
Side 1
Utdanningsdirektoratets spørringer til Skole-Norge

Du skal nå til å besvare Utdanningsdirektoratets spørringer til Skole-Norge. Svarene lagres 
automatisk, og det er ikke noe problem å gå ut av undersøkelsen for så å gå inn igjen og fortsette 
senere.

Merk at der dere er flere involvert i besvarelsen oppfordrer vi til å fylle ut spørreundersøkelsen på forhånd 
før den legges inn elektronisk. PDF-versjon finnes ved å følge lenken under.

Videre oppfordrer vi spesielt fylkeskommunene til å laste ned undersøkelsen på forhånd, da tema om 
«læreplasssituasjonen» etterspør tall som bør finnes frem på forhånd.

Spørreskjema som PDF finnes her: http://www.nifu.no/sporringene

Vi behandler svarene konfidensielt og det er ikke mulig å identifisere den enkelte skoleeier eller 
skoleleder sine svar i rapporteringene. Undersøkelsen er meldt til Personvernombudet for forskning, 
Norsk senter for forskningsdata (NSD). 

Har du andre spørsmål om undersøkelsen, ta kontakt på sporringene@nifu.no

Roger Andre Federici                        Cay Gjerustad                        Erica Waagene
Forskningsleder                                 Forsker                                   Forsker

Side 2

Svarer du på vegne av / som skoleeier eller på vegne av/som skoleleder?
[s_1] V1

Skoleeier – kommune

Skoleeier – fylkeskommune

Skoleleder – grunnskole

Skoleleder – videregående opplæring

Sidens valideringer:

V1 valideres med:
required ( [s_1] ) 

Hvis ikke oppfylt, vises:
Må fylles ut

Side 3
Følgende vises hvis:

[s_1] = [Skoleleder – grunnskole] eller [s_1] = [Skoleleder – videregående opplæring]

Hvem svarer på vegne av skolen? Flere kryss er mulig hvis flere har vært involvert i arbeidet med 
besvarelsen.
[s_2] 

Rektor

Assisterende rektor

Inspektør

Avdelingsleder

Annen funksjon, spesifiser 
[s_3] V1

Sidens valideringer:



V1 valideres med:
checkdepend ( [s_2] = [Annen funksjon, spesifiser ][s_3] ) 

Hvis ikke oppfylt, vises:
Textbox can only be answered when the corresponding answer has been selected

Side 4
Følgende vises hvis:

[s_1] = [Skoleeier – kommune]

Hvem svarer på vegne av kommunen? Flere kryss er mulig hvis flere har vært involvert i arbeidet 
med besvarelsen.
[s_4] 

Rådmann, assisterende rådmann eller lignende

Skolefaglig ansvarlig (eksempel utdanningsdirektør, skolesjef, oppvekstsjef, seksjonssjef for skole)

Seksjonsleder, avdelingsleder og lignende stillinger på mellomledernivå

Rådgiver, konsulent, førstesekretær og lignende

Annen funksjon, spesifiser 
[s_5] V1

Sidens valideringer:

V1 valideres med:
checkdepend ( [s_4] = [Annen funksjon, spesifiser ][s_5] ) 

Hvis ikke oppfylt, vises:
Textbox can only be answered when the corresponding answer has been selected

Side 5
Følgende vises hvis:

[s_1] = [Skoleeier – fylkeskommune]

Hvem svarer på vegne av fylkeskommunen? Flere kryss er mulig hvis flere har vært involvert i 
arbeidet med besvarelsen.
[s_6] 

Fylkesrådmann, assisterende rådmann og lignende

Skolefaglig ansvarlig (fylkesutdanningssjef, assisterende fylkesutdanningssjef og lignende

Rådgiver, konsulent, førstesekretær, og lignende

Annen funksjon, spesifiser 
[s_7] V1

Sidens valideringer:

V1 valideres med:
checkdepend ( [s_6] = [Annen funksjon, spesifiser ][s_7] ) 

Hvis ikke oppfylt, vises:
Textbox can only be answered when the corresponding answer has been selected

Side 6
Følgende vises hvis:

[s_1] = [Skoleleder – grunnskole]

Hvilke klassetrinn har dere ved skolen? Flere kryss er mulig
[s_8] V1

1-4. trinn

5-7. trinn



8-10. trinn

Sidens valideringer:

V1 valideres med:
required ( [s_8] ) 

Hvis ikke oppfylt, vises:
Må fylles ut

Side 7
Følgende vises hvis:

[s_1] = [Skoleleder – videregående opplæring]

Har skolen yrkesfaglige studieprogram?
[s_9] V1

Ja

Nei

Sidens valideringer:

V1 valideres med:
required ( [s_9] ) 

Hvis ikke oppfylt, vises:
Må fylles ut

Side 8
BRUK AV UDIR.NO

Direktoratet ønsker å finne ut hva utdanningssektoren mener nettsiden udir.no bør inneholde. Bør 
udir.no bare gi ren styringsinformasjon, bør nettsidene også inneholde mer støtte i form av maler, 
gode eksempler på metoder og verktøy, og/eller refleksjonsspørsmål som kan understøtte gode 
prosesser i utdanningssektoren?
____________________________________________________________________________________________

I hvilken grad er du enig i følgende utsagn?
Helt 

uenig
Litt 

uenig
Litt 
enig

Helt 
enig

Det er lett å finne frem på udir.no [s_125] 

Udir.no har et godt og forståelig språk [s_126] 

Udir.no gir meg mye nyttig informasjon [s_127] 

Udir.no har en god søkefunksjon [s_128] 

Det er for mye informasjon på Udir.no [s_308] 

Udir.no bør inneholde eksempler på metoder, maler og verktøy barnehager og skoler 
kan bruke i sitt arbeid

[s_309] 

Eksempler på metoder, maler og verktøy på udir.no legger for sterke føringer for 
barnehagers og skolers arbeid

[s_310] 

Side 9
Følgende vises hvis:

[s_1] = [Skoleeier – kommune] eller [s_1] = [Skoleeier – fylkeskommune]
SKOLEEIERS VURDERING AV FYLKESMANNENS ARBEID 

Fylkesmannen har en sentral rolle i tiden fremover med kommunereform og omstilling. Spørsmål og 
data fra denne undersøkelsen vil inngå og være sentrale indikatorer i det nye mål- og 
resultatsystemet for fylkesmennene på grunnopplæringsområdet.
____________________________________________________________________________________________



Følgende vises hvis:
[s_1] = [Skoleeier – kommune] eller [s_1] = [Skoleeier – fylkeskommune]

I hvilken grad opplever du at Oppvekst- og utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen er en viktig 
medspiller for kommunen for å sikre utvikling, læring og god kvalitet i grunnopplæringen?
[s_11] 

I svært liten grad

I liten grad

Verken/eller

I stor grad

I svært stor grad

Følgende vises hvis:
[s_1] = [Skoleeier – kommune] eller [s_1] = [Skoleeier – fylkeskommune]

Hvor tilfreds er dere med følgende funksjoner hos Fylkesmannens Oppvekst- og 
utdanningsavdeling i arbeidet med å sikre utvikling, læring og god kvalitet i skoletilbudet til 
barn og unge?

I svært liten 
grad

I liten grad Verken/eller I stor grad I svært 
stor grad

Tilsyn [s_12] 

Veiledning om regelverk [s_13] 

Veileder og støtterolle innenfor kompetanseutviklingstiltak [s_14] 

Klagesaksbehandling [s_306] 

Side 10
Følgende vises hvis:

[s_1] = [Skoleleder – videregående opplæring] og [s_9] = [Ja]
IMPLEMENTERING AV YRKESFAGLIG FORDYPNING

Prosjekt til fordypning (nå Yrkesfaglig fordypning) ble innført med Kunnskapsløftet for at elevene på 
yrkesfag skulle få arbeide med det lærefaget de ønsket så tidlig i opplæringen som mulig. 
Yrkesfaglig fordypning (YFF) utgjør en betydelig del av opplæringen, 20% på Vg1 og 30% på Vg2. 
Utdanningsdirektoratet ønsker å følge implementeringen av YFF, og har behov for mer kunnskap 
om organisering og vurderingspraksis. Høsten 2016 ble forskrift for yrkesfaglig fordypning revidert 
med sikte på å bedre muligheten for at elevene får tilbud om YFF i bedrift også på Vg1. Dersom det 
viser seg at tilbudet i YFF ikke bidrar til at elevene får opplæring i bedrift, vil direktoratet vurdere å 
sette inn nye tiltak.
____________________________________________________________________________________________

Følgende vises hvis:
[s_1] = [Skoleleder – videregående opplæring] og [s_9] = [Ja]

I hvor stor andel av undervisningen er elevene utplassert i bedrift (svar slik at summen for Vg1 blir 
100% og summen for Vg2 blir 100%)?

