
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 skolen? Flere kryss mulig. 
(1)  Rektor 

(2)  Assisterende rektor 

(3)  Inspektør 

(4)  Avdelingsleder 

(5)  Annen funksjon, spesifiser: _____ 
 
 
 
Koronasituasjonen 
 
 
 



Våren 2020 ble skolene stengt en periode på grunn av koronapandemien. I det følgende 
stilles spørsmål om endringer i skolens organisering og praksis basert på erfaringene fra 
nedstengingen. 
 
 

 
 
I hvilken grad har... 
 I ingen grad I liten grad I noen grad I stor grad 

skolen systematisert 
erfaringene med å organisere 
undervisning for elever som 
ikke kan være på skolen (hele 
dager eller mer)? 

(1)  (2)  (3)  (4)  

skolen endret 
vurderingspraksis som følge 
av erfaringene? 

(1)  (2)  (3)  (4)  

erfaringene med skolearbeid 
hjemme ført til at opplæringen 
nå blir gjennomført med en 
løsere struktur? 

(1)  (2)  (3)  (4)  

 
 
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. 
 
  
 
 

Hadde skolen den nødvendige digitale infrastrukturen (slik som datamaskiner, 
nettverk, programmer og læringsressurser) til å kunne gi elevene digital undervisning 
i perioden skolene var stengt? 
(1)  Ja 

(2)  Delvis 

(3)  Nei 



(4)  Vet ikke 
 
 

Har skolen en plan for å gjennomføre undervisning hvis skolen blir fysisk stengt? 
(1)  Ja, integrert i andre planer 

(2)  Ja, egen plan laget etter 12. mars 

(3)  Ja, egen plan laget før 12. mars 

(4)  Nei 
 
 

Bruker lærerne private datamaskiner til arbeid hjemmefra? 
(1)  Ja 

(2)  Nei 

(3)  Vet ikke 
 
 

Opplever dere at den digitale infrastrukturen (slik som datamaskiner, nettverk, 
programmer og læringsressurser) er av god nok kvalitet til at lærerne kan 
gjennomføre et vidt spekter av digital undervisning (slik som videomøter, samskriving, 
bruk av læringsplattform)? 
(1)  Ja 

(2)  Nei 

(3)  Infrastrukturen varierer i kvalitet 

(4)  Vet ikke 
 
 

Opplever dere at elevens datamaskiner er av god nok kvalitet til at elevene kan delta i 
ulike former for digital undervisning (f.eks. videomøter, samskriving, bruk av 
læringsplattform) 
(1)  Ja 

(2)  Nei 

(3)  Utstyret varierer i kvalitet 

(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 
 
 
Kontakt med hjemmene 
 
I denne delen stiller vi spørsmål om skolen har endret rutiner for samarbeid og kontakt 
med foresatte og elever etter nedstengingen våren 2020. 
 
  
 
 

Som følge av erfaringene fra våren 2020, i hvilken grad har skolen… 
 I ingen grad I liten grad I noen grad I stor grad Vet ikke 

endret kontaktrutiner med 
foresatte? 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

endret praksis med å føre 
oversikt over sårbare elever? 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

styrket samarbeidet med 
andre offentlige tjenester i 
oppfølgingen av sårbare 
elever? 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

styrket samarbeidet med 
brukermedvirkningsorganene 
(FAU, klassekontakter, 
driftsstyre, SU, elevråd)? 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

 
 
Organisasjon og laget rundt elever og lærere 
 
I denne delen stiller vi spørsmål om skolens organisering av støttefunksjoner rundt elever 
og lærere. 



 
  
 
 

Som følge av erfaringene fra våren 2020, har… 
 Ja Nei Vet ikke 

skolen økt kontakt med 
skoleeier? 

(1)  (2)  (3)  

kontakten med skoleeier blitt 
bedre? 

(1)  (2)  (3)  

skolen fått mer veiledning fra 
støttetjenester utenfor skolen, 
eksempelvis PPT, barnevern, 
BUP, Statped? 

