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Endring av gjennomføringsperioder 
brukerundersøkelsene i skole 
Avsender: Avdeling for statistikk og dataforvaltning 

1. BAKGRUNN FOR HØRINGEN  

Udir har besluttet å korte ned gjennomføringsperioden for brukerundersøkelsene i skole, dvs. 
Elevundersøkelsen, Foreldreundersøkelsen i skole, Lærerundersøkelsen, 
Voksenopplæringsundersøkelsen og Fagopplæring i skolen.  

Per i dag er det lang gjennomføringsperiode for undersøkelsene, og skoler kan gjennomføre på 
ulike tidspunkt. (I høstsemesteret fra 01. oktober til 20. desember og i vårsemesteret fra 1. 
februar til skoleslutt.)  

Resultater vises løpende gjennom hele gjennomføringsperioden. Løpende visning av resultater 
kan i noen tilfeller medføre en risiko for gjenkjenning av enkeltindividers svar. På bakgrunn av 
dette vil vi endre praksis og først vise resultater etter gjennomføringsperioden er ferdig. For at 
ikke tiden fra innsamling til visning av data skal bli for lang, vil Udir korte ned 
gjennomføringsperioden både i høst- og vårsemesteret.  

En annen grunn til å korte ned gjennomføringsperioden er at elever, foresatte og lærere vil svare 
på sine undersøkelser i samme tidsperiode, og vil svare ut fra en likere kontekst.      

 
 

2. FORSLAG TIL NYE GJENNOMFØRINGSPERIODER  

Udir har laget forslag til nye, forkortede gjennomføringsperioder. Forslagene er basert på 
analyser av tidligere års gjennomføringsstatistikk og tar hensyn til andre datainnsamlinger i 
høstsemesteret (eksempelvis Nasjonale prøver og GSI).   

 Hvilken av de foreslåtte tidsperiodene i høstsemesteret er best for dere?   

Uke 44-48 (4 uker)  

 Hvilken av de foreslåtte tidsperiodene i vårsemesteret er best for dere?  

Uke 9-12 (4 uker)  



 Hvilke positive eller negative konsekvenser vil en kortere gjennomføringsperiode medføre 
for din(e) skole(r)? 

Merk – ikke oppgi personidentifiserende opplysninger i feltet. 
 

Det er en god ting om resultatene fra undersøkelsene kommer så tidlig som mulig og samlet. Vi 

tror ikke at den kortere perioden på 4 uker gjør særlige utslag for deltakelsen i undersøkelsene. 
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