Vg1 (oppgi prosent)
[s_16] 

Vg2 (oppgi prosent
[s_16_1] 

Side 11
Følgende vises hvis:

[s_1] = [Skoleleder – videregående opplæring] og [s_9] = [Ja]

Bruker skolen nettverk med lokalt/regionalt arbeidsliv i arbeidet med yrkesfaglig fordypning?



[s_17] 

Ja

Nei

Side 12
Følgende vises hvis:

[s_1] = [Skoleleder – videregående opplæring] og [s_9] = [Ja]
og

[s_17] = [Nei]

Du oppga at skolen ikke bruker nettverk med lokalt eller regionalt arbeidsliv i arbeidet med 
yrkesfaglig fordypning. Kan du spesifisere årsaker til dette?
[s_305] 

Side 13
Følgende vises hvis:

[s_1] = [Skoleleder – videregående opplæring] og [s_9] = [Ja]

Inngår følgende aktiviteter i samarbeidet mellom skole og bedrift?
Ja Nei

Skole og bedrift samarbeidet om kompetansemålene som skal nås i utplasseringsperioden. [s_193] 

Lærerne besøker elevene i bedriften. [s_194] 

Elevene vurderes etter kompetansemålene. [s_195] 

Skolen samarbeider med bedriften om vurdering av elevens måloppnåelse. [s_196] 

Skolen legger til rette for at lærer har et godt grunnlag til å vurdere elevenes grad av måloppnåelse når 
de er utplassert i bedrift.

[s_197] 

Side 14
Følgende vises hvis:

[s_1] = [Skoleleder – videregående opplæring] og [s_9] = [Ja]
og

[s_197] = [Nei]

Du oppga at skolen ikke legger til rette for at lærer har et godt grunnlag for vurdering av elevens 
måloppnåelse. Kan du beskrive hvilke forutsetninger som må være til stede for et bedre grunnlag 
for vurdering?
[s_307] 

Side 15
Følgende vises hvis:

[s_1] = [Skoleeier – fylkeskommune]
DIMENSJONERING AV DET YRKESFAGLIGE OPPLÆRINGSTILBUDET 



Fylkeskommunen bestemmer hvert år hvilke utdanninger som skal tilbys, og fastslår antallet 
studieplasser som skal opprettes innenfor hver utdanning. Utdanningsdirektoratet ønsker mer 
systematisk informasjon om hvilke utfordringer fylkeskommunene møter i arbeidet med å 
dimensjonere det yrkesfaglige utdanningstilbudet på Vg1 og Vg2.  
____________________________________________________________________________________________

Følgende vises hvis:
[s_1] = [Skoleeier – fylkeskommune]

I hvilken grad opplever fylkeskommunene utfordringer på følgende områder i arbeidet med å 
dimensjonere yrkesfagstilbudet etter behovet i arbeidslivet?

I svært liten 
grad

I liten 
grad

I noen 
grad

I stor 
grad

I svært 
stor grad

Innhente informasjon om behov i arbeidslivet [s_223] 

Samarbeide med Yrkesopplæringsnemndene [s_25] 

Store avstander i fylkene og dermed få elevene til å flytte for å ta et Vg1 
og/eller Vg2-tilbud

[s_26] 

Variasjoner mellom år i bransjenes inntak av lærlinger [s_27] 

Smalere Vg1 og Vg2 gir fylkeskommunene større utfordringer med å 
dimensjonere tilbudet etter behovet i arbeidslivet

[s_28] 

Brede Vg2-tilbud gjør det vanskelig å formidle elever til læreplass [s_29] 

Innfri elevenes rett ett til tre valg av utdanningsprogram [s_30] 

Mobilitet i arbeidsmarkedet [s_31] 

Side 16
Følgende vises hvis:

[s_1] = [Skoleeier – fylkeskommune]

I hvilken grad vektlegger fylkeskommunene følgende i arbeidet med dimensjonering?
I svært liten grad I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad

Elevenes førstevalg [s_32] 

Elevenes mulighet til å få læreplass [s_33] 

Arbeidslivets kompetansebehov [s_34] 

Næringslivsstruktur [s_35] 

Lærernes kompetanse [s_36] 

Økonomiske hensyn [s_37] 

Fjorårets erfaring med formidling til læreplass [s_38] 

Følgende vises hvis:
[s_1] = [Skoleeier – fylkeskommune]

Annet, spesifiser: 
[s_39] 

Side 17
Følgende vises hvis:

[s_1] = [Skoleeier – fylkeskommune]

I tilfeller hvor eleven ønsker et Vg2-tilbud som fylkeskommunen ikke har, i hvilken grad 
samarbeider dere med andre fylkeskommuner for å kunne gi eleven dette tilbudet?
[s_40] 

I svært liten grad

I liten grad

I noen grad



I stor grad

I svært stor grad

Side 18
Følgende vises hvis:

[s_1] = [Skoleeier – fylkeskommune]

I hvilken grad samarbeider fylkeskommunene med Y-nemndene, skolene og 
opplæringskontorene om dimensjonering av skoletilbudet?

I svært liten 
grad

I liten 
grad

I noen 
grad

I stor 
grad

I svært stor 
grad

Y-nemndas anbefalinger vektlegges i stor grad i fylkeskommunens vurdering 
av dimensjoneringsarbeid

[s_41] 

Y-nemnda gir begrenset informasjon til fylkeskommunene om det lokale 
arbeidslivets behov

[s_42] 

Opplæringskontorenes anbefalinger vektlegges i stor grad i 
fylkeskommunens vurdering av dimensjoneringsarbeid

[s_43] 

Opplæringskontorene gir begrenset informasjon til fylkeskommunene om det 
lokale arbeidslivets behov

[s_44] 

Skolenes anbefalinger vektlegges i stor grad i fylkeskommunens vurdering 
av dimensjoneringsarbeid

[s_45] 

Skolene gir begrenset informasjon til fylkeskommunene om det lokale 
arbeidslivets behov.

[s_46] 

Side 19
Følgende vises hvis:

[s_1] = [Skoleeier – fylkeskommune]

Hvilke utdanningsprogram er utfordrende for fylkeskommunen å dimensjonere? Flere kryss er 
mulig.
[s_224] 

Naturbruk

Bygg- og anleggsteknikk

Design og håndverk /medieproduksjon

Elektrofag

Helse- og oppvekstfag

Restaurant- og matfag

Service og samferdsel

Teknikk og industriell produksjon

Side 20
Følgende vises hvis:

[s_1] = [Skoleeier – fylkeskommune]

Hvilke Vg2-områder er utfordrende for fylkeskommunene å dimensjonere?
[s_48] 

Side 21



Følgende vises hvis:
[s_1] = [Skoleeier – fylkeskommune]

LÆREPLASSITUASJONEN

Fylkeskommunenes vurdering av situasjonen før tildeling av læreplasser høsten 2017 gir viktig 
informasjon om lærlingsituasjonen og et godt grunnlag for vurdering av eventuelle nasjonale tiltak 
som bør iverksettes kommende høst. Utdanningsdirektoratet ønsker derfor fylkeskommunenes 
vurdering av situasjonen foran tildelingen av læreplasser også i 2017.

I 2017 er det et særlig fokus på situasjonen for funksjonsnedsatte søkere til læreplass.
____________________________________________________________________________________________

Følgende vises hvis:
[s_1] = [Skoleeier – fylkeskommune]

Vi ber fylkeskommunen gi en vurdering av situasjonen for elevene som er i ferd med å 
avslutte skoledelen av sin yrkesfaglige opplæring, og som har søkt om læreplass fra høsten 
2016. Ta stilling til hvor godt beskrivelsene nedenfor passer for situasjonen i dette fylket.

Passer svært 
dårlig

Passer ganske 
dårlig

Passer ganske 
godt

Passer 
svært 
godt

Vi antar at de fleste kvalifiserte søkerne vil få læreplass [s_55] 

Vi vil bare kunne skaffe læreplass til søkere med 
opplæringsrett

[s_56] 

Vi er svært bekymret for situasjonen til elever som søker 
læreplass

[s_57] 

Lærebedrifter ser på det som aktuelt å si opp eller ta inn færre 
lærlinger

[s_58] 

Side 22
Følgende vises hvis:

[s_1] = [Skoleeier – fylkeskommune]

Vil fylkeskommunen gjennomføre egne tiltak for å skaffe flere læreplasser? Ta stilling til hvor 
godt beskrivelsene nedenfor passer på situasjonen i dette fylket.