(1)  (2)  (3)  

 
 

Hvordan vil du karakterisere samarbeidet med følgende grupperinger? 

 
Har hatt 

liten eller 
ingen 

kontakt 

Svært dårlig 
Ganske 
dårlig 

Verken godt 
eller dårlig 

Ganske godt Svært godt 

Vernetjenesten (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Samarbeidsutvalget/skoleutv
alget 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Driftsstyret (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

SMU (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

FAU (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Tillitsvalgte (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Elevråd (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Rådgivningstjenesten (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Skolehelsetjenesten (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Miljøarbeider eller tilsvarende (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

 
 
 



Kompetanseplaner 
 
Nasjonale myndigheter har et behov for å få kunnskap om hvordan kommuner og skoler 
over hele landet arbeider for å sikre målsettingene om kompetanseutvikling i sine 
virksomheter frem mot 2025. Utdanningsdirektoratet ønsker kunnskap om hvilke planer 
som foreligger og hvilke prioriteringer som blir gjort i forbindelse med 
videreutdanningstilbudene i strategien Kompetanse for kvalitet. 
 
I 2015 ble det vedtatt nye kompetansekrav for undervisning i norsk, matte og engelsk i 
grunnskolen. Kravene innebærer at alle lærere i grunnskolen som underviser i fagene 
norsk, norsk tegnspråk, samisk, matematikk og engelsk skal ha minst 30 studiepoeng i 
faget på barnetrinnet og 60 studiepoeng på ungdomstrinnet. 
 
  
 
 

Har skolen/kommunen en plan for hvordan kravet om undervisningskompetanse i 
grunnskolen skal innfris innen 1. august 2025? 
(1)  Ja 

(2)  Delvis 

(3)  Nei 

(4)  Vet ikke 
 
 

I hvilken grad har skolen/kommunen per i dag oppfylt kompetansekravene i følgende 
fag? 
 I ingen grad I liten grad I noen grad I stor grad 

Norsk (1)  (2)  (3)  (4)  

Matematikk (1)  (2)  (3)  (4)  

Engelsk (1)  (2)  (3)  (4)  

 
 

I hvilken grad er det realistisk at skolen/kommunen innfrir kompetansekrav innen 2025 
i følgende fag? 
 I ingen grad I liten grad I noen grad I stor grad 

Norsk (1)  (2)  (3)  (4)  

Matematikk (1)  (2)  (3)  (4)  



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

Engelsk (1)  (2)  (3)  (4)  

 
 
Mange lærere har allerede tatt videreutdanning gjennom strategien kompetanse for 
kvalitet. For å vurdere tilpasninger eller videreutvikling av strategien er det derfor 
interessant å vite noe mer konkret om hvordan skolen/kommunen prioriterer blant egne 
lærere som søker om videreutdanning. 
 
 

Hvordan prioriteres ulike grupper lærere i kompetanseplanene i skolen/kommunen? 

 Ikke prioritert Lav prioritet 
Ingen spesiell 

prioritet 
Høy prioritet Ikke aktuelt 

Lærere som underviser i 
engelsk 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Lærere som underviser i 
norsk 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Lærere som underviser i 
matematikk 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Lærere som underviser i 
samisk 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Lærere som underviser i 
tegnspråk 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Unge/relativt nyutdannede 
lærere 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Eldre lærere (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Midlertidig ansatte 
lærere/vikarer 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

 
 

I hvilken grad involveres... 
 I ingen grad I liten grad I noen grad I stor grad 

tillitsvalgte i arbeidet med 
kompetanseplanene? 

(1)  (2)  (3)  (4)  

lærere i arbeidet med 
kompetanseplanene? 

(1)  (2)  (3)  (4)  



 
 
Skoleleders kompetanse 
 
Skoleleders kompetanse er avgjørende for utvikling av skolen som lærende organisasjon. 
Regjeringen har prioritert skolelederes kompetanseutvikling gjennom Lærerløftet, og 
satset på rektorutdanning. Det er derfor viktig med informasjon om skoleleders 
kompetanse. 
 
