
Tusen takk for at du setter av tid til å besvare Utdanningsdirektoratets spørring til 
skolesektoren. 
 
 
 
Svarene dine lagres automatisk og det er ikke noe problem å gå ut av undersøkelsen for 
så å gå inn igjen og fortsette senere. Vi behandler svarene konfidensielt og det er ikke 
mulig å identifisere den enkelte skoleleders eller skoleeiers svar i rapporteringene. 
 
 
 
Merk at der dere er flere involvert i besvarelsen oppfordrer vi til å fylle ut 
spørreundersøkelsen på forhånd før den legges inn elektronisk. Dere finner PDF-versjon 
på www.nifu.no/sporringene. 
 
 
 
Har du spørsmål om undersøkelsen, ta kontakt på sporringene@nifu.no 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Roger Andre Federici 
 
Forskningsleder 
 
 

Hvem svarer på vegne av fylkeskommunen? Flere kryss mulig. 
(1)  Fylkesrådmann, assisterende rådmann og lignende 

(2)  Skolefaglig ansvarlig (fylkesutdanningssjef, assisterende fylkesutdanningssjef og lignende) 

(3)  Seksjonsleder, avdelingsleder og lignende stillinger på mellomledernivå 

(4)  Rådgiver, konsulent, førstesekretær og lignende 

(5)  Annen funksjon, spesifiser: _____ 
 
 
Om digitale rammevilkår 
 
I denne delen stiller vi spørsmål om digitalt utstyr, programvare, nettverk, infrastruktur og 
støttefunksjoner for å kunne gjennomføre undervisning. 
 



For å forenkle brukes samlebetegnelsen datamaskiner om alle typer digitale 
enheter, slik som bærbare datamaskiner, nettbrett, Chromebooks, iPad og lignende. 
 
  
 
 

Har kommunen/fylkeskommunen i hovedsak felles anskaffelser av digitalt utstyr og 
sentrale digitale tjenester? 
(1)  Ja 

(2)  Nei 

(3)  Vet ikke 
 
 

Har lærerne ved skolene datamaskiner eid av kommunen/fylkeskommunen som de 
kan bruk til arbeid hjemmefra? 
(1)  Ja 

(2)  Til en viss grad 

(3)  Nei 

(4)  Vet ikke 
 
 

I hvilken grad har skolen/kommunen/fylkeskommunen hatt oppmerksomhet på 
personvern og informasjonssikkerhet i valg og bruk av digitale verktøy og ressurser i 
opplæringen? 
(1)  I ingen grad 

(2)  I liten grad 

(3)  I noen grad 

(4)  I stor grad 

(5)  Vet ikke 
 
 
Digitalisering i skolen 
 
Stengte skoler og opplæring hjemme har bidratt til at digitalisering i større grad kan 
oppfattes som en del av skolens kritiske infrastruktur. I det følgende stilles spørsmål om 
dette. 
 
  
 
 



 
 

Har skolene/kommunen/fylkeskommunen anskaffet, eller har planer om å anskaffe, 
digitale læremidler til skoleåret 2020/2021? 
(1)  Ja 

(2)  Nei 

(3)  Vet ikke 
 
 

Har kommunen/fylkeskommunen benyttet seg av tilskuddsordningen for kjøp av 
digitale læremidler? 
(1)  Ja 

(2)  Nei 

(3)  Vet ikke 
 
 

Hvor stor andel av elevgrunnlaget er det søkt for? 
(1)  10 % 

(2)  20 % 

(3)  30 % 

(4)  40 % 

(5)  50 % 

(6)  60 % 

(7)  70 % 

(8)  80 % 

(9)  90 % 

(10)  100 % 
 
 

I 2020 fikk alle kommuner/fylkeskommuner et øremerket tilskudd til kjøp av 
læremidler. Hvor stor andel av tilskuddet ble brukt til kjøp av digitale læremidler? 
(1)  10 % 

(2)  20 % 

(3)  30 % 

(4)  40 % 

(5)  50 % 

(6)  60 % 

(7)  70 % 

(8)  80 % 



(9)  90 % 

(10)  100 % 
 
 
 
Vg3 i skole 
 
Fylkeskommunen plikter å tilby Vg3 i skole til de som ønsker opplæring i bedrift, men som 
ikke har fått tilbud om læreplass innen 1. september. Det innebærer som regel ett års 
opplæring (tilsvarende opplæringstiden i bedrift) i et lærefag som bygger på elevens 
programområde. En relativt lav andel av elevene som får tilbud om det, begynner på Vg3 i 
skole. Det er behov for mer kunnskap om dette. 
 
