøkelsen er satt til 70 poeng (skala 1-100). Stavanger samlet oppnår
en skåre på 75 poeng på indeksen Jobbengasjement og arbeidsglede. Grad av tilfredshet blant
ansatte i skolene gir en skåre på 73 poeng i 2017 mot 72 poeng i 2015. Av de kommunale
virksomhetsområdene skårer barnehagene høyest med 80 poeng.

Fig.1 Ansattes jobbengasjement og arbeidsglede, grunnskolene - Stavanger kommune
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Lærertetthet
Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 1.- 10.trinn ned på skolenivå. Lærertetthet
beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om
størrelsen på undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til
andre lærertimer som tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter.
Figur 2 viser gjennomsnittlig gruppestørrelse/lærertetthet for barnetrinnet og for ungdomstrinnet.
Skoleåret 2017-18 var gjennomsnittlig gruppestørrelse på 1.-4.trinn 14,1 elever pr. lærertime, på
5.-7.trinn 15 elever pr. lærertime og på ungdomstrinnet 15,8 elever pr. lærertime. Tallene
inkluderer ressurser brukt til spesialundervisning og særskilt språkopplæring.

Fig.2 Gruppestørrelse/lærertetthet inkludert spesialundervisning, Stavanger

Figur 3 viser gjennomsnittlig gruppestørrelse for 1.-10.trinn med og uten ressurser brukt til
spesialundervisning og særskilt språkopplæring for perioden 2011 - 2018. Lærertetthet uten
spesialundervisning lar seg ikke splitte opp på barnetrinn og ungdomstrinn.

Fig.3 Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1.-10.trinn, Stavanger
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I likhet med tidligere års kvalitets- og utviklingsmeldinger sammenlignes data og resultater for
Stavanger med tilsvarende data fra noen av storbyene. Figur 4 viser gjennomsnittlig
gruppestørrelse på 1.-10.trinn i ordinær undervisning (eksklusiv spesialundervisning) for de fem
største byene skoleåret 2017-18. Bergen har færrest elever pr. lærertime, mens Oslo har i
overkant av 20 elever pr. lærertime.

Fig.4 Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1.-10.trinn i ordinær undervisning

Vurdering
•
•

Gjennomsnittlig gruppestørrelse på 1.-4.trinn i Stavanger har de to siste skoleårene vært
lavere enn gruppestørrelsen på mellom- og ungdomstrinnet. Dette som følge av bevisst
satsing på økt lærertetthet på småskoletrinnet.
Innføring av ny lærernorm fra høsten 2018 betyr en reduksjon i antall elever pr. lærertime.

Av figur 2 framgår det at elevene på 1.-4.trinn i Stavanger de to siste skoleårene har hatt en
høyere lærertetthet enn elevene på 5.-10.trinn. Opplæringslovens § 1–3 Tilpassa opplæring og
tidleg innsats slår fast at kommunen skal sørge for at opplæringen i norsk eller samisk og
matematikk på 1. til 4.trinn innebærer særlig høy lærertetthet. Opplæringen skal være spesielt
rettet mot elever med svake ferdigheter i lesing og regning.
Figur 3 viser en svak nedgang i antall elever pr. lærer i ordinær undervisning på 1.-10.trinn
skoleåret 2017-18 sammenlignet med foregående skoleår. Stavangers gjennomsnittlige
gruppestørrelse er markert lavere enn gjennomsnittlig gruppestørrelse i Oslo og Bærum.
For Stavanger har innføring av ny lærernorm fra skoleåret 2018-19 resultert i en økning på rundt
50 lærerårsverk som en direkte følge av denne normen. Økningen i lærerårsverk fører til en
reduksjon i antall elever pr. lærertime, både på barne- og ungdomstrinnet, sammenlignet med
tidligere skoleår.
Stavanger utarbeider årlig en plan for kompetanseutvikling i Stavangerskolen. Hvert år får inntil
hundre lærere tilbud om videreutdanning i ulike fag. Dette både for å styrke skolenes samlede
kapasitet og for å sikre at lærere er formelt kvalifisert til å undervise på de trinn og i de fag
underviser i. Målet er at alle lærere innen 2025 skal ha utdanning i norsk, engelsk og matematikk i
samsvar med kompetanseforskriften.
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Tilpasset opplæring og spesialundervisning
Tilpasset opplæring er et gjennomgående prinsipp i hele grunnopplæringen, og gjelder for alle
elever. Tilpasset opplæring er de tiltakene som skolen setter inn for å sikre at alle elevene får best
mulig utbytte av den ordinære opplæringen. Tilpasset opplæring kjennetegnes ved variasjon i bruk
av arbeidsoppgaver, lærestoff, arbeidsmåter, læremidler og variasjon i organisering og intensitet i
opplæringen.
Stortinget vedtok våren 2018 endringer i opplæringslova som gir skolen en plikt til å gi tilbud om
intensiv opplæring i lesing, skriving og regning til elever på 1.-4. trinn som står i fare for å bli
hengende etter. I Kvalitetsplan for skole - God, bedre, best! 2016-2020 er tilpasset opplæring ført
opp som et prinsipp som skal ligge til grunn for alt arbeid i stavangerskolen.
Andelen stavangerelever med spesialundervisning har de siste årene ligget på mellom 9,4 og 10
prosent. Figur 5 viser andel elever med spesialundervisning pr. hovedtrinn de fem siste skoleårene.
Figuren viser at andel elever med spesialundervisning på småskoletrinnet øker. Samtidig er det er
en nedgang i andel elever som mottar spesialundervisning på mellomtrinnet. Andel elever med
spesialundervisning på ungdomstrinnet har ligget på rundt 11 prosent de siste fem skoleårene.

Fig.5 Andel elever med spesialundervisning, Stavanger

Spesialundervisning – gutter og jenter
I forbindelse med fjorårets behandling av kvalitets- og utviklingsmeldingen fremmet Dag Mossige
(Ap) et forslag om å vise andel gutter og jenter som mottar spesialundervisning pr. trinn. Figur 6
på neste side viser fordelingen mellom gutter og jenter som mottok spesialundervisning på
småskoletrinnet, mellom- og ungdomstrinnet skoleåret 2017-18. Fordelingen mellom andel gutter
og jenter som mottar spesialundervisning, har vært tilnærmet lik over en lengre periode.
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Fig.6 Kjønnsfordeling pr. hovedtrinn av elever som mottar spesialundervisning

Spesialundervisning - storbyer
En sammenligning med de fem største byene viser at Stavanger har den høyeste andelen elever
med spesialundervisning med 9,7 prosent. Gjennomsnittet for storbyene er 7,5 prosent. Samtidig
er Stavanger den kommunen som gir færrest årstimer spesialundervisning per elev.

Fig.7 Andel elever med spesialundervisning 1.-10.trinn 2015 – 2017, utvalg storbyer

Nordahlutvalgets rapport om inkluderende fellesskap
Et ekspertutvalg, ledet av Thomas Nordahl, leverte våren 2018 rapporten Inkluderende fellesskap
for barn og unge til kunnskapsministeren. Ekspertgruppen slår i rapporten fast at dagens
spesialpedagogiske system har store utfordringer. Mange barn og unge i barnehager og skoler
møter ansatte uten pedagogisk kompetanse. Det tar for lang tid før barn og unge får hjelpen de
trenger. Dagens system virker ekskluderende ved at mange elever tas ut av fellesskapet.
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Det spesialpedagogiske systemet i Norge har i hovedsak stått uendret siden 1976. Nordahlutvalget
foreslår en ny hovedmodell for inkluderende fellesskap i barnehage og skole. Tiltak som foreslås, er
at alle barnehager og skoler skal ha et godt pedagogisk støttesystem, og at alle barn og unge skal
møte personell med relevant og formell pedagogisk kompetanse. Videre foreslår utvalget at den
pedagogiske veiledningstjenesten skal organiseres slik at den er nærmest mulig der barn befinner
seg, og at tjenesten skal jobbe systemisk og mindre med utredninger av enkeltbarn.

Hovedmodell for inkluderende fellesskap i barnehage og skole, Nordahlutvalgets rapport s.234

Ekspertutvalget anslår at rundt 1 - 3 prosent av et årskull vil ha varige og omfattende behov for
individuell tilrettelegging. Dette er en langt lavere andel elever enn de som i dag mottar
spesialundervisning.
Ulike studier viser at 20 - 25 prosent av elevene har utfordringer i skolen som innebærer at de har
behov for særskilt tilrettelegging. Det er derfor langt flere elever som har behov for støtte og hjelp
enn de elevene som mottar spesialundervisning. I Norge kreves det utredninger fra PP-tjeneste og
påfølgende vedtak for å få spesialundervisning. I Finland gis støtteundervisning til elever på et
tidlig tidspunkt, den er lite byråkratisk og det er læreren som administrerer ordningen.
Stavanger kommune avga i juni måned en høringsuttalelse knyttet til Nordahlutvalgets rapport.

Vurdering
•
•
•

I Stavanger gjennomføres målsetningen om tidlig innsats ved at flere elever får
spesialundervisning tidlig skoleløpet. Andre storbyer har valgt å styrke ordinær
undervisning og gir tidlig innsats gjennom tilpasset opplæring.
10 prosent av stavangerelevene mottar spesialundervisning.
2 av 3 elever som får spesialundervisning, er gutter.

Det er ikke et mål i seg selv å ha lavest andel elever med spesialundervisning. Ifølge Peder Haug,
professor i pedagogikk ved Høgskulen i Volda, tyder forskningen på at en femtedel av elevene i
skolen strever i så stor grad at de trenger ekstra oppfølging. Dette betyr at dersom omfanget av
spesialundervisning går ned, må omfanget av tett oppfølging gå opp.
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Forslaget til Nordahlutvalget betyr tettere oppfølging, og at spesialpedagogisk kompetanse må
være nærmere barn og unge. For å få spesialpedagogisk hjelp skal det ikke være krav om
utredning og enkeltvedtak. Stavanger kommune har i høringsuttalelsen støttet ekspertgruppens
forslag til et nytt helhetlig system.
En analyse av Stavangers GSI-data viser at mer enn 2 av 3 elever som får spesialundervisning, er
gutter. Dette gjelder både i spesialavdelinger og i vanlig skole. Kjønnsfordelingen i Stavanger er lik
landet for øvrig. Tall fra barnehageområdet viser at av 486 barn med spesialpedagogisk oppfølging
i Stavanger våren 2017, utgjorde guttene 70 prosent. 98 prosent av de elevene som får tilbud om
utplassering på en alternativ opplæringsarena en eller flere ganger i uken, er gutter. På dette
området skiller Stavanger seg ut med en langt skeivere kjønnsfordeling enn landet for øvrig.
Jenter og gutter får i like stor utstrekning spesialundervisning med lærere. Flere gutter enn jenter
får også timer med assistent. 3 av 4 elever som får timer med assistent, er gutter. Guttene får
også gjennomgående flere timer enn jentene – både med lærer og med assistent.
Andelen elever med spesialundervisning på ungdomstrinnet ligger stabilt rundt 11 prosent og har
ikke gått ned. En årsaksforklaring til at det ikke er nedgang i andel elever med spesialundervisning
på ungdomstrinnet, kan være økning i andel elever med psykiske utfordringer, betydelig
skolefravær og vansker med vurderingssituasjoner. Disse elevene fattes det i dag enkeltvedtak for.
I studien Spesialundervisning i storbyene2 ble rektorer spurt hvilke kategorier som representerte
økende andel enkeltvedtak. I Trondheim og Stavanger rapporterte rektorene at psykiske vansker
dominerte økningen. For at elever skal unngå å få “ikke vurderingsgrunnlag” i enkelte fag, blir
elever med psykiske vansker meldt opp til PPT. PPT kan tilrå at eleven har behov for
spesialundervisning og fritak fra vurdering med karakter.

2

Spesialundervisning i storbyene, SØF-rapport nr. 04/16
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2.2. Læringsmiljø
Om Læringsmiljø
Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i
skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. Alle skoler er
pålagt å gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10.trinn. Et utvalg av spørsmålene i
Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten. I tilstandsrapporten er
følgende læringsmiljøindekser obligatoriske:
•
•
•
•
•
•

•

Støtte fra lærer: Indeksen viser elevenes opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra lærer.
Vurdering for læring: Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av de fire prinsippene i vurdering for
læring.
Læringskultur: Indeksen viser om elevene opplever at skolearbeidet er viktig for klassen og om det er
rom for å gjøre feil i læringsarbeidet.
Mestring: Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og
arbeid på skolen.
Elevdemokrati og medvirkning: Indeksen viser elevenes opplevelse av mulighet for å medvirke i
arbeidet med fagene, og om de får bli være med å bestemme klasseregler og delta i elevrådsarbeid.
Mobbet av andre elever på skolen: Gjennomsnittsverdien for indikatoren Mobbet av andre elever på
skolen er beregnet ut fra hvor mange som opplever at de blir mobbet av andre elever på skolen og hvor
ofte de blir mobbet. Verdien gir ikke antall elever som i snitt mobbes av andre elever på skolen. En og
samme verdi kan enten indikere at mange krysser av at de mobbes sjelden eller at færre krysser av at de
mobbes hyppig.
Andel elever som har blitt mobbet av andre elever på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere

Elevtilfredshet – gutter og jenter
Foreliggende resultater fra Elevundersøkelsen viser at det er svært liten forskjell mellom jenters og
gutters opplevelse av læringsmiljøet. Kjønnsforskjellene blant stavangerelevene er svært små – fra
0,03 til 0,19 poeng på de ulike indeksene i undersøkelsen.
I Elevundersøkelsen vil avvik på under 0,3 ikke ha signifikant betydning. I foreliggende kvalitetsog utviklingsmelding er derfor ikke resultatene splittet opp for gutter og jenter.
De største kjønnsforskjellene i Elevundersøkelsen kommer til uttrykk i indeksene Innsats, Faglig
utfordring og Relevant opplæring. Forskjellene utgjør mellom 0,17 og 0,19 poeng. Årsaken er at
flere jenter enn gutter på ungdomstrinnet svarer at de prioriterer å bruke tid på skolearbeidet
i alle/de fleste fag, og at flere jenter rapporterer at de opplever å få utfordringer i alle/de fleste fag.
På skolenivå vil det kunne være signifikante forskjeller mellom gutters og jenters opplevelse av
læringsmiljøet. Rådmannen er derfor opptatt av at den enkelte skole hvert år analyserer gutters og
jenters opplevelse av læringsmiljøet både på trinn- og skolenivå.

Sammenligning med andre storbyer
En sammenligning av Stavangers resultater fra Elevundersøkelsen skoleåret 2017-18 med
resultater fra Oslo, Bærum, Bergen og Tromsø viser at Stavanger har høy elevtilfredshet.
Med unntak av indeksen Mobbing på skolen gir elevene på 10.trinn i Stavanger høyest skåre på
samtlige indekser som er publisert i Skoleporten. Også 7.klassingene i Stavanger skårer høyt
sammenlignet med resultatene fra de andre storbyene.

Hva fører til gode resultater?
Klasseledelse handler om lærernes evne til å skape et positivt klima, etablere arbeidsro og
motivere til arbeidsinnsats. Det må være et asymmetrisk forhold mellom lærer og elev. Siden
ledelse handler om samarbeid, blir lærerens relasjonelle kompetanse avgjørende. Internasjonal
forskning viser at det er viktig at læreren har en tydelig struktur i undervisningsforløpet, med klart
formulerte mål og forventninger til alle elevene tilpasset den enkeltes forutsetninger og behov.
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Det er også viktig at elevene får konstruktive tilbakemeldinger på sin faglige og sosiale utvikling,
og er aktive i sitt eget læringsarbeid. Klasseledelse og vurderingsarbeid henger derfor nøye
sammen. På bakgrunn av en analyse av data fra Elevundersøkelsen kan sammenhengen
visualiseres slik som figuren under viser.

kilde: Conexus

God vurderingspraksis og tydelig klasseledelse bidrar til høyere motivasjon og innsats, noe som
igjen bidrar til at elevene mestrer mer. Da øker sannsynligheten for bedre faglige resultater, at
flere fullfører og består videregående opplæring, samt at færre slutter.
Nasjonalt viser tallene at elevenes motivasjon for skolearbeid faller jo eldre elevene blir. Dette
gjelder særlig på ungdomstrinnet. Det samme gjelder for elevenes opplevelse av om de synes det
er viktig å jobbe godt med skolearbeidet. Elevenes opplevelse av støtte fra lærerne faller også,
men nivået er fortsatt ganske høyt gjennom ungdomstrinnet. Derimot faller elevenes opplevelse av
å være involvert i vurderingsarbeidet mye.