NB: Vi oppfordrer rektor til å selv besvare spørsmålene i denne delen.  
 
 

Hva er rektors høyeste fullførte utdanning? 
(1)  Allmennlærerutdanning (3- eller 4-årig) 

(2)  Adjunkt 

(3)  Cand.mag 

(4)  Bachelor eller tilsvarende høyere utdanning 

(5)  Hovedfag 

(6)  Mastergrad eller annen høyere utdanning 

(7)  Doktorgrad 

(8)  Annen utdanning 
 
 

Hvor har rektor utdanningen sin fra? 
(1)  Lærer- (høg)skole 

(2)  Universitet 

(3)  Faglærer- (høg)skole 

(4)  Annen høgskoleutdanning 

(5)  Har ikke lærerutdanning 

(6)  Annen utdanning 
 
 

Har rektor formell utdanning i organisasjon og ledelse? 
(1)  Nei, ingen formell utdanning 

(2)  Ja, under 30 studiepoeng (under 10 vekttall) 

(3)  Ja, 30-59 studiepoeng (10-19 vekttall) 

(4)  Ja, 60 studiepoeng eller mer (ett grunnfag / 20 vekttall eller mer) 
 
 



Har rektor etterutdanning innenfor organisasjon og ledelse (altså kurs, konferanser, 
seminarer eller nettverk uten formelle studiepoeng)? 
(1)  Ja 

(0)  Nei 
 
 

Er ledelse av lærernes praksis delegert til andre ledere ved skolen? 
(1)  Ja 

(0)  Nei 
 
 

Rektor... 
 Aldri Sjelden Ganske ofte Svært ofte 

observerer undervisning i 
klasserommet 

(1)  (2)  (3)  (4)  

gir lærerne råd om hvordan 
de kan forbedre sin 
undervisning 

(1)  (2)  (3)  (4)  

undersøker om det som 
foregår i klassene er i 
overensstemmelse med våre 
mål for opplæringen 

(1)  (2)  (3)  (4)  

bruker elevresultater for å 
utvikle skolens mål for 
opplæringen 

(1)  (2)  (3)  (4)  

 
 

Hvordan synes du balansen er mellom pedagogisk og administrativ ledelse i ditt 
arbeid som rektor? 
(1)  Hovedvekten ligger på pedagogisk ledelse 

(2)  Hovedvekten ligger på administrativ ledelse 

(3)  Det er tilnærmet balanse mellom pedagogisk og administrativ ledelse 
 
 

Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med styringen av skolesektoren i din 
kommune/fylkeskommune? 
(1)  Svært misfornøyd 

(2)  Ganske misfornøyd 



(3)  Verken fornøyd eller misfornøyd 

(4)  Ganske fornøyd 

(5)  Svært fornøyd 
 
 
Bruk av assistenter i skolen 
 
Mange elever vil ha behov for individuell tilrettelegging, men av ulik karakter. Noen elever 
har behov for særlig tilrettelegging av opplæringen i ett eller flere fag. Andre elever har 
kun behov for personlig assistanse og praktisk hjelp i skolehverdagen. 
 
Du vil nå få spørsmål om assistentenes rolle og arbeidsoppgaver i spesialpedagogiske 
tiltak. Med assistenter menes personale som ikke er ansatt i lærerstilling. Betegnelsen 
«assistent» brukes som regel om ufaglærte uten formell bakgrunn men også for faglærte 
med for eksempel barne- og ungdomsarbeiderutdanning. Personer med høyere utdanning 
som ikke har lærerutdanning eller universitets- og høyskoleutdanning inklusive 
pedagogisk utdanning, er også omfattet av betegnelsen fordi disse personene ikke 
oppfyller kompetansekravene for å kunne ansettes i lærerstilling. 
 