  
 
 

Har skolen/fylkeskommunen rutiner for når opplæringen skal starte for de som ikke får 
læreplass, men som ønsker Vg3 i skole? 
(1)  Ja 

(0)  Nei 
 
 

Når starter tilbudet opp? 
(1)  August 

(2)  September 

(4)  Oktober 

(5)  November 

(6)  Desember 

(7)  Januar 

(8)  Februar 

(9)  Mars 

(10)  Oppstart varierer 
 
 

I hvor mange lærefag har elevene mulighet til å ta fagbrev gjennom Vg3 i skole? Oppgi 
antall. 
_____ 
 
 



Hvordan informerer skolen/fylkeskommunen om sitt Vg3-tilbud til de elevene som ikke 
får læreplass? Flere kryss mulig. 
(2)  informasjon gis via skolene 

(6)  informasjon gis via fylkeskommunen 

(1)  informasjon om tilbudet legges på nettet 

(3)  elever som ikke får læreplass blir kontaktet skriftlig 

(4)  elever som ikke får læreplass blir kontaktet per telefon 

(5)  elever som ikke får læreplass blir kontaktet personlig 
 
 

Når blir informasjon om Vg3 i skole gitt til elever som enda ikke har fått læreplass? 
(1)  Mai 

(2)  Juni 

(3)  Juli 

(4)  August 

(5)  September 

(6)  Oktober 

(7)  November 

(8)  Desember 
 
 

Har skolen/fylkeskommunen informasjon om hvorfor elever takker nei til Vg3 i skole? 
(1)  Ja 

(2)  Nei 
 
 

Hva er grunnen til at noen elever takker nei til Vg3 i skole? Flere kryss mulig.  
(2)  Vil ikke gå mer på skole 

(3)  Fagbrev fra Vg3 i skole har dårligere status i arbeidslivet 

(4)  Fagbrev fra Vg3 i skole gir dårligere lønn i noen bransjer 

(5)  Vil få bedre opplæring i bedrift 

(6)  Vg3 i skole er ikke lønnet 

(7)  Annet, oppgi hva: _____ 
 
 

Hva er hovedutfordringen med tilbudet til søkere uten lærekontrakt? 
(1)  Få deltagere til å takke ja til tilbudet 

(2)  Få nok praksisplasser til elevene 

(3)  Kort opplæringstid 



(4)  Mangel på lærekrefter 

(5)  Mangel på egnede lokaler 

(6)  Lite oppdatert utstyr 

(8)  Det er ingen utfordringer 

(7)  Annet, oppgi hva: _____ 
 
 

Hvordan kan kvaliteten i tilbudet om Vg3 i skole bli bedre? Flere kryss mulig. 
(1)  Lengre opplæringstid 

(2)  Mer praksis i bedrift 

(3)  Mer formelt samarbeid med bedrifter 

(4)  Mer oppdatert utstyr i skolen, for eksempel tilgang til virtuell praksis 

(5)  Annet, oppgi hva: _____ 
 
 

Er andelen bestått/bestått meget godt for fag- og svenneprøver lik for kandidater fra 
Vg3 i skole sammenlignet med ordinære lærlinger? 
(4)  Svært ulik 

(3)  Ganske ulik 

(2)  Ganske lik 

(1)  Svært lik 

(5)  Vet ikke 
 
 
Realfagsstrategien: Tett på realfag 
 
Realfagskommuner er et tiltak innenfor strategien 'Tett på realfag – Nasjonal strategi for 
realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015-2019)'. 
 
  
 
 

Bruker dere noen av følgende skolefaglige tilbud? Flere kryss mulig. 
(1)  Den naturlige skolesekken 

(2)  Kodetimen 

(3)  Kompetanse for kvalitet 

(4)  Realfagsbarometer 

(5)  Realfagsløyper 

(6)  Frivillige kartleggingsprøver 



(7)  Lektor2 

(8)  Lærerspesialist i matematikk 

(9)  Den virtuelle matematikkskolen 

(10)  Forskerføtter og leserøtter 

(11)  MatematikkMOOC 

(12)  UngeAbel 

(13)  Abelkonkurransen 

(14)  Fysikk-OL 

(15)  Kjemi-OL 

(16)  Biologi-OL 

(17)  Geofag-OL 

(18)  Informatikk-OL 

(19)  ENT3R 
 
 
 
 
TAKK 
 
Du er nå kommet til siste side. Dersom du er helt ferdig, kan du trykke på avslutt-knappen 
for å levere denne.  
 
Har du kommentarer, kan du skrive disse i tekstboksen under.  
 
Takk for at du satt av tid til å besvare undersøkelsen! 
 
 

 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
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