Forklaring til fargeanalysen i Elevundersøkelsen
Respondenter svarer ulikt på spørsmål om ulike temaer. Dette må tas hensyn til i tolkningen av
resultatene. Derfor suppleres presentasjonen av resultatene fra spørreundersøkelsene med
kriteriebaserte vurderinger i form av farger. Disse er basert på statistiske beregninger, kvalitative
vurderinger av spørsmålsformuleringer, samt sammenligning av resultater på undergrupper.
Bruk av farger er en forenkling som raskt gir en oversikt over resultatene. Når vi bruker farger,
unngår vi å sammenligne tall som ikke kan sammenlignes. Vi unngår også å overvurdere forskjeller
som er så små at de ikke skal tillegges vekt.3

3

For utfyllende informasjon vises det til dokumentet Bruk av farger og dialogkart i evidensinformert
skoleutvikling
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Målsettinger og grenseverdier
Resultatene fra Elevundersøkelsen presenteres på en skala fra 1 – 5. Høy verdi betyr positivt
resultat for alle indeksene.
For hver indeks er det fastsatt grenseverdier. Grad av resultatoppnåelse er i de fleste grafiske
framstillingene markert med grønn, gul, oransje eller rød farge. Conexus sine beregningsmetoder
for fastsetting av grenseverdier er lagt til grunn. En forutsetning for å sette slike grenseverdier er
at resultater på de enkelte variabler er så forskjellige at de kan anses som betydningsfulle/
signifikante. De ulike indeksene har forskjellige grenseverdier.
Grønn =
Gul =
Oransje=
Rød =

på/over målsetting
under målsetting, resultatet er likevel nærmere grønt nivå enn rødt nivå
under målsetting, resultatet er nærmere rødt nivå enn grønt nivå
lav resultatoppnåelse
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Vurdering for læring
I forskrift til opplæringsloven brukes begrepene underveisvurdering og sluttvurdering. Underveisvurdering skal gis løpende i opplæringen som veiledning til eleven. Gjennom underveisvurderingen
får lærer og elev informasjon om elevens faglige progresjon. Informasjon om hva eleven kan og
hva eleven må jobbe mer med skal brukes for å tilrettelegge opplæringen til elevens ulike behov.
Når underveisvurdering brukes til å fremme elevers læring og tilpasse opplæringen, er det
vurdering for læring.
Ifølge utdanningsforskeren John Hattie har underveisvurderinger en effektstørrelse på hele 0,9,
som betyr at dette er noe av det viktigste lærerne kan gjøre for å heve elevenes prestasjoner.
(Hattie, 2009) Det er særlig fire prinsipper som er sentrale i vurderingsarbeid som har til formål å
fremme læring.
Elevers forutsetninger for å lære kan styrkes dersom de:
1.
2.
3.
4.

Forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem.
Får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen.
Får råd om hvordan de kan forbedre seg.
Er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling.
Kilde: Utdanningsdirektoratet

Fig.8 Elevundersøkelsen 7. og 10.trinn, indeksen Vurdering for læring
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Elevenes tilbakemeldinger i Elevundersøkelsen viser at elevene på 7.trinnet opplever å ha lærere
som forklarer dem målene, forteller dem hva som er bra med arbeidet og hva elevene kan gjøre
for å bli bedre i fagene.
Blant elevene på 10.trinn er grad av elevtilfredshet markert lavere. Mange elever sier at de har
lærere som forklarer dem målene, forteller hva som er bra med arbeidet og hva elevene kan gjøre
for å bli bedre i fagene. Men det finnes likevel en liten gruppe elever som ikke mener dette.

Vurdering
•
•

Elevene på ungdomstrinnet etterlyser i større grad en vurderingskultur som fremmer
læring.
I den nye desentraliserte kompetanseordningen vil vurdering være et av innsatsområdene
for kommunene i Utdanningsregion Midt-Rogaland. Innsatsen vil være skolebasert og skje i
samarbeid med Universitetet i Stavanger.

Meld. St. 22 (2010 – 2011) Motivasjon – Mestring – Muligheter peker på sammenhengen mellom
lærernes vurderingskompetanse og elevenes motivasjon for læring og mestring, og viktigheten av
å anvende kunnskap om vurdering for å fremme elevenes læring.
Resultatene fra Elevundersøkelsen viser at elevene på ungdomsskolene etterlyser en vurderingskultur som i større grad fremmer læring. Dette er en utfordring som stavangerskolen deler med
resten av landet.
Ungdomsskolene i Stavanger har puljevis fra 2013 til 2017 deltatt i den statlige satsingen
Ungdomstrinn i utvikling. Her har vurdering for læring vært et gjennomgående tema. I samme
periode har rundt halvparten av barneskolene deltatt i et kompetanseutviklingsprogram om
vurdering for læring.
I forbindelse med forrige års behandling av kvalitets- og utviklingsmeldingen løftet Ungdommens
bystyre fram følgende punkter som representantene anser som viktige for å beholde kvaliteten i
stavangerskolen og få enda flere ungdommer til å fullføre videregående opplæring:
•
•
•
•
•

Mer oppfølging for de som sliter både faglig og med motivasjonen mye tidligere i
ungdomskolen slik at det hindrer at disse elevene «dropper» ut av skolen.
Mer konkrete tilbakemeldinger mellom lærere og den enkelte elev.
Gi alternative arbeidsmetoder og undervisningsmetoder, gjerne mer praktisk undervisning.
Hyppigere kontaktlærersamtaler.
Mer bruk av veiledning allerede i ungdomskolen i samtlige fag.

Rådmannen slutter seg til innspillene fra Ungdommens bystyre som handler om tett oppfølging av
den enkelte elev, god veiledning og konstruktive tilbakemeldinger fra lærer, samt varierte og
praktiske arbeidsmåter.
I den nye desentraliserte kompetanseordningen som starter opp i 2018, vil vurdering være et av
innsatsområdene for kommunene i Utdanningsregion Midt-Rogaland. Innsatsen vil være
skolebasert og skje i samarbeid med Universitetet i Stavanger.
Målsettingen er at skolenes og lærernes vurderingspraksis skal fremme forståelse hos elevene om
hva som forventes av dem, motivere elevene for videre læring og gi dem innsikt i hvordan de kan
forbedre sine faglige arbeider. Vurdering vil også være et av elementene i forbindelse med revisjon
av læreplanverket – fagfornyelsen - som nå pågår.
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Arbeidsro og mestring
Atferd i klasserommet og lærerens tydelighet har høye effektstørrelser. (Hattie, 2009)
Tilstrekkelig arbeidsro og klare regler er viktige forutsetninger for at alle elever skal kunne ha gode
læringsbetingelser. Indeksen Mestring måler elevenes opplevelse av å lykkes i forbindelse med
undervisning, lekser og arbeid på skolen.
Thomas Nordahl omtaler seks områder som særlig viktige innen klasseledelse:
1. Struktur i undervisningen
2. Forutsigbarhet i undervisningen
3. Kollektive instruksjoner/beskjeder
4. Kontroll og oversikt over elevenes aktiviteter
5. Forutsigbar håndheving av regler
6. Håndtering av konflikter
Resultatene fra Elevundersøkelsen høsten 2017 viser at noen elever sier at det er god arbeidsro i
timene. Samtidig finnes det en gruppe elever som ikke synes arbeidsroen er god.
Det er kun små forskjeller mellom 7. og 10.klassingenes opplevelse av arbeidsro – både nasjonalt
og for Stavanger samlet.

Fig.9 Elevundersøkelsen 7. og 10.trinn, indeksen Arbeidsro
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Elevene på 7.trinn rapporterer at de stort sett mestrer leksene og oppgavene på egen hånd uten å
be om hjelp, og at de forstår det som læreren gjennomgår og forklarer.
Blant elevene på 10.trinn er det en liten gruppe som oppgir at de ikke mestrer oppgavene og har
vansker med å forstå lærerens forklaringer.

Fig.10 Elevundersøkelsen 7. og 10.trinn, indeksen Mestring

Klasseledelse handler om lærerne evne til å skape et positivt klima, etablere arbeidsro og motivere
til arbeidsinnsats. I hvor stor grad opplever elevene både arbeidsro og mestring? På neste side
vises svarfordelingen fra Elevundersøkelsen plassert i en firefeltsfigur. Figuren består av forholdet
mellom arbeidsro og mestring.
På 7.trinnet oppgir 54 prosent av elevene at de både opplever arbeidsro og at de mestrer
arbeidsoppgavene i fagene. I underkant av 7 prosent av elevene rapporterer at de verken opplever
arbeidsro eller mestring.
Blant 10.klassingene er andelen elever som opplever arbeidsro og mestring 50 prosent, mens i
overkant av 11 prosent av elevene oppgir at de verken opplever arbeidsro eller mestring.
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Fig.11 Elevundersøkelsen 7. og 10.trinn, indeksene Arbeidsro og Mestring

Høy grad av arbeidsro, høy grad av mestring
I denne kvadranten ser vi andelen elever som oppgir at de både opplever arbeidsro og at de
mestrer arbeidsoppgavene i fagene.
Mindre grad av arbeidsro, høy grad av mestring
I denne kvadranten ser vi andelen elever som oppgir at de opplever mindre grad av arbeidsro,
samtidig som de mestrer arbeidsoppgavene i fagene. Spørsmålet er om disse elevene mestrer
arbeidsoppgavene på tross av eller på grunn av at det er mindre arbeidsro.
Midten
Her ser vi hvor mange elever som gjennom sine svar i Elevundersøkelsen, plasseres ved origo.
Denne elevgruppen kjennetegnes ved middels grad av arbeidsro og middels grad av mestring.
Høy grad av arbeidsro, mindre grad av mestring
I denne kvadranten ser vi andelen elever som oppgir at de opplever høy grad av arbeidsro,
samtidig som de i mindre grad mestrer arbeidsoppgavene i fagene. Er lærerne for opptatt av at
det skal være stille og for lite opptatt av at elevene faktisk mestrer arbeidsoppgavene?
Mindre grad av arbeidsro, mindre grad av mestring
I denne kvadranten ser vi andelen elever som oppgir at de verken opplever arbeidsro eller
mestring. Dette er en elevgruppe som bør følges nøye. Kanskje det er de selv som bråker, fordi
de ikke opplever mestring?

Vurdering
•
•

Resultatene fra Elevundersøkelsen høsten 2017 viser at noen elever sier at det er god
arbeidsro i timene. Samtidig finnes det en gruppe elever som ikke synes arbeidsroen er
god.
Blant elevene på 10.trinn er det en liten gruppe som oppgir at de ikke mestrer oppgavene
og har vansker med å forstå lærerens forklaringer.

Elevenes tilbakemeldinger på spørsmålet om arbeidsro ligger relativt stabilt over tid både nasjonalt
og for Stavanger samlet. Fra og med skoleåret 2014/15 så vi en klar forbedring i arbeidsro, men
på dette tidspunktet ble svarkategoriene snudd. Metodisk er det derfor ikke mulig å slå fast at
resultatet bunnet i en reell endring i opplevd arbeidsro.
For Stavanger sin del er det verd å merke at flere elever på 7. trinn rapporterer om dårlig
arbeidsro. Dette resulterer i at 7. trinnet skårer noe under 10. trinn på denne indeksen. Nivået på
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arbeidsro har tidligere år vært tilnærmet likt mellom 7. og 10 trinn. Det foreligger ingen klar årsak
til denne endringen, og det er for tidlig å si om dette er en trend.
Arbeidsro er en indeks som elevene i høyeste grad bør involveres i diskusjoner rundt i det enkelte
klasserom. Dette fordi arbeidsro påvirker elevenes læringssituasjon direkte. Svarene i
Elevundersøkelsen gir skolene en god anledning til å involvere og ansvarliggjøre elevene, og
sammen komme fram til forbedringstiltak i de klasserommene der dette er påkrevd. Som et
eksempel viste det seg ved en av skolene i Stavanger at elevene opplevde manglende arbeidsro
grunnet anleggsstøy i gjennomføringsperioden for Elevundersøkelsen. Dette viser at det er viktig
for skoleledelsen og lærerne å være nysgjerrige på hvorfor elevene svarer som de gjør, og å
etterspørre elevenes perspektiv, som ikke alltid er åpenbart for de voksne på skolen.
I de fleste tilfeller handler arbeidsro derimot om klasseledelse, relasjoner mellom elevene og
klasseromskultur. Her er elevene selv viktige medskapere. Deres tilbakemeldinger må tas på alvor
og oppfølgingsarbeidet systematiseres. Dette er noe rådmannen framhever på møter med
skolelederne. Det er også viktig for den enkelte skole å se indikatoren arbeidsro i sammenheng
med andre indekser, som for eksempel støtte fra lærerne og felles regelhåndtering.
På indeksen Mestring skårer elevene i Stavanger noe over det nasjonale gjennomsnittet. Elevene
på 7. trinn opplever i noe større grad mestring enn elevene på 10. trinn. Figur 11 sammenstiller
elevenes svar på opplevd arbeidsro og mestring. 10. trinn har en større andel elever som verken
opplever arbeidsro eller mestring, mens på 7. trinn virker ikke utfordringer knyttet til arbeidsro i
like stor grad å sammenfalle med lav grad av opplevd mestring. Spørsmål knyttet til mestring
handler om lekser, oppgaver på skolen og å forstå lærerens forklaringer. Noe av forskjellen mellom
10. og 7. trinn kan sannsynligvis tilskrives ulike vurderingsformer og høyere faglig nivå. Samtidig
ligger det i tallene en klar utfordring til ungdomsskolene om å utvikle en pedagogisk praksis der
elever på ulike faglige nivåer kan få mestringsopplevelser.
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Støtte fra lærerne og læringskultur
Relasjonen mellom lærer og elev er ifølge Hattie en svært viktig brikke som må være på plass for
at forholdene for læring skal være optimale (Hattie, 2009).
Indeksen Støtte fra lærerne består av spørsmål om elevene opplever at lærerne bryr seg om dem,
behandler dem med respekt og har tro på at de kan gjøre det bra på skolen. Spørsmål om lærerne
hjelper elevene med å forstå arbeidsoppgavene inngår også i indeksen.

Fig.12 Elevundersøkelsen 7. og 10.trinn, indeksen Støtte fra lærer

Resultatene fra Elevundersøkelsen viser at både elevene på 7. og på 10.trinn rapporterer at de
stort sett har lærere som gir dem støtte og hjelp i skolearbeidet, som bryr seg om dem og som har
tro på dem.
I undersøkelsen blir også elevene spurt om lærerne synes det er greit at elevene gjør feil, fordi de
kan lære av det – og om klassen synes det er viktig å jobbe godt med skolearbeidet. Elevenes
tilbakemeldinger viser at lærere i stor grad tar utgangspunkt i elevenes feil for å veilede, fremme
forståelse og læring hos elevene.
Figur 13 viser at elevenes interesse for skolearbeidet synker utover i skoleløpet – fra 4,1 poeng
blant 7.klassingene til 3,7 poeng på 10.trinn. Den samme tendensen gjør seg gjeldende nasjonalt.
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Fig.13 Elevundersøkelsen 7. og 10.trinn, viktigheten av å jobbe godt med skolearbeidet

Vurdering
•
•

Elevene sier at de stort sett har lærere som gir dem støtte og hjelp i skolearbeidet, som
bryr seg om dem og har tro på dem.
Elevenes motivasjon for skolearbeidet faller jo eldre elevene blir.