Passer svært 
dårlig

Passer ganske 
dårlig

Passer ganske 
godt

Passer 
svært godt

Vi har konkrete planer rekruttering av lærebedrifter [s_198] 

Vi arbeider hele tiden med å skaffe læreplasser. Dette inngår i det 
daglige arbeidet

[s_199] 

Vi vil gjennomføre en egen informasjonskampanje for å skaffe flere 
læreplasser

[s_200] 

Vi har satt av penger til dette ved en eventuell krise [s_201] 

Vi har utviklet fylkeskommunale mål for inntak av lærlinger på de 
enkelte fagområder (jf. samfunnskontrakten)

[s_202] 

Følgende vises hvis:
[s_1] = [Skoleeier – fylkeskommune]

Har fylkeskommunen iverksatt andre tiltak? Spesifiser: 
[s_63] 

Side 23
Følgende vises hvis:



[s_1] = [Skoleeier – fylkeskommune]

Hvor mange lærlinger i hvilke fag er blitt permittert eller oppsagt etter 1. 
oktober 2016 i dette fylket? Bruk egne tall fra fylkeskommunen eller tall fra 
VIGO hvis disse gir et godt bilde av situasjonen.

Lærefag
Antall 

permittert
Antall 

oppsagt

1
[s_64] [s_240] [s_241] 

2
[s_248] [s_249] [s_242] 

3
[s_250] [s_251] [s_243] 

4
[s_252] [s_253] [s_244] 

5
[s_254] [s_255] [s_245] 

6
[s_256] [s_257] [s_246] 

7
[s_258] [s_259] [s_247] 

Side 24
Følgende vises hvis:

[s_1] = [Skoleeier – fylkeskommune]

Har fylkeskommunen igangsatt alternative Vg3-klasser for søkere som ikke fikk læreplass høsten 
2016?
[s_66] 

Ja

Nei

Vet ikke

Følgende vises hvis:
[s_1] = [Skoleeier – fylkeskommune]

Over hvor mange år er Vg3-klassene?
[s_67] 

1 år

2 år

Varierer

Side 25
Følgende vises hvis:

[s_1] = [Skoleeier – fylkeskommune]

Foreligger det planer for iverksetting av Vg3 tilbud for søkere som ikke får læreplass høsten 2017
[s_68] 

Ja

Nei

Vet ikke

Side 26



Følgende vises hvis:
[s_1] = [Skoleeier – fylkeskommune]

Her følger en oversikt over store lærefag på landsbasis. Antall søkere vises også. Hvor 
mange søkere anslår fylkeskommunen vil stå uten læreplass høsten 2017, og dermed 
være aktuelle for opplæring i skole? Fyll ut fylkets tall for disse lærefagene.

På neste side kan du føye til andre lærefag hvor det forventes behov for opplæring i 
skole i ditt fylke.

Antall uten 
læreplass

Ambulansefaget 318
[s_261] 

Anleggsgartnerfaget 185
[s_261_1] 

Anleggsmaskinførerfaget 598
[s_261_2] 

Automatiseringsfaget 529
[s_261_3] 

Barne- og ungdomsarbeiderfaget 2036
[s_261_4] 

Betongfaget 314
[s_261_5] 

Bilfaget, lette kjøretøy 1123
[s_261_6] 

Bilfaget, tunge kjøretøy 235
[s_261_7] 

Billakkererfaget 119
[s_261_8] 

Bilskadefaget 138
[s_261_9] 

Blomsterdekoratørfaget 116
[s_261_10] 

Boreoperatørfaget 72
[s_261_11] 

CNC-maskineringsfaget 241
[s_261_12] 

Dataelektronikerfaget 334
[s_261_13] 

Elektrikerfaget 2433
[s_261_14] 

Energimontørfaget 355
[s_261_15] 

Frisørfaget 923
[s_261_16] 

Helsearbeiderfaget 2696
[s_261_17] 

Hestefaget 153
[s_261_18] 

IKT-servicefaget 900
[s_261_19] 

Industrimekanikerfaget 902
[s_261_20] 

Industrimontørfaget 151
[s_261_21] 

Institusjonskokkfaget 319
[s_261_22] 



Kjemiprosessfaget405 [s_261_23] 

Kokkfaget 732
[s_261_24] 

Konditorfaget 134
[s_261_25] 

Kontor- og administrasjonsfaget 532
[s_261_26] 

Landbruksmaskinmekanikerfaget 141
[s_261_27] 

Logistikkfaget 329
[s_261_28] 

Malerfaget 138
[s_261_29] 

Matrosfaget 396
[s_261_30] 

Mediegrafikerfaget 114
[s_261_31] 

Motormannfaget 288
[s_261_32] 

Murerfaget 158
[s_261_33] 

Platearbeiderfaget 210
[s_261_34] 

Reiselivsfaget 140
[s_261_35] 

Resepsjonsfaget 150
[s_261_36] 

Rørleggerfaget 718
[s_261_37] 

Salgsfaget 1023
[s_261_38] 

Servitørfaget 163
[s_261_39] 

Sikkerhetsfaget 186
[s_261_40] 

Sveisefaget 220
[s_261_41] 

Telekommunikasjonsmontørfaget 246
[s_261_42] 

Side 27
Følgende vises hvis:

[s_1] = [Skoleeier – fylkeskommune]

Er det andre lærefag hvor det forventes behov for opplæring i skole i ditt fylke? Spesifiser (maks 
fem).

Lærefag 1
[s_73] 

Lærefag 2
[s_263] 

Lærefag 3
[s_264] 

Lærefag 4
[s_265] 



Lærefag 5 [s_266] 

Side 28
Følgende vises hvis:

[s_1] = [Skoleeier – fylkeskommune]
Utdanningsdirektoratet er involvert i utvikling av tiltak som kan bidra til at unge med nedsatt 
funksjonsevne får læreplass. Dette inkluderer både elever som har mottatt spesialundervisning og 
den mer vanskelig definerbare gruppen som ikke kvalifiserer til spesialundervisning, men som har 
fysiske, psykiske, eller sosiale vansker. Fordi funksjonsnedsettelser ikke registreres i Vigo, ønsker 
direktoratet et anslag fra fylkeskommunene på omfanget av denne gruppa søkere. Bruk tall fra 
formidlingen høsten 2016. 

Det stilles tre spørsmål over tre sider.

1. På den første siden skal du anslå hvor mange elever i yrkesfaglige utdanningsprogram som har 
funksjonsnedsettelser.

2. På den neste siden skal du anslå hvor mange søkere til læreplass i fylkeskommunen som har 
funksjonsnedsettelser.

3. På siste side skal du oppgi hvor mange av søkerne med funksjonsnedsettelser som sto uten 
læreplass 01.10.2016.

Merk at en person kan kun registreres ett sted i tabellen. Hvis en elev/søker til læreplass har 
flere vansker, kan denne bare oppgis et sted i tabellen. Hvis eleven/søker til læreplass har vedtak 
om spesialundervisning for en av vanskene, er det i denne kolonnen eleven/søkeren skal inngå.
____________________________________________________________________________________________

Side 29
Følgende vises hvis:

[s_1] = [Skoleeier – fylkeskommune]

Hvor mange elever i yrkesfaglige utdanningsprogram vil dere anslå 
har funksjonsnedsettelser?

Elever/søkere som har vedtak om 
spesialundervisning

Elever/søkere som ikke kvalifiserer 
til spesialundervisning

Språk og talevansker
[s_267] [s_268] 

Konsentrasjonsvansker
[s_271] [s_272] 

Sosiale og emosjonelle 
vansker

[s_273] [s_274] 

Atferdsvansker
[s_275] [s_276] 

Syn- og hørselsvansker
[s_277] [s_278] 

Generelle lærevansker eller 
fagvansker

[s_279] [s_280] 

Lese- og skrivevansker
[s_342] [s_343] 

Matematikkvansker
[s_344] [s_345] 

Nonverbale lærevansker
[s_346] [s_347] 

Bevegelsesvansker
[s_366] [s_361] 



Annet [s_360] [s_367] 

Side 30
Følgende vises hvis:

[s_1] = [Skoleeier – fylkeskommune]

Hvor mange søkere til læreplass vil dere anslå har 
funksjonsnedsettelser?