 

Er det elever ved din skole med vedtak om spesialundervisning som kun har vedtak 
som angår følgende? 
(1)  Fysisk tilrettelegging, f. eks. fysisk tilpasning av arbeidsplassen, teleslynge eller ulike 

teknologiske løsninger 
(2)  Personlig assistanse i skolehverdagen 

(3)  En kombinasjon av kategoriene over 
 
 

Hvem gjennomfører spesialundervisningen? 

 I svært liten 
grad 

I liten grad Verken eller I stor grad 
I svært stor 

grad 

Vet 
ikke/passer 

ikke 

Spesialpedagog (ansatt på 
skolen) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (0)  

Spesialpedagog (utenfra) (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (0)  

Assistent med relevant 
formell 
kompetanse/utdanning/kurs 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (0)  



 I svært liten 
grad 

I liten grad Verken eller I stor grad 
I svært stor 

grad 

Vet 
ikke/passer 

ikke 

Assistent uten relevant 
formell 
kompetanse/utdanning/kurs 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (0)  

 
 

Hvilke oppgaver utfører assistenter? 

 I svært liten 
grad 

I liten grad I stor grad 
I svært stor 

grad 
Vet ikke/passer 

ikke 

Praktiske gjøremål (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Sosial tilrettelegging (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Undervisning/pedagogisk 
tilrettelegging 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

 
 

Har skolen rutiner for å involvere elever og foresatte som mottar spesialundervisning i 
planleggingen og evalueringen av spesialundervisningen som gis? 
(1)  Ja 

(2)  Nei 

(3)  Vet ikke 
 
 
Intensivopplæring 1.-4. trinn 
 
Plikten til å gi intensiv opplæring trådte i kraft høsten 2018, og innebærer at skolene skal 
sørge for at elever på 1. til 4. årstrinn som står i fare for å bli hengende etter i lesing, 
skriving eller regning, raskt skal få tilbud om intensiv opplæring. Målet med spørsmålene 
om intensiv opplæring er å gi et bedre kunnskapsgrunnlag om hvordan dagens 
bestemmelse oppleves og fungerer i praksis. 
 
  
 
 

Gis det intensiv opplæring ved din skole? 
(1)  Ja 

(2)  Nei 

(3)  Vet ikke 



 
 

På hvilke trinn gis det intensiv opplæring ved skolen? Flere kryss mulig.  
(1)  1. trinn 

(2)  2. trinn 

(3)  3. trinn 

(4)  4. trinn 

(5)  Andre trinn 
 
 

Hvor stor andel av elevene ved skolen har i løpet av det siste skoleåret fått intensiv 
opplæring i... 

 0-10 % 10-20 % 20-50 % Mer enn 50 % 
Har ikke 

oversikt/vet 
ikke 

Lesing (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Skriving (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Regning (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

 
 

Har skolen mottatt veiledning fra PPT i arbeidet med intensiv opplæring? 
(1)  Ja 

(2)  Nei 

(3)  Vet ikke 
 
 

I hvilken grad vurderer du at skolen har tilgang til nok relevant kompetanse når slik 
opplæring skal gis, f. eks, innen grunnleggende leseopplæring?  
(1)  I ingen grad 

(2)  I liten grad 

(3)  I noen grad 

(4)  I stor grad 
 
 

I hvilken grad vurderer skolen at intensiv opplæring gjør at elevene som får slik 
opplæring tar igjen tapt progresjon? 
(1)  I høy grad 

(2)  Middels 



(3)  I liten grad 
 
 

Opplever du at plikten til å gi intensiv opplæring (som trådte i kraft i 2018) har ført til 
følgende? Flere kryss mulig. 
  