Indeksen Støtte fra lærerne gir grunnlag for å si at de fleste eleven i stavangerskolen opplever
faglig og emosjonell støtte fra lærerne. Dette er en nøkkelindikator for å lykkes med å skape en
god skolehverdag for elevene. Elevene på 7. trinn opplever markant mer støtte fra lærerne enn
elevene på 10. trinn, men det positive avviket fra det nasjonale gjennomsnittet er relativt likt for
både 7. og 10. trinnslevene i Stavanger.
Å skape og opprettholde positive relasjoner til den enkelte elev er selve kjernen i klasseledelse og i
det pedagogiske virket generelt. Når relasjonen lærer-elev er positiv, støttende og preget av
gjensidige forventninger, betyr det mye for elevers læringsresultater og elevers atferd.
Rådmannen stiller seg bak rektor på Smiodden skole når hun, på et annet sted i denne
kvalitetsmeldingen, uttrykker seg på følgende måte:
For at elever skal
•
Lærernes
•
Lærernes
•
Lærernes

lære, må lærerne på skolen ha god kapasitet. Kapasitet omfatter:
kompetanse i fagene de underviser i
bruk av praktiske og varierte læringsmetoder
holdninger og verdier til enkeltmennesket i klasserommet
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Trivsel og motivasjon
At elevene trives på skolen er et viktig mål i seg selv, og alle elever i norsk skole har en individuell
rett til et miljø på skolen som fremmer trivsel. (kapittel 9A i Opplæringsloven).
Samtidig viser forskning positive sammenhenger mellom god trivsel, helse og læring. Skolens
arbeid med å utvikle et godt og inkluderende læringsmiljø hvor elevene trives, vil være positivt for
elevenes sosiale og personlige utvikling. Det vil også fremme gode undervisningsforhold og faglig
læring.
Kilde: Utdanningsdirektoratet

Målsetting
I Kvalitetsplan for skole – God, bedre, best! 2016-20 er målsettingen for indeksen Trivsel satt
til 4,1 poeng eller høyere.
4,1
3,9
3,7
1,0

- 5,0 poeng
– 4,1 poeng
– 3,9 poeng
– 3,7 poeng

Grønn =
Gul =
Oransje=
Rød =

over målsetting
under målsetting, resultatet er nærmere grønt nivå enn rødt nivå
under målsetting, resultatet er nærmere rødt nivå enn grønt nivå
lav resultatoppnåelse

Fig.14 Elevundersøkelsen 7. og 10.trinn, indeksen Trivsel
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Resultater fra Elevundersøkelsen viser at elevene trives godt på skolen, og at de har noen å være
sammen med i friminuttene. 92 prosent av elevene på 7.trinn oppgir at de trives svært godt/godt,
mens tilsvarende prosentandel blant 10.klassingene er 86. Andel elever som ikke trives i det hele
tatt utgjør 0,2 prosent på 7.trinn og 1 prosent på 10.trinn.
Indeksen Motivasjon er satt sammen av spørsmål om eleven gleder seg til å gå på skolen, er
interessert i å lære på skolen, og om eleven liker skolearbeidet.
Resultater fra undersøkelsen viser at mange av 7.klassingene i Stavanger er interesserte i å lære.
Men det finnes en gruppe elever som ikke liker skolearbeidet spesielt godt, og som heller ikke
prioriterer å bruke tid på skolearbeidet. Andelen elever som ikke er spesielt motivert for
skolearbeid, øker fra 7. til 10.trinn.
Elevenes motivasjon er fallende gjennom hele grunnskolen. I Stavanger øker andelen elever som
ikke er interesserte i å lære på skolen fra 2 prosent i 7.klasse til 5 prosent på 10.trinn. 22 prosent
av 10.klassingene sier at de ikke liker skolearbeidet noe særlig godt/i det hele tatt.

Fig.15 Elevundersøkelsen 7. og 10.trinn, indeksen Motivasjon

I Stavanger kommunes kvalitetsplan står det at … elevene må lære å planlegge egne handlinger,
gjennomføre eget arbeid og utvikle motivasjon og utholdenhet – også når de møter motgang og
utfordringer. Analysen av sammenheng mellom trivsel og motivasjon på neste side kan brukes til å
stille spørsmål om hvorvidt det eksisterer en «ettergivenhetskultur» i skolen. Elevene har et sosialt
fellesskap på skolen, men de er ikke nødvendigvis interesserte i å lære.
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Fig.16 Elevundersøkelsen 7. og 10.trinn, indeksene Trivsel og motivasjon

Høy trivsel, høy motivasjon
I denne kvadranten ser vi andelen elever som oppgir at både trivselen og motivasjonen er høy.
Teoretisk forventer vi at elever med denne svarprofilen virkelig ønsker å arbeide med
skolefagene, samt at de viser vilje og evne til å opprette og vedlikeholde et arbeidsfellesskap der
elevene fungerer godt sammen med hverandre.
Lavere trivsel, høy motivasjon
I denne kvadranten ser vi andelen elever som oppgir at trivselen ikke er så høy, samtidig som at
motivasjonen er høy. Teoretisk forventer vi at elever med denne svarprofilen også virkelig
ønsker å arbeide med skolefagene, men de er ikke i like stor grad inkludert i et
arbeidsfellesskap. Dette trenger ikke bety at de ikke ønsker å være inkludert. Det kan også bety
at de opplever at de blir ekskludert.
Midten
Her ser vi hvor mange elever som gjennom sine svar i elevundersøkelsen, plasseres ved origo.
Denne elevgruppen kjennetegnes ved at de er middels motiverte og synes miljøet er middels
godt.
Høy trivsel, lavere motivasjon
I denne kvadranten ser vi andelen elever som oppgir at de trives godt på skolen, samtidig som
at motivasjonen ikke er så høy. Teoretisk forventer vi at det er viktig for elever med denne
svarprofilen å være inkludert i et sosialt fellesskap, der de kan vise seg frem for sine medelever.
Det er ikke nødvendigvis et arbeidsfellesskap der en hjelper hverandre med skolearbeid som er
det sentrale. Skolen blir et sted å være, ikke et sted å lære.
Lavere trivsel, lavere motivasjon
I denne kvadranten ser vi andelen elever som gjennom sine svar i elevundersøkelsen oppgir at
verken trivselen eller motivasjonen er så høy. Teoretisk kan vi forvente at noen av disse elevene
har opplevd mange nederlag i skolesammenheng. Når målene mister verdi for elevene, vil de
heller ikke anstrenge seg for å nå dem, og noen opplever heller ikke at lav måloppnåelse er
forbundet med nederlag. Ofte kan slike elever fremstå som likegyldige og noen av dem har høyt
fravær. Det er nærliggende å tro at mange elever med denne svarprofilen står i fare for å
mangle karakterer i enkeltfag, hvis de ikke får tett oppfølging.
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Vurdering
•
•

Resultater fra Elevundersøkelsen viser at elevene på 7. og 10.trinn trives godt på skolen,
og at de har noen å være sammen med i friminuttene.
Mange av 7.klassingene i Stavanger er interesserte i å lære. Men det finnes en gruppe
elever som ikke liker skolearbeidet spesielt godt, og som heller ikke prioriterer å bruke tid
på skolearbeidet. Andelen elever som ikke er spesielt motivert for skolearbeid, øker fra 7.
til 10.trinn.

Om lag tre av fire elever oppgir at de trives på skolen. Andelen er omtrent lik på 7. og 10. trinn.
Samtidig oppgir rundt 20 prosent av elevene på 7. og 10. trinn at de ikke trives spesielt godt på
skolen. Både når det gjelder trivsel og motivasjon ligger stavangerskolen noe over
landsgjennomsnittet. Indeksen Motivasjon består av spørsmål om hvorvidt eleven er interessert i å
lære, liker skolearbeid og gleder seg til å gå på skolen. På spørsmålet om hvor godt eleven liker
skolearbeidet, er det om lag 7 prosent av 7. klassingene som svarer at de ikke liker skolearbeidet i
det hele tatt, eller ikke liker det særlig godt. Tilsvarende for 10. trinn er 22 prosent. Ser vi på
tallene for trivsel, er det 1,6 prosent av eleven på 7. trinn som svarer at de ikke trives noe særlig
eller ikke trives i det hele tatt. På 10. trinn er andelen 3,8 prosent. I det store og hele tegner dette
et bilde av elever som stort sett trives, men i mindre grad er motiverte på skolen.
I forbindelse med forrige års kvalitets- og utviklingsmelding kom Ungdommens bystyres
formannskap med følgende uttalelse om hvordan elevenes motivasjon for læring og kvaliteten i
stavangerskolen kan økes, slik at enda flere ungdommer fullfører videregående skole:
•
•
•
•
•

Mer oppfølging for de som sliter både faglig og med motivasjonen mye tidligere i
ungdomskolen slik at det hindrer at disse elevene «dropper» ut av skolen.
Mer konkrete tilbakemeldinger mellom lærere og den enkelte elev.
Gi alternative arbeidsmetoder og undervisningsmetoder, gjerne mer praktisk
undervisning.
Hyppigere kontaktlærersamtaler.
Mer bruk av veiledning allerede i ungdomskolen i samtlige fag.

Kommunalstyret for oppvekst har bedt om at det utarbeides en handlingsplan for å løfte
motivasjonen til elevene ved ungdomsskolene i Stavanger. Kommunalstyret skriver i sitt vedtak
følgende:
Det er en utfordring med fall i motivasjonen blant elevene frem mot 10.klasse på de aller
fleste skolene. Det er viktig at vi i KO får en oversikt over tiltak som er igangsatt eller
planlagt igangsatt og hvilken effekt dette har. Vi har i dag tiltak som økt bruk av IKT, økt
innslag av koding, aktiv skole og andre prosjekt som fremmer fysisk aktivitet, samt vedtak
om å fremme entreprenørskapskompetanse og prosjektet Lekeressurs, for å nevne noen
konkrete tiltak som fremmer en mer variert undervisning. Det er kommunalstyret sitt
ønske at vi ser sammenhengen mellom ulike prosjekt og endring i motivasjon. Det er og
ønskelig at en innhenter informasjon fra andre relevante kommuner som har positive
erfaringer i forhold til å øke motivasjonen til ungdomsskoleelevene. Det er og ønskelig at
planen identifiserer prosjekt og tiltak som gir en utjamnende effekt for karakterresultatet
mellom kjønnene.
Som kommunalstyret peker på, er variasjon i læringsarbeidet viktig for elevenes motivasjon.
I perioden fra 2013 til 2017 ble det satset betydelige ressurser, både nasjonalt og lokalt, for å
revitalisere ungdomstrinnet gjennom den nasjonale satsingen Ungdomstrinn i utvikling (UiU).
Satsingen har blant annet hatt som mål å gjøre opplæringen på ungdomstrinnet mer praktisk,
variert og relevant. Hovedmålsettingen har vært å bidra positivt til å øke elevenes motivasjon og
læringsutbytte og å forebygge frafall i videregående. I en sluttrapport utarbeidet av NTNU
samfunnsforskning4 framkommer det at systematiske effekter på skolenivå så langt ikke lar seg
lese ut fra Elevundersøkelsen, men at effekter på skolenivå kanskje ikke er naturlig å forvente før
etter en tid, da UiU sin strategi krever noe tid for å virke i skolekulturen.

4

Ungdomstrinn i utvikling, NTNU 2017 (s.11)
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Fra våren 2018 ble Ungdomstrinn i utvikling avløst av den nye desentraliserte kompetanseordningen som også inkluderer barneskolene. Målet med denne satsingen er at skolenes og
lærernes praksis i klasserommet skal fremme forståelse hos elevene om hva som forventes av
dem, motivere elevene for videre læring og gi dem innsikt i hvordan de kan forbedre sine faglige
arbeider.
Å skape en skole der elevene opplever mestring og motivasjon er et sammensatt og langsiktig
arbeid. Praksisfortellingen fra Smiodden skole på neste side er et godt eksempel på hvordan en
skole har jobbet målrettet over lengre tid for å øke elevenes motivasjon for læring.

Side 32 av 78 - Stavangerskolen 2018 Kvalitets- og utviklingsmelding

PRAKSISFORTELLING
ARBEID MED Å ØKE ELEVENES MOTIVASJON FOR LÆRING
Tidligere års resultater fra Elevundersøkelsen viser at våre elever trivdes, men hadde lav
motivasjon for læring. Høsten 2013 presenterte skolens ledelse resultatene for alle ansatte, og
sammen la vi en langsiktig plan for å ivareta læreplanens overordnede del:
Skolen skal møte elevene med tillit, respekt og krav, og de skal få utfordringer som fremmer
danning og lærelyst. For å lykkes med dette må skolen bygge et godt læringsmiljø og tilpasse
undervisningen i samarbeid med elevene og hjemmene. Det krever et profesjonsfellesskap som
engasjerer seg i skolens utvikling.

For å ha et felles utgangspunkt, konkretiserte skolens ledelse utviklingsarbeidet med visjonen «Alle
kan, stolthet – innsats – utvikling». For oss i ledelsen var det viktig at alle ansatte hadde en felles
forståelse av hva som måtte til for å lykkes. Ledelsen formidlet en forventning om at skolens
ansatte ville klare å delta i denne utviklingsprosessen, og at den positive forventningen til alle
elever skulle implementeres i vårt læringsarbeid.
Nøkkelen til økt motivasjon hos elevene ligger i lærerens didaktiske tilnærming (metoder for læring
i klasserommet) i det enkelte fag, men også i de ansattes verdier og holdninger til elevenes
muligheter for læring. Å sette et kritisk blikk mot egne ferdigheter og verdier for å øke elevenes
motivasjon, var i begynnelsen både vanskelig og uoversiktlig for oss.
Vi fikk god hjelp av universitetet (UIS) til å rette fokus på vår didaktiske tilnærming i det enkelte
fag. Langt vanskeligere var det for oss å se sammenhengen mellom god læring i klasserommet og
våre holdninger og verdier. Vi opplevde jo alle at vi hadde «gode» verdier og holdninger, og forstod
at her måtte det mer sosialkompetanse og dypere forståelse for det enkelte barns liv og muligheter
for læring til.
For at elever skal
•
Lærernes
•
Lærernes
•
Lærernes

lære, må lærerne på skolen ha god kapasitet. Kapasitet omfatter:
kompetanse i fagene de underviser i
bruk av praktiske og varierte læringsmetoder
holdninger og verdier til enkeltmennesket i klasserommet

UIS ga oss et «felles språk» gjennom gode verktøy til bruk i klasserommet og fikk oss til å forstå
at lærerens rolle har endret seg fra formidler av kunnskap til tilrettelegger for læring. Smiodden
har hatt fokus på flere endringer i læringsprosessen til elevene. I undervisningen skal elevene
oppleve:
•
•
•
•
•
•
•

Variasjon
Praktisk tilnærming
Vurdering for læring – egenvurdering, underveisvurdering, sluttvurdering
Elevmedvirkning – Hva skal jeg lære? Hvordan ønsker jeg å bli vurdert? Hva kan jeg klare?
«Frontloading» – trigge elevenes nysgjerrighet og etablere forforståelse
Stillas og modelltekster – verktøy for å hjelpe eleven til å bli en bedre skriver
Lesestrategier av ulike former – «vi leser med hånden», vi leser ulikt tekster forskjellig

I tillegg til ulike verktøy for læring, har alle ansatte på skolen økt sin sosialpedagogiske
kompetanse mot elevene. Vi måtte bli enda bedre på relasjon, tilpasse opplæringen og ha respekt
for den enkelte elevs behov.
Den viktigste holdningen og verdiendringen hos oss ansatte, ligger i hvordan blikket på elevenes
muligheter kommer foran elevenes utfordringer. Tidligere diskuterte vi hindringer for læring som
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elevene hadde. Nå diskuterer vi elevenes muligheter og flytter grensene for læring i elevenes
favør.
Vi erfarte fort at elevene viste mer innsats og at de fikk større motivasjon for skolearbeidet. I
tillegg økte også elevenes sosialkompetanse, slik at vi fikk mindre negativ atferd. De voksne er
gode rollemodeller. Elever med store utfordringer faglig og sosialt ønsker ikke lenger å forlate
klassen for å ha spesialundervisning. De vil heller være i klasserommet, fordi lærernes kapasitet
gjør det mulig å være en del av fellesskapet, og vi ser at læringsutbyttet for disse elevene har økt.
Fra 2013 og fram til i dag har alle skolens ansatte deltatt i denne utviklingsprosessen, også
miljøterapeuter, miljøarbeidere, skolekonsulent og skolens helsesøster. Skolens ledelse, sammen
med alle ansatte, har dratt lasset i felles retning og vært tålmodige. Fem år med fokus på kollektiv
kapasitetsbygging har gitt gode resultater på Elevundersøkelsen. Resultatene herfra viser at
elevene trives, har motivasjon for læring og opplever å bli sett av de voksne på skolen.
Vi vil fortsette dette arbeidet, og har stadig nye mål om å bli enda bedre.

Wenche Handegaard
rektor

Fig. 17 Elevundersøkelsen Smiodden skole, indeksen Motivasjon
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Elevdemokrati og medvirkning
Indeksen Elevdemokrati og medvirkning viser elevenes opplevelse av hvorvidt det er mulig å
medvirke i arbeidet med fagene, og om de får være med og avgjøre klasseregler og delta i
elevrådsarbeid. Elevrådet skal blant annet jobbe med læringsmiljø, arbeidsforhold og
velferdsinteressene til elevene.
Et demokratisk samfunn forutsetter at innbyggerne slutter opp om grunnleggende verdier, og at de
deltar aktivt i samfunnslivet. For de fleste nordmenn er det første møtet med demokratiet når de
velger tillitsvalgte i elevrådet for første gang.
Kvalitetsplan for skole 2016-2020 vektlegger sosial læring og utvikling. Medborgerkompetanse og
sosialt medansvar er ett av tre utviklingsområder i planen. Målet er at når elevene går ut av
stavangerskolen, skal de kunne anvende sin kompetanse gjennom å delta aktivt i samhandling
med andre i klassen, på skolen, i lokalmiljøet og samfunnet.