Elever/søkere som har vedtak om 
spesialundervisning

Elever/søkere som ikke kvalifiserer 
til spesialundervisning

Språk og talevansker
[s_281] [s_282] 

Konsentrasjonsvansker
[s_283] [s_284] 

Sosiale og emosjonelle 
vansker

[s_285] [s_286] 

Atferdsvansker
[s_287] [s_288] 

Syn- og hørselsvansker
[s_289] [s_290] 

Generelle lærevansker eller 
fagvansker

[s_291] [s_292] 

Lese- og skrivevansker
[s_348] [s_349] 

Matematikkvansker
[s_350] [s_351] 

Nonverbale lærevansker
[s_352] [s_353] 

Bevegelsesvansker
[s_368] [s_363] 

Annet
[s_362] [s_369] 

Side 31
Følgende vises hvis:

[s_1] = [Skoleeier – fylkeskommune]

Hvor mange av søkerne med funksjonsnedsettelser sto uten 
læreplass 01.10.2016?

Elever/søkere som har vedtak om 
spesialundervisning

Elever/søkere som ikke kvalifiserer 
til spesialundervisning

Språk og talevansker
[s_293] [s_294] 

Konsentrasjonsvansker
[s_295] [s_296] 

Sosiale og emosjonelle 
vansker

[s_297] [s_298] 

Atferdsvansker
[s_299] [s_300] 

Syn- og hørselsvansker
[s_301] [s_302] 

Generelle lærevansker eller 
fagvansker

[s_303] [s_304] 

Lese- og skrivevansker [s_354] [s_355] 



Matematikkvansker
[s_356] [s_357] 

Nonverbale lærevansker
[s_358] [s_359] 

Bevegelsesvansker
[s_370] [s_365] 

Annet
[s_364] [s_371] 

Side 32
Følgende vises hvis:

[s_1] = [Skoleleder – grunnskole] eller [s_1] = [Skoleleder – videregående opplæring]
MAT OG MÅLTIDER I SKOLEN

Det er behov for å kartlegge mat- og måltidsituasjonen i skolen for å få et bilde av barn og unges 
kosthold. Dataene skal brukes til å lage målrettet tiltak inn mot bedring av barns og unges kosthold. 
God tid til å spise er grunnleggende for å sikre at elevene får i seg mat de trenger i løpet av en lang 
skoledag. Matpausen er dessuten en viktig sosial arena og er av betydning for både helse, trivsel 
og læring. Helsemyndighetene anbefaler en spisepause på minst 20 minutter. En kartlegging av 
mat og måltider i grunnskolen i 2013 viste at en lav andel skoler la til rette for at elevene fikk minst 
20 minutters spisepause.
____________________________________________________________________________________________

Følgende vises hvis:
[s_1] = [Skoleleder – grunnskole] eller [s_1] = [Skoleleder – videregående opplæring]

Hvilke av følgende mat- og drikketilbud finnes på deres skole? Kryss av ja eller nei ved hvert 
alternativ.

Ja Nei

Skolemelk [s_77] 

Skolefrukt, gratis [s_78] 

Skolefrukt, abonnementsordning [s_79] 

Mat- og/eller drikkeautomater [s_80] 

Frokostservering, gratis [s_81] 

Frokostservering, betales av elev/foresatt [s_82] 

Serveringstilbud (kantine/matbod/skolerestaurant) [s_83] 

Annen lunsjordning, gratis [s_84] 

Annen lunsjordning, abonnementsordning (betales av elev/foresatt) [s_85] 

Side 33
Følgende vises hvis:

[s_1] = [Skoleleder – grunnskole]

Hvor lang tid har elevene til å spise skolelunsj (tid avsatt til selve spisingen) i løpet av 
skoledagen?

Mindre enn 10 minutter 10-14 minutter 15-19 minutter 20 minutter eller mer Varierer

Raden vises hvis:
[s_8] = [1-4. trinn]

1.-4. trinn
[s_86] 

Raden vises hvis:
[s_8] = [5-7. trinn]

5.-7. trinn
[s_87] 

Raden vises hvis:
[s_8] = [8-10. trinn]

8.-10 trinn
[s_88] 



Side 34
Følgende vises hvis:

[s_1] = [Skoleleder – videregående opplæring]

Hvor lang tid har elevene til å spise skolelunsj (tid avsatt til selve spisingen) i løpet av skoledagen? 
[s_206] 

Mindre enn 10 minutter

10-14 minutter

15-19 minutter

20 minutter eller mer

Varierer

Side 35
Følgende vises hvis:

[s_1] = [Skoleleder – grunnskole]

Har elevene på følgende trinn tilsyn av voksne mens de spiser og drikker?
Ja, fullt tilsyn Ja, delvis tilsyn Nei, ikke tilsyn

Raden vises hvis:
[s_8] = [1-4. trinn]

1.-4. trinn
[s_90] 

Raden vises hvis:
[s_8] = [5-7. trinn]

5.-7. trinn
[s_91] 

Raden vises hvis:
[s_8] = [8-10. trinn]

8.-10 trinn
[s_92] 

Side 36
Følgende vises hvis:

[s_1] = [Skoleleder – grunnskole] eller [s_1] = [Skoleleder – videregående opplæring]

Har skolen rutiner for å gi nyansatte lærere innføring i hvordan Nasjonal faglig retningslinje for mat 
og måltider følges opp ved skolen? Flere avkrysninger er mulig.
[s_93] 

Nei, det er ikke rutiner for innføring

Ja, de får beskjed om å sette seg inn i retningslinjen

Ja, de får en muntlig og/eller skriftlig innføring i hvordan retningslinjen følges opp

Vet ikke

Følgende vises hvis:
[s_1] = [Skoleleder – grunnskole] eller [s_1] = [Skoleleder – videregående opplæring]

Har dere i løpet av det siste året endret rammene for måltidene? Flere avkrysninger er mulig.
[s_94] 

Nei, vi har ikke gjort noe for å endre rammene for måltider i skolen

Ja, utvidet tiden satt av til matpausen

Ja, bedret tilsyn

Ja, opprettet en kantine, matbod eller skolerestaurant o.l.

Ja, økt produksjonskapasiteten gjennom bedre bemanning/kompetanse/samhandling med andre

Annet, spesifiser:
[s_10] V1



Sidens valideringer:

V1 valideres med:
checkdepend ( [s_94] = [Annet, spesifiser:][s_10] ) 

Hvis ikke oppfylt, vises:
Textbox can only be answered when the corresponding answer has been selected

Side 37
Følgende vises hvis:

[s_1] = [Skoleleder – grunnskole]

Legges Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen til grunn for måltider i SFO/AKS?
[s_96] 

Ja

Nei

Vet ikke

Side 38
Følgende vises hvis:

[s_1] = [Skoleleder – grunnskole] eller [s_1] = [Skoleleder – videregående opplæring]

I hvilken grad følger skoleeier opp skolens etterlevelse av Nasjonal faglig retningslinje for mat og 
måltider i skolen?
[s_97] 

I svært stor grad

I stor grad

I liten grad

I svært liten grad

Vet ikke

Side 39
Følgende vises hvis:

[s_1] = [Skoleeier – kommune] eller [s_1] = [Skoleeier – fylkeskommune] eller [s_1] = [Skoleleder – 
videregående opplæring] eller [s_8] = [8-10. trinn]

NETTBASERTE HJELPEMIDLER TIL SENTRALT GITT EKSAMEN

Våren 2015 åpnet direktoratet for at elevene kunne få bruke nettbaserte hjelpemidler på sentralt gitt 
skriftlig eksamen. Vi vet noe om hvordan dette løses på fylkeskommunenivå, men vi vet lite om 
grunnskolenivået. Dette er et tema som alle elever blir påvirket av når de tar eksamen, og det er 
viktig for oss å få kartlagt praksis og utfordringer hos ulike skoler og skoleeiere, slik at vi kan 
forberede og støtte både kommuner og fylkeskommuner når det gjelder endringer som kommer 
våren 2018.
____________________________________________________________________________________________

Følgende vises hvis:
[s_1] = [Skoleeier – kommune] eller [s_1] = [Skoleeier – fylkeskommune] eller [s_1] = [Skoleleder – 
videregående opplæring] eller [s_8] = [8-10. trinn]

Vi tilbyr nettbaserte hjelpemidler til eksamen ved vår skole / i kommunen/fylkeskommunen.
[s_100] V1

Ja

Kun ordbøker

Nei

Sidens valideringer:



V1 valideres med:
required ( [s_100] ) 

Hvis ikke oppfylt, vises:
Må fylles ut

Side 40
Følgende vises hvis:

[s_100] = [Ja] eller [s_100] = [Kun ordbøker]