Målsetting
I Kvalitetsplan for skole – God, bedre, best! 2016-20 er målsettingen for indeksen
Elevdemokrati og medvirkning satt til 3,6 poeng eller høyere.
3,6
3,4
3,2
1,0

–
–
–
–

5,0
3,6
3,4
3,2

poeng
poeng
poeng
poeng

Grønn =
Gul =
Oransje=
Rød =

målsetting
under målsetting, resultatet er nærmere grønt nivå enn rødt nivå
under målsetting, resultatet er nærmere rødt nivå enn grønt nivå
lav resultatoppnåelse

Fig.18 Elevundersøkelsen 7. og 10.trinn, indeksen Elevdemokrati og medvirkning
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I Elevundersøkelsen blir elevene stilt følgende spørsmål: Er dere elever med på å foreslå hvordan
dere skal arbeide med fagene? Elevene på 7.trinn i Stavanger gir uttrykk for at de opplever stor
grad av elevmedvirkning. Blant elevene på ungdomstrinnet er det mange elever som opplever
medvirkning, men det finnes også en gruppe elever som ikke gjør det. 32 prosent av elevene på
10.trinn oppgir at de i svært få fag/ikke i noe fag er med på å foreslå hvordan de skal jobbe i
fagene.
De aller fleste elevene opplever at lærerne legger til rette for at elevene kan delta i elevrådsarbeid.
66 prosent av 7.klassingene og 43 prosent av elevene på ungdomstrinnet sier at skolen svært
ofte/ofte hører på elevenes forslag.

Vurdering
•
•
•

Elevene på 7.trinn opplever stor grad av elevmedvirkning.
Blant elevene på ungdomstrinnet er det en større gruppe elever som oppgir at de i svært få
fag opplever å få foreslå hvordan de skal jobbe i fagene.
Elevene rapporterer at lærerne legger til rette for at elevene skal delta i elevrådsarbeid.

I læreplanverkets Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen er demokrati og
medborgerskap viet et eget kapittel. Demokrati og medborgerskap vil i de nye fagplanene som er
under utarbeidelse, være ett av tre tverrfaglige tema som elevene skal få opplæring i gjennom hele
grunnskoleløpet. Skolen skal blant annet gi elevene kunnskap om demokratiets forutsetninger,
verdier og spilleregler, og gjøre dem i stand til å delta i demokratiske prosesser. Dette tverrfaglige
temaet har store fellestrekk med utviklingsområdet Medborgerkompetanse og sosialt medansvar i
Stavanger kommunes Kvalitetsplan for skole 2016-2020.
Resultatene fra Elevundersøkelsen viser at elever på ungdomstrinnet etterlyser større muligheter til
å foreslå hvordan de skal jobbe i fagene. I læreplanverkets overordnede del slås det fast at elevene
skal delta og blir hørt underveis i læringsarbeidet. Lærerne skal i sin undervisning støtte og veilede
elevene til å kunne sette seg mål, velge egnede framgangsmåter og vurdere sin egen utvikling.
Rådmannen vil i denne forbindelse vise til den nye desentraliserte kompetanseordningen som
starter opp for fullt høsten 2018. Elevmedvirkning, elevaktive arbeidsmåter, tilpasset opplæring og
dybdelæring vil inngå i innsatsområdene for kommunene i Utdanningsregion Midt-Rogaland.
Målsettingen er at skolenes praksis skal kjennetegnes av aktive elever som strekker seg mot nye
faglige og sosiale mål.
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Mobbing
Barn som opplever manglende tilhørighet og trivsel på skolen, og som opplever å bli krenket eller
mobbet, er i risiko for å utvikle langvarige psykiske helseplager og har også høyere forekomst av
somatiske plager. Nyere forskning viser også at barn som blir betegnet som «mobbere», står i like
stor fare for å utvikle de samme helseplagene. Et godt psykososialt miljø og et godt læringsmiljø
forebygger mobbing. En forutsetning for å kunne skape et godt miljø er planmessig forebyggende
arbeid.
Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. For å sikre
elevene denne retten, har skolen en aktivitetsplikt etter opplæringslovens § 9 A-4. Formålet med
denne aktivitetsplikten er å sikre at skolene handler raskt og riktig når en elev ikke har det trygt og
godt på skolen.
Skolens aktivitetsplikt er delt i fem handlingsplikter. Alle som arbeider på skolen har plikt til å følge
med, gripe inn og varsle hvis de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og
godt skolemiljø. Skolen har plikt til å undersøke og sette inn egnede tiltak som sørger for at eleven
får et trygt og godt skolemiljø.

Målsetting
I Kvalitetsplan for skole – God, bedre, best! 2016-20 står det at det skal være nulltoleranse mot mobbing i
skolen.
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under målsetting, resultatet er nærmere grønt nivå enn rødt nivå
under målsetting, resultatet er nærmere rødt nivå enn grønt nivå
lav resultatoppnåelse

Høsten 2016 ble spørsmålene om mobbing revidert. Derfor finnes kun sammenlignbare resultater
for de to siste skoleårene.
Grafene på neste side viser andel elever som mobbes der kategoriene 2 eller 3 ganger i måneden,
omtrent 1 gang i uken og flere ganger i uken er sammenslått.

Tab.3 Elevundersøkelsen 7. og 10.trinn, indeksen mobbing av andre elever på skolen
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Fig.19 Elevundersøkelsen 7. og 10.trinn, andel elever som mobbes av andre elever på skolen

Digital mobbing
Skoleåret 2017-18 oppga 0,9 prosent av stavangerelevene på 7.trinn å ha blitt mobbet digitalt.
Blant 10.klassinger svarte 2 prosent av elevene at de hadde blitt mobbet digitalt. Sammenlignet
med året før er dette en reduksjon på 0,5 prosent, både på 7. og 10.trinn. Tallene for Stavanger
skiller seg ikke ut sammenlignet med gjennomsnittlige tall nasjonalt.

Vurdering
•
•
•

Andelen stavangerelever som opplever mobbing fra medelever, er gikk ned på 10. trinn,
men økte på 7. trinn skoleåret 2017-18 sammenlignet med året før.
Forkomsten av digital mobbing er relativt lav. Under 2 prosent av elevene melder at de blir
utsatt for noe slikt.
Flere skoler fra Stavanger kommune deltar i kompetansehevingstiltak i regi av
Utdanningsdirektoratet på skolemiljøområdet.

På spørsmål om mobbing fra andre elever, ligger Stavanger samlet noe under landsgjennomsnittet.
Andelen stavangerelever som skoleåret 2017-18 opplevde mobbing fra medelever, gikk ned på 10.
trinn, men økte på 7. trinn sammenlignet med gjennomføringen 2016-17. På grunn av endringer i
spørsmålene i Elevundersøkelsen er det ikke mulig å se trender lenger tilbake i tid på spørsmål
knyttet til mobbing.
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Høsten 2017 trådte en lovendring knyttet til skolemiljøområdet i kraft. Informasjonsarbeidet rundt
dette kan ha økt fokuset på problematikken rundt mobbing. Dette vil i så fall kunne forklare den
nasjonale økningen i mobbing rapportert i Elevundersøkelsen.
Det er derimot vanskelig å finne grunner på overordnet nivå som skulle tilsi at 7. trinn i Stavanger
opplever økt mobbing – spesielt siden det er en nedgang på 10. trinn. Rapportert mobbing blant
stavangerelevene på 10.trinn ligger 1,9 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet.
Rådmannen vil følge utviklingen tett for å se om gjennomføringen 2017/18 var et unormalt år på
7. trinn, eller om økningen av rapportert mobbing i Elevundersøkelsen er begynnelsen på en trend.
Lovendringen høsten 2017 knyttet til skolemiljø, påla skolene å jobbe mer aktivt med
forebyggende arbeid. Fra statlig hold er det tydelige forventninger til at tallene for mobbing ikke
skal eskalere, men over tid reduseres.
Endringene i kapitlet om elevenes skolemiljø i opplæringsloven, medførte visse endringer i kravene
til hvordan skolene jobber med skolemiljøet. I juni 2018 ble det fremmet en sak til kommunalstyret
for oppvekst som skisserer hvordan skolene kan dele kompetanse på dette området. Flere skoler
fra Stavanger kommune deltar også i kompetansehevingstiltak i regi av Utdanningsdirektoratet på
skolemiljøområdet.
I Elevundersøkelsen blir elevene blir også spurt om digital mobbing. Forkomsten av digital mobbing
er relativt lav. Under 2 prosent av elevene melder at de blir utsatt for noe slikt. Dette bildet blir
imidlertid nyansert via andre informasjonskilder, for eksempel gjennom utvidet ressursteam. Her
framkommer det at digitale arenaer ofte spiller en sentral rolle for negative handlinger mellom
elever. Som en konsekvens av dette har Stavanger kommune derfor arrangert en kursrekke for
miljøterapeuter i skolen om digital dannelse med fokus på gode måter å gjøre elever mer
ansvarlige og normbevisste på digitale arenaer.
I et oversendelsesforslag fra Anne Kristin Bruns, fremmet i kommunalstyret for oppvekst i
november 2017, ble rådmannen og Kommunalt foreldreutvalg bedt om å komme frem til konkrete
tiltak som kan sikre større grad av foreldreinvolvering i skolemiljøarbeidet. Skolenes FAU’er har
blitt engasjert og har gitt tilbakemeldinger på dette. Et sentralt tiltak vil være å klargjøre rollen til
de rådsorganene som har foreldrerepresentanter, samt klassekontaktrollen. Dette arbeidet blir
gjort i samarbeid med Kommunalt foreldreutvalg.
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HINNA SKOLE
PRAKSISFORTELLING
MEDBORGERKOMPETANSE OG SOSIALT MEDANSVAR
Medborgerkompetanse og sosialt medansvar er et av utviklingsområdene i Kvalitetsplan for skole God, bedre, best! 2016-2020. Elevene skal kunne lytte til andre, være i dialog, yte noe for andre
og medvirke til et godt fellesskap.
Medborgerkompetanse handler om å virke i samfunnet og om å ta ansvar, å ta den andre sitt perspektiv og
handle deretter. Det betyr å tenke «vi og oss» i stedet for «jeg, meg og mitt». Det betyr å være noe for andre,
å yte noe for andre og å bety noe for andre.

Kvalitetsplanen nevner flere «tegn på god praksis» for utvikling av sosialt medansvar, blant annet:
•
•
•

Klassereglene er preget av samarbeid, forståelse for hverandre, det å bety noe for andre og
«stå opp for hverandre», tåle motstand.
Elevene kan ta andres perspektiv og kan utsette egne behov til fordel for fellesskapet.
Elevene og de ansatte ved skolen har en god omgangstone.

Resultatene fra Elevundersøkelsen høsten 2017 viste at en av klassene ved Hinna skole utmerket
seg spesielt ved å være ekstremt fornøyd med sitt skoletilbud.
Kontaktlærer og andre involverte lærere i klassen peker i punktene under på årsaker som er med
på å forklare den høye trivselen blant elevene, med lærere og undervisningen.
➢

Medansvar: Alle skal trives og alle skal ha det greit. Det har vært et viktig mantra for
kontaktlæreren helt fra starten av i 8. klasse.

➢

Skape trygghet: Bli kjent-oppgaver i oppstarten av 8.trinn der elevene satt sammen i par og
deretter presenterte hverandre for resten av klassen.

➢

Fellesskapsfølelse: Elevene er ekstremt opptatt av at alle skal ha det bra. Ser de noen som ikke
har noen å være med, eller som ikke har det bra, tar de kontakt og støtter hverandre på en
helt annen måte enn vi ser i de fleste andre klasser.

➢

Bli sett av læreren: Elevene trekker selv fram at dette betyr mye for dem. De får ærlige
tilbakemeldinger hele tiden av læreren. Det setter de stor pris på, sier de.

➢

Positive tilbakemeldinger: Lærerne har fokus på at det elevene gjør bra, skal de få rask
respons på. Kontaktlæreren sier at han er veldig bevisst på dette.

➢

Dannelse: Kontaktlæreren er opptatt av at elevene skal være gangs mennesker. Han sier ofte
til elevene at karakteren deres er viktigere enn karakterene.

➢

Konsekvenser: Elevene vet at dersom de gjør noe galt, får dette konsekvenser.

➢

Struktur, rammer og forutsigbarhet: Kontaktlæreren er omtrent aldri fraværende, og elevene
vet derfor alltid hva de har å forholde seg til. De vet til enhver tid hva de skal gjøre og hvilke
oppgaver som kommer.

➢

Godt humør! Både hos lærerne og elevene. Det er mye latter i klassen, og det smitter.

Stian Rege
rektor

Side 40 av 78 - Stavangerskolen 2018 Kvalitets- og utviklingsmelding

Side 41 av 78 - Stavangerskolen 2018 Kvalitets- og utviklingsmelding

2.3. Foreldres opplevelse av stavangerskolen
Kvalitetsplan for skole 2016 – 2020 God, Bedre, Best fremhever samarbeid hjem-skole som et
grunnleggende prinsipp i stavangerskolen. Et nært og forpliktende samarbeid mellom hjem og
skole er avgjørende for å realisere de felles oppgavene lærerne og foreldrene har. Foreldre som
støtter barna på en god måte, og som samtidig samarbeider godt med skolen og møter lærere som
har gode samarbeidsferdigheter, gir sine barn et godt grunnlag for å lykkes både faglig og sosialt i
skolen.

Om foreldreundersøkelsene
Innholdet i dette kapittelet bygger på resultater fra to foreldreundersøkelser som Stavanger
kommune gjennomfører hvert år. Den ene foreldreundersøkelsen gjennomføres blant alle foreldre
med barn på 3., 6. og 9. trinn, mens den andre undersøkelsen gjennomføres blant foreldre med
barn på 2.trinn som benytter SFO. Stavanger bruker Utdanningsdirektoratets digitale versjon av
foreldreundersøkelsen.
Utdanningsdirektoratets digitale løsning gjør det mulig å sammenligne resultater for Stavanger
med nasjonale tall. Foreliggende resultater viser at det kun er små forskjeller mellom Stavanger og
gjennomsnittlige resultater nasjonalt.
Hensikten med foreldreundersøkelser er å belyse foreldres erfaringer og tilfredshet med sine barns
opplærings- og skolefritidstilbud. Resultatene brukes i skolenes kontinuerlige arbeid med
kvalitetsvurdering. Kommunalt foreldreutvalg (KFU) er en god samarbeidspartner for skolene og
administrasjonen i arbeidet med å videreutvikle stavangerskolen.
Bruk av foreldreundersøkelser ved skoler med avdelinger for særskilt tilrettelagte opplæringstilbud
er vanskelig å gjennomføre på grunn av det lave antallet respondenter og hensyn til
anonymitet. Administrasjonen anbefaler derfor skoler med slike avdelinger til jevnlig å invitere
foreldre til dialogmøter for å drøfte foreldres opplevelser av sine barns opplæringstilbud.

Resultater fra foreldreundersøkelsene
Høsten 2017 besvarte 62 prosent av de foresatte på 3., 6. og 9.trinn foreldreundersøkelsen.
Svarprosenten er omtrent den samme som året før. Dette er et godt resultat sett i lys av at
elektroniske brukerundersøkelser erfaringsmessig har langt lavere svarprosent enn
brukerundersøkelser i papirformat. En svarprosent på 20 til 30 prosent er ikke uvanlig.
De ulike spørsmålene i Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse er satt sammen til indekser.
I dette kapittelet gis det en kort beskrivelse av de ulike indeksene og resultatoppnåelse for
Stavanger samlet og nasjonalt.