Samarbeides det innad i kommunen/fylkeskommunen eller mellom skoler når det velges ut 
nettbaserte hjelpemidler?
[s_101] 

Ja

Nei

Følgende vises hvis:
[s_100] = [Ja] eller [s_100] = [Kun ordbøker]

Samarbeides det med faglærerne ved valg av nettbaserte hjelpemidler slik at de gjenspeiler det 
elevene er kjent med fra opplæringen og derfor er relevante til eksamen?
[s_102] 

Ja

Nei

Side 41
Følgende vises hvis:

[s_100] = [Nei]

Er det tekniske og administrative forhold som hindrer dere i å tilby relevante nettbaserte 
hjelpemidler?
[s_103] 

Ja

Nei

Side 42
KJENNSKAP TIL REALFAGSSTRATEGIEN 

Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag å utvikle årlige tiltaksplaner i forbindelse med 
realfagstrategien. Direktoratet ønsker mer kunnskap om skoleeiers og -leders kjennskap til den 
nasjonale satsingen «Tett på realfag» og dens tiltaksplaner. De innsamlede data vil bli brukt til 
videre utvikling av tiltaksplanene for 2018 og 2019.
____________________________________________________________________________________________

Kjenner du til innholdet i den nasjonale strategien «Tett på realfag—Nasjonal strategi for realfag i 
barnehagen og grunnopplæringen (2015–2019)»?
[s_105] V1

Ja, i stor grad

Ja, i noen grad

Nei, liten eller ingen kjennskap

Sidens valideringer:

V1 valideres med:
required ( [s_105] ) 



Hvis ikke oppfylt, vises:
Må fylles ut

Side 43
Følgende vises hvis:

[s_105] = [Ja, i stor grad] eller [s_105] = [Ja, i noen grad]

Som del av den nasjonale strategien «Tett på realfag» utvikles det årlige tiltaksplaner. Har dere 
benyttet dere av tiltak i strategien?
[s_106] V1

Ja, vi jobber med flere tiltak.

Ja, vi jobber med ett tiltak.

Nei, men vi skal begynne.

Nei, ingen av tiltakene er relevante for vår situasjon.

Nei, kjenner ikke til tiltaksplanene.

Sidens valideringer:

V1 valideres med:
required ( [s_106] ) 

Hvis ikke oppfylt, vises:
Må fylles ut

Side 44
Følgende vises hvis:

not ( [s_106] = [Nei, kjenner ikke til tiltaksplanene.] ) 
og

[s_105] = [Ja, i stor grad] eller [s_105] = [Ja, i noen grad]

I forbindelse med tiltaksplanene, er det noe du mener mangler som tiltak? Flere avkrysninger er 
mulig.
[s_109] 

Det er behov for andre eller flere tiltak som kan bidra til å styrke elevenes motivasjon for læring i realfag

Det er behov for mer differensierte tiltak rettet mot barn og unge på lavt nivå i matematikk

Det er behov for flere tiltak som bidra til at barn og unge presterer på et høyt nivå i realfagene

Det er behov for en annen innretning av videreutdanningen av realfagslærerne

Annet, spesifiser:
[s_15] V1

Sidens valideringer:

V1 valideres med:
checkdepend ( [s_109] = [Annet, spesifiser:][s_15] ) 

Hvis ikke oppfylt, vises:
Textbox can only be answered when the corresponding answer has been selected

Side 45

Har skolen eller kommunen/fylkeskommunen noen gang benyttet seg av noen av tilbudene 
nedenfor? Flere avkrysninger er mulig.
[s_108] 

Den naturlige skolesekken
Dette svaralternativet vises hvis:

[s_1] = [Skoleeier – kommune] eller [s_8] = [8-10. trinn] og not ( [s_1] = [Skoleeier – fylkeskommune] ) 

Lærerspesialist i matematikk



Dette svaralternativet vises hvis:
[s_1] = [Skoleeier – kommune] eller [s_8] = [8-10. trinn] og not ( [s_1] = [Skoleeier – fylkeskommune] ) 

Den virtuelle matematikkskolen
Dette svaralternativet vises hvis:

[s_1] = [Skoleeier – kommune] eller [s_8] = [5-7. trinn] eller [s_8] = [1-4. trinn]

Forskerføtter og leserøtter

Kodetimen

Kompetanse for kvalitet
Dette svaralternativet vises hvis:

[s_1] = [Skoleeier – kommune] eller [s_8] = [5-7. trinn] eller [s_8] = [1-4. trinn]

MatematikkMOOC

Realfagsbarometer

Frivillige kartleggingsprøver
Dette svaralternativet vises hvis:

[s_1] = [Skoleeier – kommune] eller [s_1] = [Skoleleder – grunnskole]

Deltar i Realfagskommunesatsingen
Dette svaralternativet vises hvis:

[s_1] = [Skoleeier – fylkeskommune] eller [s_1] = [Skoleleder – videregående opplæring]

Abelkonkurransen 
Dette svaralternativet vises hvis:

[s_1] = [Skoleeier – kommune] eller [s_8] = [8-10. trinn] og not ( [s_1] = [Skoleeier – fylkeskommune] ) 

UngeAbel
Dette svaralternativet vises hvis:

[s_1] = [Skoleeier – fylkeskommune] eller [s_1] = [Skoleleder – videregående opplæring]

Fysikk-OL
Dette svaralternativet vises hvis:

[s_1] = [Skoleeier – fylkeskommune] eller [s_1] = [Skoleleder – videregående opplæring]

Kjemi-OL
Dette svaralternativet vises hvis:

[s_1] = [Skoleeier – fylkeskommune] eller [s_1] = [Skoleleder – videregående opplæring]

Biologi-OL
Dette svaralternativet vises hvis:

[s_1] = [Skoleeier – fylkeskommune] eller [s_1] = [Skoleleder – videregående opplæring]

Geofag-OL 
Dette svaralternativet vises hvis:

[s_1] = [Skoleeier – fylkeskommune] eller [s_1] = [Skoleleder – videregående opplæring]

Informatikk-OL 
Dette svaralternativet vises hvis:

[s_1] = [Skoleeier – fylkeskommune] eller [s_1] = [Skoleleder – videregående opplæring]

ENT3R 
Dette svaralternativet vises hvis:

[s_1] = [Skoleeier – kommune] eller [s_1] = [Skoleeier – fylkeskommune] eller [s_1] = [Skoleleder – 
videregående opplæring] eller [s_8] = [8-10. trinn]

Lektor2 

Side 46
Følgende vises hvis:

[s_1] = [Skoleleder – grunnskole] eller [s_1] = [Skoleleder – videregående opplæring]

Hvordan identifiserer dere elever som presterer på lavt nivå i matematikk? Flere avkrysninger er 
mulig.
[s_111] 

Kartleggingsprøver

Resultater fra andre type prøver

Gjennom klasseromsaktiviteter

Samarbeid med hjemmet

Annet, spesifiser:
[s_18] V1



Sidens valideringer:

V1 valideres med:
checkdepend ( [s_111] = [Annet, spesifiser:][s_18] ) 

Hvis ikke oppfylt, vises:
Textbox can only be answered when the corresponding answer has been selected

Side 47
Følgende vises hvis:

[s_1] = [Skoleleder – grunnskole] eller [s_1] = [Skoleleder – videregående opplæring]

I hvilken grad følger dere opp elever som presterer på lavt nivå i matematikk på følgende 
måter?

I stor grad I noen grad I liten grad I ingen 
grad

Med tilpasset opplæring i ordinær undervisning [s_113] 

Med spesialundervisning integrert i klassen [s_114] 

Undervisning med lærer/spesialpedagog alene eller i mindre grupper [s_115] 

Leksehjelp for denne elevgruppen [s_116] 

Side 48
Følgende vises hvis:

[s_1] = [Skoleleder – grunnskole] eller [s_1] = [Skoleleder – videregående opplæring]

Hvordan identifiserer dere elever som presterer på høyt nivå i matematikk? Flere avkrysninger er 
mulig.
[s_117] 

Kartleggingsprøver

Resultater fra andre type prøver

Gjennom klasseromsaktiviteter

Samarbeid med hjemmet

Annet, spesifiser:
[s_19] V1

Sidens valideringer:

V1 valideres med:
checkdepend ( [s_117] = [Annet, spesifiser:][s_19] ) 

Hvis ikke oppfylt, vises:
Textbox can only be answered when the corresponding answer has been selected

Side 49
Følgende vises hvis:

[s_1] = [Skoleleder – grunnskole] eller [s_1] = [Skoleleder – videregående opplæring]

Hvordan følger dere opp elever som presterer på høyt nivå i matematikk?
I stor 
grad

I noen 
grad

I liten 
grad

I ingen 
grad

Tilpasset opplæring i ordinær undervisning [s_208] 

Raden vises hvis:
[s_1] = [Skoleleder – grunnskole]

Vi tilbyr forsering gjennom deltagelse i DVM-1T eller direkte kontakt med lokal 
vgs.