Målsettinger
Resultatene fra foreldreundersøkelsen presenteres på en skala fra 1 – 5. Høy verdi betyr positivt
resultat. For hver indeks er det fastsatt grenseverdier. Grad av resultatoppnåelse markeres i
tabellene med grønn, gul, oransje eller rød farge. De ulike indeksene har forskjellige
grenseverdier.
Grønn =
Gul =
Oransje =
Rød =

over målsetting
under målsetting, resultatet er nærmere grønt nivå enn rødt nivå
under målsetting, resultatet er nærmere rødt nivå enn grønt nivå
lav resultatoppnåelse
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Utdanningsdirektoratet har satt sammen ulike spørsmål i foreldreundersøkelsen til indekser.
Resultater fra følgende indekser er tatt med i dette kapittelet:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Trivsel: Indeksen viser foreldrenes opplevelse av sitt barns trivsel på skolen.
Motivasjon: Indeksen viser foreldres opplevelse av barnets interesse for å lære på skolen og om barnet
liker skolearbeidet.
Støtte fra lærer: Indeksen viser til foreldrenes opplevelse av om læreren bryr eg om deres barn og om
barnet blir møtt med respekt og positive forventninger til barnets læring og utvikling.
Dialog og medvirkning: Indeksen inneholder spørsmål om foreldres mulighet til innflytelse på
opplæringstilbudet og måten foreldre blitt tatt i mot av kontaktlærere og skolens ledelse.
FAU og SU: Indeksen handler om hvordan FAU fremmer fellesinteressene til foreldrene på en god måte,
og i hvor stor grad FAU og samarbeidsutvalget arbeider for å skape et godt skolemiljø. I Stavanger er SU
erstattet med et driftsstyre ved den enkelte skole.
Foreldreaktivitet: Indeksen inneholder spørsmål om foreldres engasjement for å skape gode skole- og
klassemiljø.
Arbeidsforhold: Indeksen viser til foreldrenes opplevelse av ro, orden og arbeidsinnsats i klassen.
Faglig læring: Indeksen inneholder spørsmål om faglige utfordringer og mestring av oppgaveløsninger og
læreres evne til å forklare nytt lærestoff.
Kvalitet på lekser: Indeksen viser til foreldes opplevelse av om barnet får lekser som han/hun mestrer,
og om lærer sjekker at leksene er gjort.
Håndtering av mobbing: Indeksen viser til foreldres opplevelse av skolens håndtering av mobbing.
Nasjonalt
(17-18)

Stavanger
(17-18)

Stavanger
(16-17)

Stavanger
(15-16)

Stavanger
(14-15)

Trivsel

4,6

4,7

4,7

4,7

4,7

Motivasjon

4,3

4,3

4,3

4,4

4,4

Støtte fra lærerne

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

Dialog og medvirkning

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

FAU og SU

4,2

4,3

4,2

4,3

-

Foreldreaktivitet

4,0

4,0

4,0

4,0

-

Arbeidsforhold

3,9

3,9

4,0

4,0

4,0

Faglig læring

4,3

4,3

4,3

4,2

4,2

Kvalitet på lekser

4,2

4,2

4,3

4,2

4,3

Håndtering av mobbing

4,0

4,0

4,0

4,0

3,9

Foreldreundersøkelsen

Tab.4 Resultater fra foreldreundersøkelsen

Resultatene fra foreldreundersøkelsen viser høy grad av tilfredshet på de fleste områder. Tabell 4
viser at resultatene på kommunenivå er svært stabile fra år til år. Samtidig er de gjennomsnittlige
resultatene for Stavanger omtrent identiske med gjennomsnittlige resultater nasjonalt.
I likhet med tidligere undersøkelser rapporterer tre av fire foreldre at de tar aktivt del i klasse- og
skolearrangementer for å skape et godt klasse- og skolemiljø.
I foreldreundersøkelsen skåres indeksen Motivasjon skårer noe under målsetting. Årsaken er at en
gruppe foreldre rapporterer at deres barn ikke liker skolearbeidet, eller at barna gir opp når det de
skal lære er vanskelig.
Indeksen Arbeidsro skårer også under målsetting. Årsaken er at 18 prosent av de som har besvart
undersøkelsen, er litt uenig/helt uenig i påstanden «Jeg har inntrykk av at det er god arbeidsro i
timene».
10 prosent av foreldrene er litt uenig/helt uenig i skolens måte å håndtere mobbing. Det
framkommer ikke av spørsmålet om det siktes til den formelle håndteringen av skolemiljøsaker,
eller om det refereres til det bredere arbeidet for å motarbeide krenkelser og mobbing i skolen.
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Foreldreundersøkelsen - SFO
Våren 2018 ble den årlige foreldreundersøkelsen blant foreldre med barn på 2.trinn som benytter
SFO, gjennomført. 78 prosent av foreldrene besvarte det elektroniske spørreskjemaet. Dette er en
svært høy svarprosent.
Nasjonalt
(17-18)

Stavanger
(17-18)

Stavanger
(16-17)

Stavanger
(15-16)

Innhold og aktivitetstilbud

3,9

4,3

4,4

4,3

Informasjon og samarbeid

4,2

4,4

4,5

4,4

Måltid

3,5

3,8

3,7

3,7

Foreldreundersøkelsen - SFO

Tab.5 Resultater fra foreldreundersøkelsen - SFO

Resultatene fra foreldreundersøkelsen 2017-18 skiller seg lite ut fra tidligere års resultater.
Foreldre opplever at barna trives i SFO og har gode relasjoner til de ansatte.
Foreldrene er også fornøyde med den informasjonen de får om SFO-tilbudet og dialogen de har
med de SFO-ansatte.
De skolevise resultatene viser at foreldre ved mange av skolene er tilfredse med SFOs
aktivitetstilbud og opplever at elevene får varierte og sunne måltid. Andre skoler oppnår en
markert lavere tilfredshet.

Vurdering
•
•
•
•
•
•

Foreldre opplever at elevene trives på skolen og har medelever å være med i friminuttene.
Foreldre rapporterer at lærerne har positive forventninger til deres barns læring og utvikling.
Foreldre mener at de tar aktivt del i foreldrearbeidet for å skape et godt klasse- og skolemiljø.
De fleste foreldre opplever at deres barn får nok faglige utfordringer på skolen.
En liten gruppe blant foreldrene har inntrykk av at det ikke er god nok arbeidsro i timene.
Rundt 10 prosent av foreldrene er ikke fornøyde med måten skolen håndterer mobbing.

Stavangers resultater fra foreldreundersøkelsen viser at foreldre opplever at deres barn trives på
skolen uavhengig av elevenes alder. Foreldre oppgir at de blir tatt imot på en god måte når de
kontakter skolen.
En nærmere analyse av svarene viser at foreldre rapporterer om en synkende interesse for
skolearbeid jo eldre elevene blir. 16 prosent av foreldrene med barn på 9.trinn oppgir at deres barn
ikke liker skolearbeid noe særlig. Dette samsvarer med resultater fra Elevundersøkelsen, som viser
at elevenes motivasjon for skolearbeid synker utover i grunnskoleløpet.
I undersøkelsen blir foreldre spurt om de har inntrykk av at det er god arbeidsro i timene. 1 av 4
foreldre med barn i 6.klasse er litt uenig / helt uenig i at det er god arbeidsro. Langt færre foreldre
med barn på ungdomstrinnet opplever uro i timene som et problem.
De fleste foreldre tar aktivt del i klasse- og skolearrangementer og gir uttrykk for at de er opptatt
av å bidra til å skape et godt klasse- og skolemiljø. Engasjementet er størst blant foresatte med
barn på 3.trinn og lavest blant foreldre på ungdomstrinnet.
Tilbakemeldingene på spørsmålet om hvordan skolen håndterer mobbing ligger på samme nivå
som det nasjonale gjennomsnittet. Selv om mange foreldre er godt tilfredse med skolens
håndtering av mobbing, er rundt 10 prosent av respondentene ikke er fornøyd. Det er flest
barneskoleforeldre som uttrykker misnøye med skolens håndtering av mobbing.
Fra og med skoleåret 2016/17 ble kravene til skolen når det gjelder å håndtere skolemiljø- og
mobbesaker endret som følge av endringer i opplæringsloven. Målet er at den nye ordningen skal
bidra mer effektivt til å hjelpe elever som opplever et ikke tilfredsstillende skolemiljø. Rådmannen
vil fortsatt prioritere et tett samarbeid med skolene og det kommunale mobbeombudet for å øke
skolenes kompetanse til å håndtere mobbesaker.
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Stavanger kommune har gjennomført egne foreldreundersøkelser i en årrekke. Rådmannen ser på
undersøkelsene som redskap for konstruktive dialoger mellom foreldre og skolene om elevenes
opplærings- og skolefritidstilbud, foreldreinvolvering og utvikling av skolenes praksis.
Utdanningsdirektoratet er i ferd med å revidere foreldreundersøkelsen. Stavanger og enkelte andre
kommuner har i denne forbindelse deltatt på et seminar med direktoratet for å gi innspill til
oppbygning av og innhold i den nye foreldreundersøkelsen.
Selv om resultatene fra foreldreundersøkelsene for Stavanger samlet viser høy grad av tilfredshet,
er det variasjoner skolene i mellom. Rådmannen er derfor opptatt av at resultater fra
foreldreundersøkelsene legges fram til drøfting i FAU og i skolenes driftsstyrer.
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2.4. Læringsresultater
Lese- og skrivekompetanse og matematisk kompetanse er to av utviklingsområdene i Stavanger
kommunes Kvalitetsplan for skole – God, bedre, best! 2016-2020.
Dette kapittelet omhandler nasjonale prøveresultater og avgangskarakterer på 10.trinn. Nasjonale
prøver i lesing og regning kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for
den grunnleggende ferdigheten lesing og regning, slik disse er integrert i kompetansemål i
læreplaner for fag. Den nasjonale prøven i engelsk tar derimot utgangspunkt i kompetansemål i
faget engelsk.
Først fra og med skoleåret 2014-15 egnet de nasjonale prøvene seg for sammenligning fra år til år.

Målsettinger - nasjonale prøver (lesing, regning og engelsk)
Resultatene fra de nasjonale prøvene publiseres på en skala som går fra 1–100 poeng.
I Kvalitetsplan for skole – God, bedre, best! 2016-20 er målsetting på kommunenivå satt til
52,5 poeng eller bedre på 5. og 8.trinn. På 9.trinn er målsetting satt til 56 poeng eller bedre.
Grønn =
Gul =
Oransje=
Rød =

over målsetting
under målsetting, resultatet er nærmere grønt nivå enn rødt nivå
under målsetting, resultatet er nærmere rødt nivå enn grønt nivå
lav resultatoppnåelse

Læringsresultater i lesing som grunnleggende ferdighet
og i faget norsk
Alle elever i Stavangerskolen skal gjennom det tiårige skoleløpet utvikle lese- og skrivekompetanse
- fagkunnskaper, holdninger og ferdigheter - som gir dem et godt grunnlag for videre studier og
yrkesliv, og som gjør dem i stand til å være deltakende samfunnsborgere.
Kvalitetsplan for skole – God, bedre, Best! 2016-2020

Nasjonale prøver i lesing
Nasjonale prøver er en del av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Det nasjonale
kvalitetssystemet skal bidra til kvalitetsutvikling på alle nivåer i grunnopplæringen med henblikk på
tilpasset opplæring og økt læringsutbytte for den enkelte elev. I tillegg skal det danne grunnlag for
lokalt vurderings- og utviklingsarbeid på kommune- og skolenivå gjennom skoleeiers og
skoleleders oppfølging av resultater.
Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad ferdighetene til elevene er i samsvar med
målene for lesing som grunnleggende ferdighet, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner
for fag i Kunnskapsløftet. Dette innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i
norskfaget.
De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing. Elevene viser at de kan:
1. Finne informasjon
2. Forstå og tolke
3. Reflektere over og vurdere form og innhold i teksten
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I dette kapittelet presenteres stavangerelevenes resultater på de nasjonale prøvene i lesing de
siste fire skoleårene. Stavangers resultater sammenlignes med gjennomsnittlige resultater
nasjonalt og med resultater for de største byene. Videre vises forskjellen mellom gutters og jenters
gjennomsnittlige resultater på prøvene.
De nasjonale prøvene i lesing ble digitale først høsten 2016. Det betyr at det kun er skoleårene
2016/17 og 2017/18 som kan sammenlignes direkte.
De nasjonale prøveresultatene i lesing viser at stavangerelevene skårer i overkant av 1 poeng
høyere enn gjennomsnittet nasjonalt de to siste skoleårene. Resultatene ligger noe under ønsket
målsetting på kommunenivå.

Fig.20 Nasjonale prøveresultater i lesing 5. 8. og 9. trinn

Side 47 av 78 - Stavangerskolen 2018 Kvalitets- og utviklingsmelding

Nasjonale prøveresultater – gutter og jenter

Fig.21 Nasjonale prøveresultater i lesing 5. 8. og 9. trinn – gutter og jenter, Stavanger kommune

Figur 21 viser gjennomsnittlige resultater for jenter og gutter på de nasjonale leseprøvene de siste
fire årene. Høsten 2017 oppnår jentene i Stavanger et gjennomsnittlig resultat som ligger rundt 2
poeng høyere enn guttene både på 5., 8. og 9.trinn.
Guttenes resultater ligger rundt gjennomsnittet nasjonalt (jfr. fig.20), mens jentenes
gjennomsnittlige resultater ligger tett opp mot kommunal målsetting.

Side 48 av 78 - Stavangerskolen 2018 Kvalitets- og utviklingsmelding

En analyse av guttenes og jentenes resultater fordelt på mestringsnivå viser at det er betydelige
variasjoner innad i gruppene. 23 prosent av guttene og 29 prosent av jentene på 5.trinn hadde
gode leseferdigheter (mestringsnivå 3), mens 22 prosent av guttene og 17 prosent av jentene
hadde svake leseferdigheter (mestringsnivå 1).
På 8. trinn hadde 13 prosent av guttene og 14 prosent av jentene svært gode leseferdigheter
(mestringsnivå 5). Andelen gutter og jenter med svake leseferdigheter (mestringsnivå 1) var
henholdsvis 11 og 5 prosent.
Mens 7 prosent av guttene på 9. trinn hadde svake leseferdigheter, utgjorde andelen jenter med
svake leseferdigheter 5 prosent. 23 prosent av guttene og 27 prosent av jentene på dette
årstrinnet hadde svært gode leseferdigheter på den nasjonale prøven høsten 2017.

Nasjonale prøveresultater – storbyer
Det nasjonale gjennomsnittet på leseprøvene er 50 poeng på 5. og 8.trinn og 54 poeng på 9.trinn.
Figuren under viser gjennomsnittlig poengsum på de nasjonale leseprøvene for de fem største
byene skoleåret 2017-18. Oslo og Bærum oppnår høyere gjennomsnittlig poengsum enn
Stavanger.

Fig.22 Nasjonale prøveresultater i lesing 2017-18 – utvalg storbyer

Standpunkt- og eksamensresultater i faget norsk
I dette avsnittet presenteres stavangerelevenes standpunktkarakterer og eksamensresultater i
norskfaget. Stavangers resultater sammenlignes med gjennomsnittlige resultater nasjonalt og med
resultater for de største byene. Videre vises forskjellen mellom gutters og jenters
karakterresultater.
Figur 23 viser at elevene i Stavanger oppnår litt høyere standpunkt- og eksamenskarakterer i
norskfaget enn gjennomsnittet nasjonalt. Forskjellene er likevel små – fra 0,1 til 0,2
karakterpoeng. Figuren viser gjennomsnittlig karakter for hele norskfaget (norsk hovedmål
skriftlig, norsk sidemål og norsk muntlig).
Gutters og jenters gjennomsnittlige karakterresultater i norskfaget viser en forskjell på 0,5 til 0,6
poeng i jentenes favør de siste skoleårene.
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Standpunktkarakterer - norsk

Eksamenskarakterer - norsk

Fig. 23 Standpunktkarakterer i norsk, Stavanger og nasjonalt
Standpunktkarakterer - norsk

Eksamenskarakterer - norsk

Fig.24 Avgangskarakterer i norsk, jenter – gutter
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Karakterresultater – storbyer
Figuren under viser gjennomsnittlige standpunkt- og eksamenskarakterer i norsk hovedmål skriftlig
for fem av storbyene skoleåret 2017-18. Trondheims og Stavangers gjennomsnittlige resultater
ligger tett opp mot Bærum kommunes gjennomsnittlige resultater.

Fig.25 Avgangskarakterer norsk hovedmål skriftlig 2017/18 - storbyer

Vurdering
•
•
•
•

Stavangerelevene oppnår gode resultater på de nasjonale leseprøvene.
Jentene oppnår et gjennomsnittlig resultat som ligger rundt 2 poeng høyere enn guttene på
de nasjonale prøvene i lesing.
Jentene oppnår et gjennomsnittlig karakterresultat i norskfaget som ligger 0,5 poeng
høyere enn guttenes resultater.
Sosial bakgrunn har stor betydning for elevenes skolefaglige prestasjoner.