[s_209] 

Raden vises hvis:
[s_1] = [Skoleleder – videregående opplæring]

Vi tilbyr forsering gjennom direkte kontakt med universitet og høgskole.
[s_210] 

Vi tilbyr fordypning gjennom valgfag Matematikk eller DVM-U [s_211] 



Følgende vises hvis:
[s_1] = [Skoleleder – grunnskole] eller [s_1] = [Skoleleder – videregående opplæring]

Følger dere opp på andre måter? Spesifiser:
[s_123] 

Side 50
VURDERING FOR LÆRING 

Den nasjonale satsingen på Vurdering for læring er inne i sitt syvende år og fases ut i 2017. 
Direktoratet ønsker å følge med på hvordan resultatene har endret seg over tid. I tillegg ønsker vi å 
undersøke om det har skjedd varige endringer i skoleeiernes og skolenes vurderingskultur og 
vurderingspraksis. 
____________________________________________________________________________________________

Er skoleeier en pådriver for å utvikle vurderingspraksis?
[s_132] 

Ja

Nei

Vet ikke

Er skoleleder en pådriver for å utvikle vurderingspraksis?
[s_133] 

Ja

Nei

Vet ikke

Side 51
Følgende vises hvis:

[s_1] = [Skoleleder – grunnskole] eller [s_1] = [Skoleleder – videregående opplæring]

Ta stilling til følgende utsagn. I hvilken grad...
I liten 
grad

I noen 
grad

I stor 
grad

Vet 
ikke

...diskuteres det på skolen på hvilken måte lærernes vurderingspraksis kan hjelpe 
elevene i å lære bedre og å nå målene?

[s_134] 

...mener du at tilbakemeldingene elevene får bidrar til at de lærer bedre og når målene? [s_135] 

...mener du lærernes vurderingspraksis samsvarer med intensjonene i forskriften? [s_136] 

...diskuteres det på skolen hva lærerne legger vekt på i vurderingen i fag? [s_137] 

...brukes skolens resultater (for eksempel data fra halvårsvurderinger, prøver og 
brukerundersøkelser) systematisk for å videreutvikle praksis?

[s_138] 

...opplever du at det er forskjeller i vurderingspraksis blant lærerne på din skole? [s_139] 

...er elevene involvert i å vurdere eget arbeid og egen faglige utvikling? [s_140] 

Side 52

På hvilken måte bidrar skoleeier til at skolen videreutvikler sin kompetanse i vurdering? Flere 
avkrysninger er mulig.



[s_141] 

Gjennom en målrettet satsing på å forbedre vurderingspraksisen på skolen(e)

Gjennom kompetanseutvikling for lærere utenfor skolen

Ved å tilby støtte og veiledning til skolen fra et eksternt fagmiljø (universitet, høgskoler eller andre med 
vurderingsfaglig kompetanse)

Gjennom å oppmuntre til å delta på nettbaserte kompetansetiltak i vurdering, for eksempel SkoleVFL-MOOC (tilbys 
av høgskolen i Lillehammer)

Gjennom å bruke nettbaserte ressurser om vurdering, for eksempel fra www.udir.no/vurdering-for-laring 

Gjennom å legge til rette for arenaer for læring og deling, for eksempel nettverk og/eller faste samlinger/møteplasser

Gjennom å legge til rette for diskusjoner om innholdet i læreplaner

Skoleeier har ikke bidratt foreløpig, men planlegger kompetanseutvikling 

Annet, spesifiser
[s_20] V1

Sidens valideringer:

V1 valideres med:
checkdepend ( [s_141] = [Annet, spesifiser][s_20] ) 

Hvis ikke oppfylt, vises:
Textbox can only be answered when the corresponding answer has been selected

Side 53

På hvilken måte bidrar skoleleder til at skolen videreutvikler sin kompetanse i vurdering? Flere 
avkrysninger er mulig.
[s_143] 

Gjennom en målrettet satsing på å forbedre vurderingspraksisen på skolen

Gjennom kompetanseutvikling for lærere utenfor skolen

Ved å tilby støtte og veiledning på skolen fra et eksternt fagmiljø (universitet, høgskoler eller andre med 
vurderingsfaglig kompetanse)

Gjennom å delta på nettbaserte kompetansetiltak i vurdering, for eksempel SkoleVFL-MOOC (tilbys av høgskolen i 
Lillehammer)

Gjennom å bruke nettbaserte ressurser om vurdering, for eksempel fra www.udir.no/vurdering-for-laring

Gjennom å legge til rette for arenaer for læring og deling, for eksempel nettverk og/eller faste samlinger/møteplasser

Gjennom å legge til rette for diskusjoner om innholdet i læreplaner

Skoleleder har ikke bidratt foreløpig, men planlegger kompetanseutvikling 

Annet, spesifiser:
[s_21] V1

Sidens valideringer:

V1 valideres med:
checkdepend ( [s_143] = [Annet, spesifiser:][s_21] ) 

Hvis ikke oppfylt, vises:
Textbox can only be answered when the corresponding answer has been selected

Side 54

Arbeidet med vurdering for læring de siste 6-8 årene har:
Helt uenig Litt uenig Litt enig Helt enig

...ført til økt bevissthet mellom vurdering og lokalt arbeid med læreplaner [s_311] 

...ført til en mer aktiv bruk av læreplanene i opplæringen [s_312] 

...ført til at elevene i større grad kjenner til innholdet i de nasjonale læreplanene [s_313] 

...styrket det lokale arbeidet med læreplaner [s_314] 



...gjort at skolene har utviklet en mer læringsorientert vurderingskultur [s_323] 

Side 55
Følgende vises hvis:

[s_1] = [Skoleleder – videregående opplæring]
FORSØK MED EN ELLER TO KARAKTERER I NORSK

Forsøk med redusert antall karakterer ved halvårsvurdering i norsk er initiert av 
Kunnskapsdepartementet. Formålet med forsøket er å undersøke hvordan endringer i 
halvårsvurderingen påvirker opplæringen i norskfaget. NIFU evaluerer forsøket. Det overordnede 
spørsmålet i evalueringen er om og eventuelt i hvilken grad færre karakterer ved halvårsvurdering 
gir skolene mulighet til å utvikle mer hensiktsmessige måter for organisering av 
norskundervisningen.
____________________________________________________________________________________________

Følgende vises hvis:
[s_1] = [Skoleleder – videregående opplæring]

Deltar skolen din i forsøk med utprøving av en eller to karakterer i halvårsvurdering i norskfaget 
Vg1 og Vg2? 
[s_148] V1

Ja, skolen deltar i forsøket med en eller to karakterer i norsk

Nei, skolen deltar ikke i forsøket med en eller to karakterer i norsk

Nei, skolen deltar ikke i forsøket med en eller to karakterer i norsk lenger, men har deltatt i forsøket tidligere

Sidens valideringer:

V1 valideres med:
required ( [s_148] ) 

Hvis ikke oppfylt, vises:
Må fylles ut

Side 56
Følgende vises hvis:

[s_148] = [Ja, skolen deltar i forsøket med en eller to karakterer i norsk]

Har dere endret antallet karakterer som elevene i Vg1 og Vg2 skal få ved halvårsvurdering i norsk 
mens dere har deltatt i prosjektet?
[s_149] V1

Ja

Nei

Sidens valideringer:

V1 valideres med:
required ( [s_149] ) 

Hvis ikke oppfylt, vises:
Må fylles ut

Side 57
Følgende vises hvis:

[s_149] = [Ja] og not ( [s_148] = [Nei, skolen deltar ikke i forsøket med en eller to karakterer i norsk] ) 

Du svarte ja, kan du kort beskrive hva denne endringen består i?
[s_151] 



Side 58
Følgende vises hvis:

[s_148] = [Ja, skolen deltar i forsøket med en eller to karakterer i norsk]

Ta stilling til følgende påstander om skolens og lærernes utbytte av forsøket med redusert 
antall karakterer ved halvårsvurdering i norsk.