Opplæringslovens krav om tidlig innsats på 1.-4. trinn innebærer en styrking av opplæringen i
norsk. Denne opplæringen skal spesielt rettes mot elever med svake ferdigheter i lesing.
Praksisfortellingen fra Våland skole viser hvordan skolens lærere arbeider med elevenes
lesekompetanse på småskoletrinnet.
Skoler med stabilt gode resultater over flere år, kjennetegnes ved at de har implementert en
systematisk leseopplæring på alle årstrinn og har gode rutiner for å fange opp elever med svak
leseutvikling.
Stavangerskolene gjennomfører lesekartlegginger på hvert årstrinn, og det er utviklet prosedyrer
for oppfølging av elever med svake leseferdigheter. Alle skolene har egne leseveiledere. PPT har
høy kompetanse innenfor fagområdet og bistår skoler både med oppfølging av enkeltelever og
systemrettet arbeid.
Det er vanskelig å si noe sikkert om årsaken til at jenter gjør det bedre enn gutter på
lesekartlegginger. Det er jevnt over slik i Norge og andre land vi sammenligner oss med.
Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger fremmer en hypotese om at motivasjon er en faktor,
samt at leseprøvene i skolen er utformet på en måte som påvirker jenter positivt. 5

5

Er jentene egentlig bedre til å lese enn gutter?
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I artikkelen fra Lesesenteret fremheves motivasjon som et viktig element når man skal måle
leseferdigheter, slik det blir gjort i disse prøvene. Motivasjon til å gjøre sitt beste, til å lese
tekstene grundig, og til å overhodet gidde å svare på krevende skriveoppgaver.
Forskjeller i hvor motiverte elevene er for å gjennomføre prøvene kan forklare mye av årsaken til
at det ser ut til at jenter leser bedre enn gutter på skolen, ifølge forskerne. De henviser til tidligere
forskning som viser at det skal mer til for guttene enn for jentene å engasjere seg i en tekst.
Hovedpersonens kjønn, temaet for teksten, holdninger til teksten eller tematikken, har mer å si for
hvor godt guttene presterer når de skal lese, enn det har å si for jentene.
Av den grunn mener forskerne ved Lesesenteret at de som utformer slike prøver, bør ta hensyn til
guttenes motivasjon for å lese tekstene. Man vet også at jenter i større grad gjør det som er
forventet av dem enn gutter. Gutter spør oftere hva som er vitsen med det de blir bedt om å gjøre.
Utformingen av de nasjonale prøvene kan skolene ikke gjøre noe med. Det er likevel viktig at den
enkelte skole motiverer elevene for lesing gjennom å tilby et bredt utvalg av litteratur og stimulere
elevenes leseferdigheter i alle fag. En rekke skoler har dyktige skolebibliotekarer som bistår
lærerne med valg av litteratur knyttet til ulike tema. Stavangerskolene er også flittige brukere av
Skolebiblioteksentralen. Videre gir Internett og nettbaserte undervisningsprogrammer lærerne et
utall muligheter til å tilby elevene aktuelt og variert lesestoff i ulike sjangre tilpasset den enkelte
elevs interesser og forutsetninger.
Mens forskjellen mellom jenters og gutters resultater på de nasjonale leseprøvene tilsvarer to
poeng, er variasjonen etter sosial bakgrunn langt større. I SSBs rapport Sosial reproduksjon av
utdanning? 6 påpekes det at jo høyere utdanning foreldrene har, desto større andel av barna skårer
på høyeste mestringsnivå.
For eksempel skårer nesten 33 prosent av femteklassinger med høyt utdannede foreldre på høyeste
mestringsnivå i regning, mens andelen for elever med lavt utdannede foreldre er 15 prosent. Det er også store
forskjeller i lesing og engelsk etter sosial bakgrunn, og vi ser den samme tendensen for alle klassetrinnene som
avlegger nasjonal prøve.

Stavanger kommune har vedtatt en modell for budsjettildeling til skolene som tilgodeser skoler
som ligger i områder med levekårsutfordringer. Disse skolene får tilført ekstra midler for å bidra til
å jevne ut sosiale ulikheter. I Stavanger er det en rekke eksempler på at skoler i områder med
levekårsutfordringer oppnår gode resultater – både faglig og sosialt. Det er grunn til å anta at dette
i hovedsak skyldes at skolens ansatte har jobbet målrettet og systematisk over tid. Samtidig gir
den ekstra ressurstildelingen en utvidet mulighet til å tilrettelegge for tidlig innsats på alle årstrinn.
Stavanger kommune har som målsetting at alle elever i stavangerskolen skal utvikle lese- og
skrivekompetanse som gir dem et godt grunnlag for videre studier og yrkesliv, og som gjør dem i
stand til å være deltakende samfunnsborgere. Utvikling av elevenes leseferdigheter er et
kjerneområde og grunnlaget for svært mye av det som skjer i skolen. Stavanger har etablert en
rekke strukturer og systemer som, sammen med lærernes kompetanse, bidrar til å gi elevene god
lesekompetanse uavhengig av klasse- eller skoletilhørighet.
Rådmannen er opptatt av at kartleggingsprøver i lesing og nasjonale leseprøver brukes aktivt som
verktøy av skolene for å gi den enkelte elev et best mulig tilrettelagt opplæringstilbud. Samtidig
forutsetter rådmannen at resultater fra prøvene brukes på skolenivå til refleksjon over og
videreutvikling av eksisterende praksis.
I det regionale samarbeidet om kompetanseutvikling mellom kommunene i Midt-Rogaland og
Universitetet i Stavanger er lesing et av temaene skolene kan velge å fokusere spesielt på og få
kompetanseutvikling i. Nettverk for erfaringsdeling mellom skoler og kommuner vil være en del av
innsatsen.

6

Kilde: SSB: Sosial reproduksjon av utdanning? (2014)
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PRAKSISFORTELLING VÅLAND SKOLE
ARBEID MED ELEVENES LESEKOMPETANSE PÅ 4. TRINN
Hvert år gjennomfører barneskolene kartleggingsprøver i lesing blant elevene på 1.-3.trinn.
Prøvene hjelper lærerne med å finne de elevene som trenger ekstra hjelp i løpet av de første
skoleårene. Opplæringslovens intensjon om tidlig innsats innebærer at elever med svak faglig har
rett til tett oppfølging.
Teksten under illustrer hvordan lærere og elever ved Våland skole mot slutten av småskoletrinnet
jobber for å utvikle elevenes lesehastighet, stimulere elevenes interesse for lesing og oppøve
elevenes evner til å finne informasjon i tekster, forstå og tolke ulike typer teksttyper.
På Våland skole er utgangspunktet for 4.klasseteamets planlegging og prioriteringer gjennom
skoleåret læreplanens kompetansekrav etter 4.årstrinn og de grunnleggende ferdighetene.
Målet er å gjøre elevene våre «klare» for mellomtrinnet.
Lærerne er opptatt av å skape motivasjon for lesing hos elevene - leselyst og leseglede. På ulike
måter synliggjøres lesing i klasserommet, alt fra å legge en ert i krukke for hver leste bok til bruk
av lesebarometer og statistikk over antall leste bøker eller boksider. Hver dag settes det av 20
minutter til lesing. Lærerne bruker denne tiden til å lese med enkeltelever, veilede, utfordre og
støtte. Elever med svake leseferdigheter følges særskilt opp.
Elevene jobber ofte i grupper, og mange av timene er organisert som stasjonsundervisning i
klasserommet. Vi vet fra forskning at læringsutbyttet øker når elevene aktivt samhandler om å løse
ulike oppgaver. Elevene får samtidig utviklet sine muntlige ferdigheter når de drøfter problemstillinger sammen. Vi opplever at stasjonsundervisning er en god måte å tilpasse undervisningen til
alle elevene. Elevene har mulighet til å jobbe differensiert med samme type tema og oppgaver.
4.klassingene skal kunne lese og forstå et bredt spekter av sjangre og teksttyper; alt fra sammensatte tekster, argumenterende tekster, artikler, sagn og myter til skjønnlitteratur og fagtekster. En
viktig nøkkel her er å finne relevante tekster som interesserer og engasjerer elevene.
Våre elever lærer å bruke ulike strategier i lesingen slik som vøl-skjema, tankekart og nøkkelord
for å nevne noen. Dette hjelper elevene til å finne informasjon, analysere og forstå innholdet i
tekstene de leser. På sikt skal den enkelte elev selv kunne vurdere hvilke strategier som er
hensiktsmessig å bruke for ham/henne.
Et sentralt mål i leseopplæringen er å kunne lese på fagets premisser. Overgangen fra å lære å
lese på barnetrinnet til å lese for å lære på mellomtrinnet krever systematisk lese- og
skriveopplæring i alle fag. På Våland jobbes det derfor blant annet med «ukens tekst». Dette
innebærer at klassen jobber med en felles tekst gjennom hele uken og angriper teksten på flere
måter og i forskjellige fag. Skriving og muntlige ferdigheter flettes naturlig inn. Helt sentralt er et
systematisk arbeid med ord og begreper.
Alle elevene våre gis tilgang til Aski Raski via Feide. Dette er et nettbasert verktøy for intensiv
lesetrening. Elevene lærer å lese gjennom trening i å høre, finne, skrive og lese enkeltord. I Aski
Raski blir enkeltord brutt ned til en og en lyd som settes sammen til stavelser og ord. Slik blir
elevene gode til å uttale både lyder og ord hurtig og rett. To ganger i løpet av 4.klasse avholdes
Carlsten leseprøve. Prøven gir lærerne informasjon om elevenes leseferdighet og leseforståelse.
Repetert lesing er en annen metode vi benytter for å oppøve elevenes lesehastighet. Lærerne
veileder for å bevisstgjøre elevene på deres lesestrategier. Avkodingsferdigheter, lesehastighet og
flyt påvirker leseforståelsen. Læreren som «modell-leser» er viktig for elevenes leseutvikling.
Foreldrene gis grundig informasjon om leseopplæringen på foreldremøter. På 4.trinn har lærerne et
særlig fokus på kravene som møter elevene på mellomtrinnet, og på hvilke måter foreldrene og
skolen sammen kan støtte opp under elevenes utvikling. I egne elev- og utviklingssamtaler gir
lærerne individuelle tilbakemeldinger til elevene og elevenes foreldre.
Eli Ryssdal, rektor
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Læringsresultater i regning som grunnleggende
ferdighet og i faget matematikk
I Kvalitetsplan for skole – God, bedre, Best! 2016-2020 er matematisk kompetanse et av
utviklingsområdene. Den overordnede målsettingen er at elevene i stavangerskolen skal utvikle
matematisk kompetanse for videre utdanning, arbeidsliv og fritid.
I dette kapittelet presenteres stavangerelevenes resultater på de nasjonale regneprøvene de siste
fire skoleårene. Stavangers resultater sammenlignes med gjennomsnittlige resultater nasjonalt og
med resultater for de største byene. Videre vises forskjellen mellom gutters og jenters
gjennomsnittlige karakterresultater og nasjonale prøveresultater i regning.

Nasjonale prøver i regning
Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad ferdighetene til elevene er i samsvar med
mål for regning som grunnleggende ferdighet, slik den er integrert i kompetansemålene i
læreplanen for fag i Kunnskapsløftet. Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en
prøve i matematikk som fag.
De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder:
1. tall
2. måling
3. statistikk
Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene bruker regning i ulike faglige og dagligdagse
sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de:
•
•
•
•

kan
kan
kan
kan

løse en gitt utfordring
løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner
vurdere om svarene er rimelige
ha effektive strategier for enkel tallregning
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Høsten 2017 oppnådde stavangerelevene en gjennomsnittlig poengsum på de nasjonale
regneprøvene som lå 1-2 poeng høyere enn landsgjennomsnittet. Stavangers gjennomsnittlige
resultater har de siste fire skoleårene ligget godt over snittet nasjonalt. Resultatene ligger noe
under ønsket målsetting på kommunenivå.

Fig.26 Nasjonale prøveresultater i regning 5. 8. og 9. trinn
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Nasjonale prøveresultater – gutter og jenter

Fig.27 Nasjonale prøveresultater i regning 5. 8. og 9. trinn – gutter og jenter, Stavanger kommune

Figur 27 viser forskjellene mellom jenters og gutters resultater for Stavanger samlet. Høsten 2017
oppnår guttene et gjennomsnittlig resultat som ligger i underkant av 2 poeng høyere jentenes
resultater på alle prøvene. Mens guttene skårer over eller tett opp mot ønsket målsetting, ligger
jentenes resultater rundt landsgjennomsnittet på 5. og 9. trinn og 1 poeng høyere enn det
nasjonale snittet på 8.trinn.
En analyse av guttenes og jenters resultater pr. mestringsnivå høsten 2017 viser at 33 prosent av
guttene og 23 prosent av jentene på 5.trinn hadde gode regneferdigheter (mestringsnivå 3).
17 prosent av guttene og 21 prosent av jentene hadde svake regneferdigheter (mestringsnivå 1).
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På 8. trinn hadde 18 prosent av guttene og 12 prosent av jentene svært gode regneferdigheter
(mestringsnivå 5). 5 prosent av guttene og 5 prosent av jentene hadde svake regneferdigheter
(mestringsnivå 1).
3 prosent av guttene på 9. trinn hadde svake regneferdigheter, mens andelen jenter med svake
regneferdigheter utgjorde 5 prosent. 28 prosent av guttene og 14 prosent av jentene på dette
årstrinnet hadde svært gode regneferdigheter på regneprøven høsten 2017.

Nasjonale prøveresultater – storbyer
Det nasjonale gjennomsnittet på regneprøvene er 50 poeng på 5. og 8.trinn og 54 poeng på
9.trinn. Tabellen under viser resultatene for de fem største byene skoleåret 2017-18. Oslo og
Bærum oppnår høyeste poengsummer fulgt av Stavanger og Bergen.

Fig.28 Nasjonale prøveresultater i regning 2017-18 – storbyer

Standpunktkarakterer og eksamensresultater i faget matematikk
I dette kapittelet presenteres stavangerelevenes standpunktkarakterer og eksamensresultater i
faget matematikk, samt forskjellen mellom gutters og jenters karakterresultater.
Stavangers resultater sammenlignes med gjennomsnittlige resultater nasjonalt og med resultater
for de største byene.

Målsetting
I Kvalitetsplan for skole – God, bedre, best! 2016-20 er målsettingen for standpunkt i
matematikk satt til 3,9 karakterpoeng eller bedre.
7
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under målsetting, resultatet er nærmere rødt nivå enn grønt nivå
Lav resultatoppnåelse

7 Conexus/Læringslabens beregningsmetoder for fastsetting av grenseverdier er lagt til grunn .
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Fig.29 Avgangskarakterer i matematikk, Stavanger og nasjonalt

Fig.30 Avgangskarakterer i matematikk, gutter – jenter, Stavanger kommune
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Figur 29 viser 10.klassingenes gjennomsnittlige eksamens- og standpunktkarakterer i matematikk.
Stavangerelevenes standpunktkarakterer har vært stabile i flere år, mens eksamensresultatene har
vist en positiv utvikling de tre siste skoleårene.
Mens guttene skårer bedre enn jentene på de nasjonale regneprøvene, oppnår jentene i Stavanger
litt høyere karakter i faget matematikk enn guttene.

Karakterresultater – storbyer
Figuren under viser gjennomsnittlige standpunkt- og eksamenskarakterer i matematikk for fem av
storbyene skoleåret 2017-18. Variasjonen mellom kommunenes standpunktkarakterer utgjør 0,2
poeng, mens eksamensresultatene i matematikk skriftlig viser et spenn tilsvarende 0,4 poeng – fra
3,7 til 4,1 poeng.

Fig.31 Avgangskarakterer i matematikk 2017-18 – utvalg storbyer

Vurdering
•
•
•
•

Stavangers resultater på de nasjonale prøvene i regning ligger over landsgjennomsnittet.
Sammenlignet med storbyene ligger Stavangers resultater «midt på treet»
Guttene oppnår et resultat på de nasjonale regneprøvene som ligger rundt to poeng over
jentenes resultat.
Stavangerelevenes eksamensresultater i matematikk har vist en positiv utvikling de siste
tre skoleårene.