Helt 
uenig

Litt 
uenig

Verken enig eller 
uenig

Litt enig Helt 
enig

Norskundervisningen ved denne skolen er blitt organisert på nye måter [s_212] 

Lærerne på denne skolen kombinerer kompetansemål i fagets læreplan 
på nye måter

[s_213] 

Lærerne på denne skolen periodiserer undervisningen i fagets ulike 
emner

[s_214] 

Det er mindre behov for prøver og andre vurderingssituasjoner i 
norskfaget

[s_215] 

Lærernes samarbeid om vurdering i norskfaget er styrket [s_216] 

Side 59
Følgende vises hvis:

[s_148] = [Ja, skolen deltar i forsøket med en eller to karakterer i norsk]

Ta stilling til følgende påstander om elevenes utbytte av forsøket med redusert antall 
karakterer ved halvårsvurdering i norsk:

Helt uenig Litt uenig Verken enig eller uenig Litt enig Helt 
enig

Elevenes grunnleggende ferdigheter er styrket [s_324] 

Sidemålets stilling er styrket [s_325] 

Sidemålets stilling er svekket [s_326] 

Elevenes motivasjon for faget er styrket [s_327] 

Elevenes motivasjon for faget er svekket [s_328] 

Elevenes kompetanseoppnåelse i faget er styrket [s_329] 

Side 60
Følgende vises hvis:

[s_148] = [Ja, skolen deltar i forsøket med en eller to karakterer i norsk]

Er det noe annet dere ønsker å legge til når det gjelder resultater av forsøket med halvårsvurdering 
med en eller to karakterer i norsk? 
[s_164] 

Side 61
Følgende vises hvis:

[s_148] = [Nei, skolen deltar ikke i forsøket med en eller to karakterer i norsk lenger, men har deltatt i forsøket 
tidligere]



Hva er årsaken til at skolen har avsluttet forsøket med en eller to karakterer ved halvårsvurdering i 
norsk?
[s_165] 

Side 62
Følgende vises hvis:

[s_1] = [Skoleleder – grunnskole] eller [s_1] = [Skoleleder – videregående opplæring]
SPRÅKLØYPER

Språkløyper er en nasjonal strategi etablert for å styrke barn og elevers ferdigheter i språk, lesing 
og skriving. Strategien er rettet mot ansatte i barnehage og i grunnskolen og videregående, og den 
ledes av Lesesenteret. Tre tiltak er sentrale i strategien:

-          Gratis nettbaserte kompetanseutviklingspakker
-          Oppstartsamlinger
-          Etablering av Språkkommuner (det innebærer at kommunen blir tilført ekstra ressurser til 
ressurspersoner for Språkløyper, til lærende 
           nettverk og at det er utarbeidet en lokal strategi for Språkløyper)

Kommuner, fylkeskommuner, barnehager og skoler kan delta i ett eller flere av disse tiltakene. 
____________________________________________________________________________________________

Følgende vises hvis:
[s_1] = [Skoleleder – grunnskole] eller [s_1] = [Skoleleder – videregående opplæring]

Kjente dere til strategien Språkløyper før denne undersøkelsen? Flere avkrysninger mulig.
[s_167] V1

Nei

Ja, vi kjente til de nettbaserte kompetanseutviklingspakkene

Ja, vi kjente til oppstartsamlingene som arrangeres av Lesesenteret

Ja, vi kjente til tiltaket Språkkommuner

Sidens valideringer:

V1 valideres med:
required ( [s_167] ) 

Hvis ikke oppfylt, vises:
Må fylles ut

Side 63
Følgende vises hvis:

[s_1] = [Skoleleder – grunnskole] eller [s_1] = [Skoleleder – videregående opplæring]
og

[s_167] = [Ja, vi kjente til de nettbaserte kompetanseutviklingspakkene]

Har skolen eller lærere ved skolen benyttet seg av de nettbaserte kompetanseutviklingspakkene 
som inngår i Språkløyper?
[s_168] 

Ja

Nei

Vet ikke



Side 64
Følgende vises hvis:

[s_167] = [Ja, vi kjente til oppstartsamlingene som arrangeres av Lesesenteret]
og

[s_1] = [Skoleleder – grunnskole] eller [s_1] = [Skoleleder – videregående opplæring]

Har skolen eller lærere ved skolen deltatt på oppstartsamling i Språkløyper?
[s_170] 

Ja

Nei

Vet ikke

Side 65
Følgende vises hvis:

[s_1] = [Skoleleder – grunnskole] eller [s_1] = [Skoleleder – videregående opplæring]
og

[s_167] = [Ja, vi kjente til tiltaket Språkkommuner]

Er kommunen/fylkeskommune deres en Språkkommune (det innebærer at 
kommunen/fylkeskommunen har blitt tilført ekstra ressurser til ressurspersoner for Språkløyper, 
lærende nettverk og støtte til å utarbeide en lokal strategi for Språkløyper)?
[s_171] 

Ja

Nei

Vet ikke

Side 66
Følgende vises hvis:

[s_168] = [Ja] og [s_167] = [Ja, vi kjente til de nettbaserte kompetanseutviklingspakkene]
og

[s_1] = [Skoleleder – grunnskole] eller [s_1] = [Skoleleder – videregående opplæring]

I hvilken grad stemmer følgende utsagn om de nettbaserte kompetanseutviklingspakkene 
som inngår i Språkløyper?

I svært liten 
grad

I liten 
grad

I noen 
grad

I stor 
grad

I svært stor 
grad

De nettbaserte kompetanseutviklingspakkene brukes som utgangspunkt for 
refleksjon og diskusjon blant lærere

[s_177] 

De nettbaserte kompetanseutviklingspakkene er relevante for skolens arbeid [s_330] 

Side 67
Følgende vises hvis:

[s_1] = [Skoleleder – grunnskole] eller [s_1] = [Skoleleder – videregående opplæring]
og

[s_170] = [Ja] og [s_167] = [Ja, vi kjente til oppstartsamlingene som arrangeres av Lesesenteret]

I hvilken grad stemmer følgende utsagn om oppstartsamlingene som arrangeres av 
Lesesenteret?

I svært liten 
grad

I liten 
grad

I noen 
grad

I stor 
grad

I svært stor 
grad

Oppstartsamlingene gjorde det klart for oss hvordan vi skal arbeide med 
Språkløyper ved vår skole 

[s_178] 

Personen(e) som var på oppstartsamling, har bidratt til å iverksette 
strategien Språkløyper ved vår skole

[s_331] 



Side 68
Følgende vises hvis:

[s_168] = [Ja] eller [s_170] = [Ja]
og

[s_1] = [Skoleleder – grunnskole] eller [s_1] = [Skoleleder – videregående opplæring]
og

[s_167] = [Ja, vi kjente til de nettbaserte kompetanseutviklingspakkene] eller [s_167] = [Ja, vi kjente til 
oppstartsamlingene som arrangeres av Lesesenteret]

Hvordan har skolen forankret arbeidet med Språkløyper? Flere avkrysninger er mulig.
[s_332] 

Ved å ta den inn i det lokale arbeidet med læreplaner 

Ved å bruke fellestiden til at alle lærerne jobber med de nettbaserte kompetanseutviklingspakkene 

Ved å utpeke en ansvarlig for strategien Språkløyper på skolen 

Ved å overlate ansvaret primært til lærerteamene 

Ved å overlate ansvaret primært til den enkelte lærer 

Vet ikke 

Annet, spesifiser:
[s_22] V1

Følgende vises hvis:
[s_168] = [Ja] eller [s_170] = [Ja]

og
[s_1] = [Skoleleder – grunnskole] eller [s_1] = [Skoleleder – videregående opplæring]

og
[s_167] = [Ja, vi kjente til de nettbaserte kompetanseutviklingspakkene] eller [s_167] = [Ja, vi kjente til 
oppstartsamlingene som arrangeres av Lesesenteret]

I hvilken grad mener du at lærerne ved skolen har endret praksis som følge av strategien 
Språkløyper? 
[s_333] 

I svært liten grad

I liten grad

I noen grad

I stor grad

I svært stor grad

Sidens valideringer:

V1 valideres med:
checkdepend ( [s_332] = [Annet, spesifiser:][s_22] ) 

Hvis ikke oppfylt, vises:
Textbox can only be answered when the corresponding answer has been selected

Side 69
Følgende vises hvis:

[s_1] = [Skoleleder – grunnskole] eller [s_1] = [Skoleleder – videregående opplæring]
og

[s_167] = [Ja, vi kjente til de nettbaserte kompetanseutviklingspakkene] eller [s_167] = [Ja, vi kjente til 
oppstartsamlingene som arrangeres av Lesesenteret] eller [s_167] = [Ja, vi kjente til tiltaket Språkkommuner]