Stavanger kommune har satt i gang flere tiltak for å øke elevenes interesse for matematikk og
bedre elevenes læringsutbytte. I tillegg til ordinære videreutdanningstilbud i matematikk for lærere
på barne- og ungdomstrinnet, deltar flere av våre ungdomsskolelærere i forsøket med
lærerspesialistutdanning. Målsettingen med dette studiet er å beholde gode matematikklærere i
klasserommet samtidig som de skal få nye utfordringer og profesjonell videreutvikling.
På barnetrinnet er det etablert nettverk for veiledere i regning. Alle barneskolene har egne
regneveiledere. Disse har et spesielt ansvar for veiledning av kollegaer og kompetanseutvikling i
matematikk ved egen skole. 18 av barneskolene våre deltar i forskningsprosjektet 1+1
smågruppeundervisning i matematikk på barnetrinnet. Prosjektet startet i 2016 og går over fire
skoleår. Hensikten med «1+1 prosjektet» er å undersøke hva som skjer med elevenes
matematikkferdigheter dersom de får en ekstralærer som brukes til å gi elevene undervisning i
smågrupper.
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Både nasjonalt og i Stavanger gjør gutter det bedre enn jenter på de nasjonale prøvene i regning
på alle tre årstrinn. Likevel har jentene noe bedre avgangskarakter i faget matematikk. En mulig
årsaksforklaring kan være at de nasjonale prøvene måler ferdigheter i regning knyttet til ulike fag.
Oppgavene er problemløsningsorienterte og legger opp til logisk tenkning, noe som ser ut til å
appellere til guttene. Faget matematikk handler i større grad om teknisk regning. Når jentene
oppnår bedre karakterer i faget matematikk, kan det skyldes at jenter i større grad gjør det som er
forventet av dem, og at dette gir jentene bedre uttelling på prøver og til eksamen.
Doktorgradsstipendiat Mona Røsseland, som i flere år har ledet et matematikknettverk for lærere i
Stavanger, er opptatt av at lærerne i større grad legger til rette for åpne oppgavetyper og praktisk
matematikk i sin undervisning. Hun hevder at det er viktigere at elevene jobber seg fram til en
forståelse heller enn at de blir presentert for teori og formler og skal regne mattestykker.
Praksisfortellingen fra Kristianslyst skole på neste side er et godt eksempel på en problemorientert
tilnærming til faget matematikk.
Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg ledet av Camilla Stoltenberg skal samle kunnskap om hvorfor
kjønnsforskjeller i skolen oppstår, og komme med forslag til hva som kan gjøres for å motvirke
dem. Utvalget skal etter planen levere sin rapport i februar 2019. Kommunalstyret for oppvekst har
bedt rådmannen gi en vurdering av hvilke av ekspertutvalgets anbefalinger som bør implementeres
i skolene i Stavanger når utvalgets rapport foreligger.
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PRAKSISFORTELLING
KRISTIANSLYST SKOLE
ARBEID MED ELEVENES MATEMATISKE KOMPETANSE
Kristianslyst skole er en av skolene som oppnådde svært gode eksamensresultater i matematikk
våren 2017. En av skolens matematikklærere forteller hva som, etter hans mening, ligger bak de
gode eksamensresultatene i hans klasse.
Først av alt må det sies at det er et sammensatt bilde som ligger bak. Denne klassen viste allerede
i starten av 8. klasse at det var en faglig sterk klasse. Når vi setter sammen nye klasser, prøver vi
alltid å balansere hensynet til det sosiale samspillet i klassen opp mot en så faglig jevn forfordeling
mellom klassene som mulig. Likevel viste denne klassen allerede på de nasjonale prøvene om
høsten i 8.klasse at den lå et lite hestehode foran de andre klassene.
Når det er sagt, må jeg si at det er jobbet godt med klassen over tid. Jeg har prøvd å følge opp
skolearbeidet hjemme med leksesjekk og innlevering av arbeidsbok jevnlig. Det er ingen vits i å gi
masse lekser hvis disse ikke følges opp. Det samme gjelder de vurderingssituasjonene vi har hatt både muntlig og skriftlig. Elevene har fått tydelige tilbakemeldinger muntlig og skriftlig på hva de
behersker og får til, og hvilke elementer innenfor matematikken de må jobbe enda mer med.
Faglig samarbeid mellom matematikklærerne på trinnet og på skolenivå har vært en berikelse og
ressurs på veien mot eksamen. Spesielt i digitale emner som excel og geogebra har faglærerne
utviklet seg og hevet sin kompetanse de tre siste årene. Det har elevene våre profitert på.
Skolen vår har deltatt i satsingen Ungdomstrinn i utvikling med PRUV8 som ledesnor. Dette har jeg
prøvd ut i klassen på ulike måter. Feltarbeid i skoleområdet om vei, fart og tid, praktiske og
utfordrende oppgaver, oppstart av timen med matematikknøtter og gruppeoppgaver hvor elevene
har hver sin opplysning som de skal sette sammen til en helhet. Vi har også brukt konkreter,
dagligdagse ting som kortstokk, terninger, mynter, menyer og info fra bankenes hjemmesider om
lån og sparing. Elevene må altså prate og tenke matematikk gjennom parøvinger, summeoppgaver
og gruppearbeid. De sterke elevene brukes som hjelpelærere og driver gruppene fremover.
Fire av disse sterke elevene tok vg1 matematikk etter ordinær skoletid i 10.klasse og fullførte med
strålende resultater.
Klassen hadde Nye Mega matematikkverk som grunnbok. Den er ikke helt i samsvar med det
nivået eksamen har ligget på de siste årene. Derfor bestemte faggruppa i matematikk at vi skulle
bruke stoff og prøveforslag fra verket Faktor i tillegg. Det verket har også en digital ressurs som vi
brukte som variasjon i undervisningen. Vi var også innom nettsteder som Khan Academy for å
illustrere og forklare problemstillinger og nytt fagstoff.
Våren i 10. klasse var vi tidlig ferdig med gjennomgang av nytt fagstoff og startet med
eksamensforberedelser. Vi tok for oss tidligere eksamensoppgaver for at klassen skulle kjenne det
faglige nivået disse prøvene kan ligge på. Elevene arbeidet i grupper med 3-5 elever i hver gruppe.
De sterke elevene var fordelt på alle gruppene og ledet an arbeidet. Jeg som matematikklærer
vandret mellom gruppene og hjalp og diskuterte oppgaveløsninger. Elevene fikk så ferdige
løsningsforslag, som de sjekket mot sine løsninger. Oppgaver som mange av gruppene slet med,
gikk vi gjennom i plenum.
Samtidig med dette arbeidet satte vi av tid hver uke til arbeid med digitale ferdigheter innenfor
excel og geogebra. Elevene hadde workshop og jobbet mye to og to. Innleveringer på Its learning
med tilbakemeldinger fra meg.
Når det da til slutt ble klart at klassen skulle opp i matematikk, følte jeg at klassen var godt rustet
for denne utfordringen.
Einar Gilje
8

PRUV = undervisning som er praktisk, relevant, utfordrende og variert
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Læringsresultater i engelsk
Nasjonale prøver i engelsk
Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål for
læreplanene i alle fag i Kunnskapsløftet. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag –
engelsk. Oppgavene på 5. trinnet er knyttet til disse ferdighetene:
•
•
•
•
•

finne informasjon
forstå hovedinnholdet i enkle tekster
forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid
forstå ord og uttrykk ut i fra sammenhengen de brukes i
bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønster

I dette kapittelet presenteres stavangerelevenes resultater på de nasjonale prøvene i engelsk de
siste fire skoleårene. Stavangers resultater sammenlignes med gjennomsnittlige resultater
nasjonalt og med resultater for de største byene. Videre vises forskjellen mellom gutters og jenters
gjennomsnittlige karakterresultater og resultater på de nasjonale prøvene.
Nasjonale prøve i engelsk avholdes kun på 5. og 8.trinn.

Fig.32 Nasjonale prøveresultater i engelsk 5. og 8. trinn

Høsten 2017 oppnådde stavangerelevene en gjennomsnittlig poengsum på de nasjonale prøvene i
engelsk som lå 2,2 poeng høyere enn landsgjennomsnittet på 5. trinn og hele 2,6 poeng høyere
enn snittet nasjonalt på 8.trinn. Stavangers gjennomsnittlige resultater har de siste fire skoleårene
ligget godt over snittet nasjonalt.

Side 62 av 78 - Stavangerskolen 2018 Kvalitets- og utviklingsmelding

Nasjonale prøveresultater – gutter og jenter

Fig.33 Nasjonale prøveresultater i engelsk – gutter og jenter

Figur 33 viser gjennomsnittlige resultater for jenter og gutter på de nasjonale prøvene i engelsk de
siste fire årene. Høsten 2017 oppnår guttene et gjennomsnittlig resultat som ligger 1,8 poeng
høyere enn jentene. Mens jentenes gjennomsnittlige resultater ligger noe under ønsket målsetting,
oppnår guttene et gjennomsnittlig resultat godt over målsetting. Resultatene på 8.trinn viser svært
beskjedne kjønnsforskjeller de to siste skoleårene.
En gjennomgang av guttenes og jentenes resultater fordelt på mestringsnivå høsten 2017 viser at
39 prosent av guttene og 29 prosent av jentene på 5.trinn hadde gode ferdigheter i engelsk
(mestringsnivå 3). 13 prosent av guttene og 16 prosent av jentene hadde svake ferdigheter i
engelsk (mestringsnivå 1).
På 8. trinn hadde 16 prosent av guttene og 17 prosent av jentene svært gode leseferdigheter
(mestringsnivå 5). Andelen gutter og jenter med svake leseferdigheter (mestringsnivå 1) var
henholdsvis 7 og 5 prosent. Årsaken til at guttene likevel oppnår høyere gjennomsnittlig poengsum
på 8.trinn, er at noen flere gutter enn jenter ligger på mestringsnivå 4.
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Nasjonale prøveresultater – storbyer
Figur 34 viser resultatene på de nasjonale prøvene i engelsk lesing for de fem største byene
skoleåret 2017-18. Sammenlignet med de andre byene oppnår elevene i Stavanger gode
resultater.

Fig.34 Nasjonale prøveresultater i engelsk 2017-18 – utvalg storbyer

Standpunktkarakterer og eksamen i faget engelsk
I dette kapittelet presenteres stavangerelevenes standpunktkarakterer og eksamensresultater i
engelskfaget (skriftlig og muntlig), samt forskjellen mellom gutters og jenters karakterresultater.
Stavangers resultater sammenlignes med gjennomsnittlige resultater nasjonalt og med resultater
for de største byene.

Fig.35 Avgangskarakterer i engelsk, Stavanger og nasjonalt
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Fig.36 Avgangskarakterer i engelsk, gutter – jenter, Stavanger kommune

Stavangers avgangsresultater i engelsk viser at stavangerelevene oppnår litt høyere karakter i
faget enn gjennomsnittet nasjonalt.
Mens guttene i Stavanger oppnår gode resultater på de nasjonale prøvene i engelsk, oppnår
jentene i Stavanger høyere standpunkt- og eksamenskarakter i faget. Forskjellen tilsvarer mellom
0,3 til 0,4 karakterpoeng de siste skoleårene.
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Karakterresultater – storbyer
Figuren under viser gjennomsnittlige standpunkt- og eksamenskarakterer i engelsk skriftlig for fem
av storbyene skoleåret 2017-18. Standpunktkarakterene varierer fra 4,0 til 4,3. Alle kommunene
har svakere eksamensresultat. Bærum kommunes gjennomsnittlige eksamensresultat ligger noe
høyere enn de øvrige storbyene.

Fig.37 Avgangskarakterer i engelsk skriftlig 2017-18 – utvalg storbyer

Vurdering
•
•
•

Stavanger oppnår gode resultater på de nasjonale prøvene i engelsk.
Stavangers avgangskarakterer i engelsk ligger litt over snittet nasjonalt.
Mens gutter oppnår gode resultater på de nasjonale prøvene i engelsk, får jentene bedre
karakterresultater i faget.

Gode språkferdigheter er viktig både i utdanningssammenheng, i arbeid og på fritid. Resultatene
fra de nasjonale prøvene i engelsk har i flere år vist at elevene i Stavanger har gode
grunnleggende ferdigheter i faget.
Avgangskarakterer på 10.trinn viser at stavangerelevene har gode ferdigheter i engelsk. I engelsk
muntlig oppnår stavangerelevene våren 2018 en standpunkkarakter på 4,4 og eksamenskarakter
på 4,7.
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2.5. Grunnskolepoeng
Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med
karakterer. Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng
er beregnet som summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og
mulitplisert med 10.
Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for
eleven.Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt.

Målsetting
I Kvalitetsplan for skole – God, bedre, best! 2016-20 er målet for gjennomsnittlig grunnskolepoengsum satt til 42 poeng eller mer.
42 poeng eller mer
40 – 41,9 poeng
38 – 39,9 poeng
0 – 37,9 poeng

Grønn =
Gul =
Oransje=
Rød =

over målsetting
under målsetting, resultatet er nærmere grønt nivå enn rødt nivå
under målsetting, resultatet er nærmere rødt nivå enn grønt nivå
lav resultatoppnåelse

Fig.38 Gjennomsnittlig grunnskolepoengsum

Figur 38 viser 10.trinns grunnskolepoengsum for hvert skoleår fra 2006-07 til 2017-18. Elevenes
grunnskolepoeng har økt jevnt fram til nå - både nasjonalt og i Stavanger.
Figuren viser også gjennomsnittlig grunnskolepoengsum for gutter og jenter i Stavanger. Jentene
oppnår i snitt 4 poeng høyere grunnskolepoengsum enn guttene. På landsbasis er forskjellen 4,5
poeng i jentenes favør.
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Grunnskolepoeng – storbyer
Stavangers gjennomsnittlige grunnskolepoengsum ligger høyere enn det nasjonale snittet og noe
høyere enn flere av storbyene. Bærum har høyest grunnskolepoengsum av storbyene. Stavangers
grunnskolepoengsum ligger 0,8 poeng over gjennomsnittet nasjonalt.

Fig.39 Gjennomsnittlig grunnskolepoengsum skoleåret 2017-18, utvalg storbyer

Vurdering
•
•
•

Stavangerelevenes gjennomsnittlige grunnskolepoengsum er høy.
Jentenes gjennomsnittlige grunnskolepoengsum ligger 4 poeng over guttenes
grunnskolepoeng.
Sosiale ulikheter medfører store forskjeller i hvordan det går med elevene i
utdanningssystemet.

Stavangerelevenes gjennomsnittlige grunnskolepoengsum har hatt en jevn økning fram til nå.
Grunnskolepoengene våren 2018 ligger på samme nivå som skoleåret 2016-17.
I tidligere kvalitets- og utviklingsmeldinger har en av årsaksforklaringer til denne økningen vært at
skoleadministrasjonen årlig avholder egne vurderingskurs for lærere på 10.trinn. Dette for å sikre
en mest mulig ensartet karaktersetting.
Den høye grunnskolepoengsummen i Stavanger innebærer at elevene får gode karakterer og har
gode ferdigheter og kunnskaper i fagene.
Jenter har i snitt en grunnskolepoengsum som ligger fire poeng høyere enn guttenes. Figur 38
viser at kjønnsforskjellen har vært noenlunde lik i en årrekke. Høsten 2017 nedsatte regjeringen et
ekspertutvalg for å få mer kunnskap om hvorfor jentene gjør det bedre enn guttene på skolen.
Rådmannen vil med interesse følge det nasjonale arbeidet med denne problemstillingen.
Mens forskjellen mellom gutters og jenters gjennomsnittlige karakterresultater utgjør 4
grunnskolepoeng, viser det seg at forskjeller i foreldres utdanningsnivå medfører langt større
ulikheter. Barn av foreldre med grunnskole som høyeste utdanning, har i gjennomsnitt 12
grunnskolepoeng mindre enn barn av høyt utdannede foreldre. Ifølge SSB utgjør sosial bakgrunn
store forskjeller i hvordan det går med elevene i utdanningssystemet. For standpunktkarakterer
utgjør sosial bakgrunn de største forskjellene i teoretiske fag som matematikk, naturfag og
samfunnsfag.9 En forskjell på 12 grunnskolepoeng tilsvarer 3 års skolegang.

9

Kilde: SSB: Sosial reproduksjon av utdanning?
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2.6. Overgangen fra grunnskole til VGO
Det er en uttalt målsetting at alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre
videregående opplæring. Vitnemål/fagbrev skal sikre dem videre studier eller deltakelse i
arbeidslivet.
Figur 40 viser prosentandel elever i Stavanger og nasjonalt som startet opp i videregående
opplæring (VGO) samme år som avsluttet ungdomsskole. 96,8 prosent av stavangerelevene startet
høsten 2017 opp i videregående opplæring. Prosentandelen nasjonalt var 98,1.

Fig.40 Andel elever som startet i VGO samme år som avsluttet ungdomsskole, Stavanger og nasjonalt

Like viktig som å øke andelen elever som begynner på VGO, er det å øke antallet elever som
fullfører.
Figur 41 på neste side viser prosentandel elever som har fullført og bestått Vg1 over en periode på
syv år. 86,6 prosent av stavangerelevene som gikk ut av 10.klasse skoleåret 2016-17, har fullført
og bestått Vg1. 89 prosent av jentene fullførte og bestod Vg1, mens tilsvarende tall for guttene var
84,4 prosent.
Flesteparten av de resterende elevene går fortsatt i videregående skole, men har strøket i et eller
flere fag og må avlegge ny eksamen i dette/disse fagene. Noen elever velger imidlertid å slutte på
skolen i løpet av skoleåret. Skoleåret 2016-17 sluttet 77 elever, 30 jenter og 47 gutter, i Vg1 i
løpet av skoleåret.
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Fig.41 Andel elever som har fullført og bestått VG1

Andel elever i VGO – storbyer
Figur 41 viser prosentandelen elever som begynte i VGO samme år som de avsluttet
ungdomsskolen (skoleåret 2017-18). Andelen varierte fra 96,8 prosent i Stavanger til 98,4 prosent
i Trondheim.

Fig.41 Andel elever i VGO samme år som avsluttet grunnskole, utvalg storbyer 2017
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Elever som sluttet i VGO – gutter og jenter
Grunnskole
poeng

55 - 60

50 - 55

45 - 50

40 - 45

35 - 40

30 - 35

25 - 30

0,1 - 25

Ukjent

Total

Gutter

0,0
(8)

0,0
(45)

0,7
(135)

1,1
(183)

3,7
(164)

5,0
(140)

17,9
(67)

35,0
(40)

11,6
(43)

5,7
(825)

Jenter

0,0
(27)

0,0
(144)

0,0
(178)

0,9
(112)

3,7
(108)

3,9
(77)

21,6
(37)

26,3
(19)

22,5
(40)

4,0
(742)

Total

0,0
(35)

0,0
(189)

0,3
(313)

1,0
(295)

3,7
(272)

4,6
(217)

19,2
(104)

32,2
(59)

16,9
(83)

4,9
(1567)

Tab.6 Andel elever som sluttet Vg1 skoleåret 2016-17, Stavanger

Rogaland fylkeskommune utarbeider årlig en oversikt over elever som slutter i løpet av skoleåret,
med bostedsadresse i Stavanger. Tabell 6 viser prosentandel skolesluttere i løpet av det første året
på videregående opplæring (Vg1) skoleåret 2016-17 sortert på kjønn og etter grunnskolepoeng.
Tallene i parentes viser til det totale antall elever innenfor hver grunnskolepoengkategori.
Eksempelvis begynte 40 gutter med mindre enn 25 grunnskolepoeng på Vg1 skoleåret 2016-17.
Av disse sluttet 35 prosent, tilsvarende 14 elever, i løpet av skoleåret.

Vurdering
•
•

97 prosent av stavangerelevene som avsluttet grunnskolen våren 2017, fortsatte i
videregående opplæring.
87 prosent av de elevene som gikk ut av 10. klasse våren 2017, har fullført og bestått Vg1.

Tall fra Skoleporten viser at rundt 97% av elevene i Stavanger begynner i VGO samme år som de
avslutter grunnskolen. Det er ulike årsaker til at elever ikke begynner i VGO. Flytting, oppstart i
arbeid eller sykdom er kjente årsaker til at noen elever ikke begynner. Noen flerspråklige elever
tar imot tilbud om et ekstra år med grunnskoleopplæring før de begynner i VGO.
Tabell 6 viser andel elever som sluttet i løpet av det første skoleåret på videregående (skoleåret
2016-17) Omtrent ingen elever, verken jenter eller gutter, med høy grunnskolepoengsum sluttet
på videregående skole i løpet av skoleåret. Blant elever med færre enn 30 grunnskolepoeng er
frafallet stort. 24 prosent av guttene og 21 prosent av jentene i denne kategorien sluttet på
videregående i løpet av skoleåret.
Forebygging og tidlig innsats står fortsatt sentralt i Stavanger kommunes arbeid for å sikre at flere
elever gjennomfører videregående opplæring. To ungdomsskoler i Stavanger kommune prøver ut
driftsmodellen Glidelåsen i samarbeid med Rogaland fylkeskommune. I Glidelåsen får elever tett
oppfølging i overgangen fra ungdomsskole til videregående skole.
I tillegg har kommunen, i samarbeid med fylkeskommunen, startet opp et fleksibelt
opplæringstilbud, kalt kombinasjonsklasser, for flerspråklige elever. Tilbudet gis ved Godalen
videregående skole med bidrag av lærerkrefter fra Johannes læringssenter. I kombinasjonsklassene får elever som trenger mer grunnskoleopplæring, undervisning på grunnskolenivå
samtidig som de starter i videregående opplæring.
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3. System for kvalitetsvurdering og
skoleutvikling
¨
Forskrift til opplæringsloven forplikter den enkelte skole til jevnlig å vurdere i hvilken grad
elevenes opplæringstilbud medvirker til å nå de målsettingene som er fastsatt i
læreplanverket. Skoleeier har ansvar for å påse at den skolebaserte vurderingen blir
gjennomført i samsvar med forskriften. Dette innebærer blant annet at skoleeier skal ha
systemer for innhenting av opplysninger som trengs for å vurdere tilstanden og utviklingen
innenfor opplæringen.
Begrepet kvalitet har ulike dimensjoner. Stavanger kommune legger vekt på at
kvalitetsbegrepet både innbefatter elevresultater som karakterer og nasjonale
prøveresultater, og elevenes og foresattes opplevelse av skolen og opplæringstilbudet.
Skolenes forskjellighet gjør at skolene i Stavanger velger ulike innfallsvinkler og
satsingsområder i utviklingen av læringsmiljøet. Læringsmiljøet defineres i denne
sammenheng som hele skolens virksomhet. Samtidig er alle skolene forpliktet til å følge opp
utviklingsområdene i Stavanger kommunes kvalitetsplaner for skole og SFO.
Til hjelp for skolene i den stadig pågående prosessen med å utvikle og forbedre eksisterende
praksis, gjennomføres det årlig nasjonale prøver, kartlegginger og elev- og foreldreundersøkelser.
Resultater er tenkt både i forhold til veiledning og utvikling av enkeltelever, men danner samtidig
grunnlag for utvikling av skolen som en lærende organisasjon. Dette innebærer ikke nødvendigvis
at skolen skal tilegne seg mer kunnskap, men at de ansatte på den enkelte skole i større grad
nyttiggjør seg den kunnskapen som allerede finnes, som grunnlag for en bedre opplæring for den
enkelte elev.

3.1. Kvalitetsvurdering og skoleutvikling i
stavangerskolen

Systemet for kvalitetsvurdering og skoleutvikling av stavangerskolen bygger på:
Ståstedsanalysen
Ståstedsanalysen er et nettbasert verktøy som er utviklet av Utdanningsdirektoratet.
Ståstedsanalysen skal bidra til gode refleksjonsprosesser og er et hjelpemiddel for skolebasert
vurdering. Den skal hjelpe skolelederne til å prioritere skolens utviklingsområder. Samtidig skal
arbeidet med analysen føre til profesjonsutvikling for skolens personale. Dette krever at personalet
er involvert i alle fasene i arbeidet. Rektor har ansvar for å legge til rette for prosessen og for å
involvere skoleeier. Vurderingsprosessen og det videre utviklingsarbeidet har som mål å føre til økt
læringsutbytte og bedre læringsmiljø for skolens elever.
Stavanger kommune har også utviklet en tilpasset Ståstedsanalyse for skoler med særskilte
tilrettelagte opplæringstilbud.
Våren 2018 ble en Ståstedsanalyse for SFO for første gang prøvd ut ved alle skoler med
skolefritidstilbud.
Dialogmøtet
Dialogmøtet er en samtale mellom skole og skoleeier. Samtalen tar utgangspunkt i synspunkt og
prioriteringer som har fremkommet i forbindelse med skolens arbeid med Ståstedsanalysen.
Fra skolen deltar til vanlig skolens ledelse, representanter for de ansatte, foreldrerepresentant(er)
og gjerne elevrepresentanter. Skolesjefen stiller med to representanter. PPT inviteres også til å
delta på disse møtene.
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Et mål med dialogmøtet er at Oppvekst og utdanning skal få innblikk i skolenes hverdag og praksis.
Samtidig er det ønskelig at dialogmøtet også skal føre til at skolen får bekreftelse og støtte på
«god praksis», samt at eksisterende praksis blir utfordret.
Avtale om oppfølging
I etterkant av hvert dialogmøte lages det en kort, skriftlig avtale om oppfølging innenfor de
områder skolen ønsker å videreutvikle. Avtalen legges fram for skolens driftsstyre.
Stavanger kommune har utarbeidet en plan for gjennomføring av Ståstedsanalysen. Hver skole
gjennomfører Ståstedsanalysen hvert tredje år. Skolen bruker de mellomliggende årene til å følge
opp de utviklingsområder som fremkommer i Avtale om oppfølging.
Skolesjefens ledersamtale
Den enkelte skoles Avtale om oppfølging inngår som ett av punktene i skolesjefens ledersamtale
med den enkelte rektor.

3.2. Årlig tilstandsrapport
Det er fastsatt i opplæringsloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i
opplæringen. Rapporten om tilstanden (kvalitets- og utviklingsmeldingen) i opplæringen skal
omhandle læringsresultater, frafall og læringsmiljø. Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier,
dvs. bystyret.
Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Regjeringen
har fastsatt mål knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag for å vurdere
kvaliteten i grunnopplæringen.
I Stavanger legges Kvalitets- og utviklingsmeldingen hvert år fram for behandling i bystyret. De
folkevalgte har gitt innspill til en rekke oppfølgende tiltak på kommunenivå med utgangspunkt i
resultater fra kartlegginger, foreldre- og elevundersøkelser, analyser og vurderinger i meldingen.

3.3. Fortløpende oppfølging av resultater
Stavanger kommune forventer at skolelederne utarbeider et lokalt tilpasset system for
kvalitetsvurdering ved sine skoler. Systemet skal inneholde en plan for gjennomføring av foreldreog elevundersøkelser, kartlegginger, nasjonale prøver m.m. Videre, hvem som har ansvar for
gjennomføring og oppfølging, og hvem som skal involveres i drøfting av resultater.
For innhenting av opplysninger som trengs for å vurdere oppnådde resultater og utvikling over tid,
har skolene i Stavanger ulike nettbaserte verktøy. Noen av disse programmene er primært
utformet som analyseverktøy for skolelederne, mens nettportaler som Skoleporten og
Statistikkportalen tilgjengelige for foresatte, folkevalgte og andre med interesse for skole og
utdanning.

Side 75 av 78 - Stavangerskolen 2018 Kvalitets- og utviklingsmelding

3.4. Resultatmålsettinger i kvalitetsplanen
Hensikten med en plan for kvalitetsutvikling er at grunnskolene i Stavanger, over tid, skal
videreutvikle sin kompetanse og bedre skolens resultater innenfor hvert av de valgte
utviklingsområdene.
I tabellen under presenteres resultatmålsettingene i Kvalitetsplan for skole – God, bedre, best!
2016-2020. Høyre kolonne viser gjennomsnittlige resultater for Stavanger samlet ved siste måling.
Målsettingene bygger på Læringslabens grenseverdier slik disse fremkommer i Insight10.
I tillegg til bruk av kvantitative data blir skolene årlig bedt om å gjennomføre en egenvurdering av
hvert av utviklingsområdene. Til dette formålet har administrasjonen utformet et eget skjema.
Samlet sett gir dette et grunnlag for skoleinterne drøftinger om skolens praksis og videre satsing
på den enkelte skole.

Område

Medborgerkompetanse
og sosialt medansvar

Kilde

Elevundersøkelsen
Skala 1-5. Høy verdi
betyr positivt resultat.

Foreldreundersøkelsen
Skala 1-5. Høy verdi
betyr positivt resultat.

Indikator

4,1 - 5,0

4,4

4,2

Mobbing blant
elever 7. / 10.trinn

5,0

4,7

4,8

Elevdemokrati og
medvirkning 7./10.

3,6 - 5,0

3,9

3,4

Trivsel

4,6 - 5,0

4,7

Foreldreaktivitet

3,9 - 5,0

4,0

Nasjonale leseprøver
Skala 1-100. Høy verdi
betyr positivt resultat.

8.trinn

Avgangskarakterer

Grunnskolepoeng

9.trinn

5.trinn
Nasjonale regneprøver
Matematisk kompetanse

10

8.trinn
9.trinn

Avgangskarakter,
standpunkt Skala 1-6.

Resultater

Trivsel 7./10.trinn

5.trinn
Lese- og
skrivekompetanse

Målsettinger

Matematikk

Insight er et digitalt verktøy for kvalitetsvurdering
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52,5 eller
bedre

51,2
51,4

56 eller bedre

54,7

42,0 eller
bedre

42,5

52,5 eller
bedre

50,8

56 eller bedre

54,6

3,9 eller
bedre

3,66

51,9

4. Konklusjon og utfordringer
Kvalitet oppstår i møte mellom mennesker. I møte med skolen er den enkelte elevs lærere av
avgjørende betydning for elevenes læring og utvikling.
Formålsparagrafen sier at skolen, i samarbeid og forståelse med hjemmet, skal «opne dører mot
verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring». Dette
betyr at skolens oppdrag peker langt utover grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og
regning, og at formålet med skolen er å gjøre barn og unge i stand til å mestre livene sine her og
nå, og legge et grunnlag for trivsel og mestring gjennom hele livsløpet.
Ny overordnet del av læreplanen angir på bakgrunn av dette hvilke verdier som skal prege
opplæringen, og hvilke prinsipper som skal legges til grunn. Menneskeverdet er en grunnleggende
verdi, men i møtet med den enkelte elev skal skolen i tillegg bidra til blant annet kritisk tenkning
og etisk bevisste, skaperglede, engasjement og utforskertrang. Opplæringen skal være preget av
sosial læring og utvikling, kompetanse i fagene, grunnleggende ferdigheter, å lære å lære, samt
tverrfaglige temaer.
Dagens elever skal vokse opp i et samfunn som på den ene siden vil være gjenkjennelig for oss.
Det vil fremdeles være viktig for fremtidens samfunnsborgere å kunne samarbeide om å løse de
utfordringene de står overfor, å kunne lese, skrive og regne, samt å kunne spille en aktiv rolle i
eget liv og i samfunnet. Vi vet derimot ikke med sikkerhet alle utfordringer dagens unge kommer
til å møte i fremtidens samfunns- og arbeidsliv. Den pågående revisjonen av læreplanverket,
Fagfornyelsen, tar sikte på å oppdatere innhold og arbeidsmåter i skolen. Basert på verdiene og
prinsippene i overordnet del av læreplanen, vil alle fagene bli gjennomgått og fornyet med tanke
på fremtidens behov for kompetanse.
Kvalitets- og utviklingsmeldingen gir et innblikk i flere indikatorer på kvalitet i skolen. Men på tross
av at den inneholder en stor mengde informasjon, får vi likevel bare en fragmentert fremstilling av
elevens læring, utvikling og trivsel slik den oppleves i de daglige møtene mellom lærer og elev.
Resultatene vi legger frem i denne meldingen, viser at elevene i Stavanger på flere viktige områder
lærer og trives bedre enn landsgjennomsnittet. Foreldrene gir også tilbakemelding om et godt
samarbeid mellom skole og hjem. Dette bildet har vært uforandret eller i svak positiv utvikling over
flere år.
Meld. St. 21 (2016-2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen, understreker at det store
flertallet av elever i norsk skole trives og oppnår gode resultater. Den store utfordringen for
skolene, også i Stavanger, er derimot at det fremdeles er for store forskjeller mellom skoler og
klasser, og at det fremdeles er slik at skolen ikke i stor nok grad bidrar til sosial utjevning.
Løsningen på disse utfordringene på overordnet nivå ligger i at den enkelte skole påtar seg en
forpliktelse til å følge utviklingen til hver enkelt elev. Den enkelte skole gis både ansvar for og
handlingsrom til å ta ansvar for egen utvikling av profesjonsfaglig samarbeid om elevenes læring,
utvikling og trivsel.
Når Stavanger i større grad enn flere andre storbyer klarer å bidra til sosial utjevning 11, er det
grunn til å tro at jevnt og godt utviklingsarbeid over flere år har hatt en ønsket effekt.
Skoleutvikling i Stavanger er basert på informasjon fra forskning og på informasjon om elevenes
læringsresultater og trivsel. Lærere og skoleledere i Stavanger tar langt på vei kollektivt ansvar for
elevene våre, og elevene gir tilbakemelding om at de stort sett trives. Likevel er det grupper av
elever i Stavanger som sier at de ikke har det trygt og godt, og det er elever som ikke får den
oppfølgingen de har behov for. Dette betyr at det fremdeles må holdes et høyt trykk på arbeidet
med kvalitetsutvikling på den enkelte skole.
I tillegg til det arbeidet med kvalitetsutvikling som allerede pågår, øker vi innsatsen. Fra og med
høsten 2018 samarbeider Stavanger med de øvrige kommunene i midt-Rogaland og Universitetet i
Stavanger om en storstilt satsing for kvalitetsutvikling i skolen. Satsingen er finansiert av statlige
midler gjennom en ny ordning for desentralisert kompetanseutvikling, og omfatter skolebasert
kompetanseutvikling for hver enkelt skole, i tillegg til et eget tilbud for skoleledelsen om å lede

11

SSB – Hvor mye bidrar skoler til elever læring? (2017)
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profesjonsfaglig samarbeid. Satsingen skal være forskningsbasert og omfatte alle ansatte på
skolen.
Det finnes ikke en standardløsning for alle møter mellom elev og lærer i undervisningssituasjonen.
Snarere er det slik at hovedutfordringen for skolen fremover blir å styrke det profesjonsfaglige
fellesskapet mellom lærere og mellom skoler. Dette er nøkkelen til at hver enkelt elev kan møtes
på sine egne premisser og være aktiv i sin egen lærings- og dannelsesprosess.
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