Har kommunen/fylkeskommunen lærende nettverk der representanter fra skoler eller andre 
enheter møtes for å lære av hverandres erfaringer med Språkløyper? 
[s_334] 

Ja

Nei

Vet ikke



Side 70
Følgende vises hvis:

[s_1] = [Skoleleder – grunnskole] eller [s_1] = [Skoleleder – videregående opplæring]
og

[s_171] = [Ja]

Har skolen hatt kontakt med kommunens/fylkeskommunens ressursperson i Språkløyper? Flere 
avkrysninger mulig.
[s_335] 

Nei 

Ja, ressurspersonen har deltatt i fellestid på skolen 

Ja, vi har jevnlig kontakt 

Ja, ressurspersonen har kontakt med enkeltlærere på skolen 

Ja, ressurspersonen har kontakt med skolens ledelse 

Vet ikke 

Side 71
Følgende vises hvis:

[s_1] = [Skoleeier – kommune] eller [s_1] = [Skoleeier – fylkeskommune]
SPRÅKLØYPER

Språkløyper er en nasjonal strategi etablert for å styrke barn og elevers ferdigheter i språk, lesing 
og skriving. Strategien er rettet mot ansatte i barnehage og i grunnskolen og videregående, og den 
ledes av Lesesenteret. Tre tiltak er sentrale i strategien:

-          Gratis nettbaserte kompetanseutviklingspakker
-          Oppstartsamlinger
-          Etablering av Språkkommuner (det innebærer at kommunen blir tilført ekstra ressurser til 
ressurspersoner for Språkløyper, til lærende 
           nettverk og at det er utarbeidet en lokal strategi for Språkløyper)

Kommuner, fylkeskommuner, barnehager og skoler kan delta i ett eller flere av disse tiltakene. 
____________________________________________________________________________________________

Følgende vises hvis:
[s_1] = [Skoleeier – kommune] eller [s_1] = [Skoleeier – fylkeskommune]

Kjente dere til strategien Språkløyper før denne undersøkelsen? Flere avkrysninger mulig.
[s_336] V1

Nei

Ja, vi kjente til de nettbaserte kompetanseutviklingspakkene

Ja, vi kjente til oppstartsamlingene som arrangeres av Lesesenteret

Ja, vi kjente til tiltaket Språkkommuner

Sidens valideringer:

V1 valideres med:
required ( [s_336] ) 

Hvis ikke oppfylt, vises:
Må fylles ut

Side 72
Følgende vises hvis:

[s_1] = [Skoleeier – kommune] eller [s_1] = [Skoleeier – fylkeskommune]
og



[s_336] = [Ja, vi kjente til oppstartsamlingene som arrangeres av Lesesenteret]

Har representanter for skoleeier deltatt på oppstartsamling for Språkløyper?
[s_183] 

Ja

Nei

Vet ikke

Side 73
Følgende vises hvis:

[s_1] = [Skoleeier – kommune] eller [s_1] = [Skoleeier – fylkeskommune]
og

[s_336] = [Ja, vi kjente til tiltaket Språkkommuner]

Er kommunen/fylkeskommunen deres en Språkkommune? 
[s_184] 

Ja

Nei

Vet ikke

Side 74
Følgende vises hvis:

[s_1] = [Skoleeier – kommune] eller [s_1] = [Skoleeier – fylkeskommune]
og

[s_336] = [Ja, vi kjente til de nettbaserte kompetanseutviklingspakkene] eller [s_336] = [Ja, vi kjente til 
oppstartsamlingene som arrangeres av Lesesenteret] eller [s_336] = [Ja, vi kjente til tiltaket Språkkommuner]

I hvilken grad stemmer følgende utsagn for dere? 
I svært liten 

grad
I liten 
grad

I noen 
grad

I stor 
grad

I svært stor 
grad

Vi oppfordrer skoler i kommunen/fylket å delta på oppstartsamlinger i 
Språkløyper 

[s_182] 

Vi oppfordrer skoler i kommunen/fylket å bruke de nettbaserte 
kompetanseutviklingspakkene i Språkløyper 

[s_338] 

Vi følger opp skolenes deltakelse i Språkløyper [s_337] 

Side 75
Følgende vises hvis:

[s_1] = [Skoleeier – kommune] eller [s_1] = [Skoleeier – fylkeskommune]
og

[s_183] = [Ja]

I hvilken grad stemmer følgende utsagn om oppstartsamlingene som arrangeres av 
Lesesenteret? 

I svært liten 
grad

I liten 
grad

I noen 
grad

I stor 
grad

I svært stor 
grad

Innholdet på samlingen var relevant for skoleeier [s_185] 

Samlingen gjorde det klart hvordan skoleeier kan bidra til å gjennomføre 
Språkløyper i kommunen/fylket 

[s_340] 

Personen(e) som var på oppstartsamling, har bidratt til å iverksette 
strategien Språkløyper i kommunen/fylket 

[s_339] 

Side 76
Følgende vises hvis:

[s_1] = [Skoleeier – kommune] eller [s_1] = [Skoleeier – fylkeskommune]



og
[s_336] = [Ja, vi kjente til de nettbaserte kompetanseutviklingspakkene] eller [s_336] = [Ja, vi kjente til 
oppstartsamlingene som arrangeres av Lesesenteret] eller [s_336] = [Ja, vi kjente til tiltaket Språkkommuner]

Har kommunen/fylkeskommunen lærende nettverk der representanter fra skoler eller andre 
enheter møtes for å lære av hverandres erfaringer med Språkløyper? 
[s_341] 

Ja

Nei

Vet ikke

Side 77
Følgende vises hvis:

[s_1] = [Skoleleder – videregående opplæring] eller [s_8] = [8-10. trinn]
STANDPUNKTVURDERING

Standpunktkarakterer er viktige for elevenes fremtidige sjanser til videre utdanning og i arbeidslivet. 
Det er derfor viktig å få kunnskap om hvordan standpunktvurdering praktiseres på skolene og om 
læreplanene gir god støtte i dette arbeidet.
____________________________________________________________________________________________

Følgende vises hvis:
[s_1] = [Skoleleder – videregående opplæring] eller [s_8] = [8-10. trinn]

På min skole har jeg inntrykk av at lærerne …
Alle 

lærere
De fleste 
lærere

Noen 
lærere

Få 
lærere

Vet 
ikke

...ser kompetansemålene i sammenheng når de vurderer elevene til 
standpunkt

[s_315] 

...i samme fag/fagområde jobber sammen om å få en felles forståelse for 
hva kompetanse i faget er

[s_316] 

...i samme fag/fagområde diskuterer hva de legger vekt på i 
standpunktvurderingen

[s_317] 

...setter standpunktkarakterer basert på gjennomsnittet av karakterer de har 
satt underveis

[s_318] 

...bruker et bredt tilfang av kilder når de vurderer elevene til standpunkt [s_319] 

Side 78
Følgende vises hvis:

[s_1] = [Skoleleder – videregående opplæring] eller [s_8] = [8-10. trinn]

I hvilken grad mener du at...
Ingen 

formening
Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

I noen 
grad

I stor 
grad

...standpunktkarakterer gir et reelt uttrykk for elevenes kompetanse ved 
slutten av opplæringen i faget 

[s_320] 

...læreplanen gir god støtte til lærernes standpunktvurdering [s_322] 

Side 79
Følgende vises hvis:

[s_1] = [Skoleleder – grunnskole] eller [s_1] = [Skoleleder – videregående opplæring]
SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSE I SKOLEN 

Det er et utdanningspolitisk mål at barn og unge som har behov for tilrettelagte tiltak, herunder 
spesialundervisning, får et pedagogisk og spesialpedagogisk tilbud av høy kvalitet og opplever 
inkludering i skolen. Kunnskapsdepartementet ønsker å få en oversikt over dagens 



spesialpedagogiske kompetanse på skolene.
____________________________________________________________________________________________

Følgende vises hvis:
[s_1] = [Skoleleder – grunnskole] eller [s_1] = [Skoleleder – videregående opplæring]

Hvor mange lærere ved din skole har 30 stp., 60 stp. eller mastergrad (120stp.) i 
spesialpedagogikk? Oppgi antall lærere.

30 studiepoeng
[s_50] 

60 studiepoeng
[s_50_1] 

Mastergrad i spesialpedagogikk, 120 studiepoeng.
[s_50_2] 

Side 80
Takk for at du svarte på undersøkelsen.

Dersom du lurer på noe, ta kontakt på sporringene@nifu.no