(1)  At dere har blitt flinkere til å identifisere elever som kan ha nytte av et slikt tilbud enn tidligere 

(2)  At flere barn har bedre utbytte av opplæringstilbudet ved skolen 

(3)  At flere blir henvist til sakkyndig vurdering i PPT 

(4)  At færre blir henvist til sakkyndig vurdering 

(5)  Ingen forskjell fra tidligere 

(6)  Vet ikke 
 
 

Hvordan ble den intensive opplæringen hovedsakelig organisert? 
(1)  I (den ordinære) klassen 

(2)  I grupper på 6 elever eller flere 

(3)  I grupper på 2-5 elever 

(4)  Alene 

(5)  I grupper på tvers av trinn 
 
 

Vurderer du at dere har behov for mer veiledning eller forskningsbasert kunnskap om 
hvordan plikten til intensiv opplæring bør eller kan følges opp? 
(1)  Ja 

(2)  Nei 

(3)  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. 
 
  
 
 



Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om skolens planer knyttet til IKT? 

 Helt uenig 
Delvis 
uenig 

Verken 
enig eller 

uenig 

Delvis 
enig 

Helt enig Vet ikke 
Ikke 

relevant 

Vi har en egen IKT-strategi 
på kommunenivå 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Vi har vår egen IKT strategi 
på skolenivå 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

IKT er synlig integrert i 
skolens virksomhetsplan 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Pedagogisk bruk av IKT er 
synlig integrert i våre 
årsplaner eller lokale 
læreplaner 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Skolen har en plan for 
systematisk 
kompetanseheving i digital 
kompetanse hos personalet 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Skolen bruker 
kompetansepakkene i digitale 
ferdigheter og/eller 
profesjonsfaglig digital 
kompetanse på 
Utdanningsdirektoratets 
kompetanseportal 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Personvern og datasikkerhet 
er temaer i skolens planverk 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

 
 

I hvilken grad beslutter følgende deler av personalet hva som skal kjøpes inn av 
digitale ressurser og digitale læremidler? 

 I svært liten 
grad 

I liten grad I stor grad 
I svært stor 

grad 
Vet ikke Ikke relevant 

Hver enkelt lærer (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Lærerkollegiet (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

IKT ansvarlig på skolen (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Skoleledelsen (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Skoleeier (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  



 
 

Hva passer for din skole? 
 Ja Nei Vet ikke Ikke relevant 

Elevene har fått hver sin 
digitale enhet fra 
skolen/kommunen/fylkeskom
munen 

(1)  (2)  (3)  (4)  

Elevene må dele på de 
digitale enhetene 

(1)  (2)  (3)  (4)  

Elevene bruker sine private 
digitale enheter 

(1)  (2)  (3)  (4)  

Elevene får ta med seg 
skolens digitale enheter hjem 

(1)  (2)  (3)  (4)  

Vi har mobile klassesett med 
digitale enheter 

(1)  (2)  (3)  (4)  

Vi har egne datarom (1)  (2)  (3)  (4)  

 
 

Hvor stor andel av elevene ved din skole har sin egen digitale enhet (enten privat, eid 
av skolen eller gjennom skoleeier) som de bruker i undervisningen? 
(0)  0 % 

(1)  10 % 

(2)  20 % 

(3)  30 % 

(4)  40 % 

(5)  50 % 

(6)  60 % 

(7)  70 % 

(8)  80 % 

(9)  90 % 

(10)  100 % 
 
 

Hvilken type enheter er dette i hovedsak? 
(1)  Chromebook 

(2)  Nettbrett (f.eks. iPad) 



(3)  Bærbar datamaskin 

(4)  Annet 

(5)  Ikke aktuelt 
 
 

I hvilken grad opplever skolens ledelse at lærerne er positive til innføring av ny 
teknologi for administrative formål? 
(1)  I svært liten grad 

(2)  I liten grad 

(3)  I stor grad 

(4)  I svært stor grad 
 
 

I hvilken grad opplever lærerne at ny teknologi er positivt for undervisningsformål? 
(1)  I svært liten grad 

(2)  I liten grad 

(3)  I stor grad 

(4)  I svært stor grad 
 
 

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

(2)  Nei 

(3)  Vet ikke 
 
 
Læreplanvisning 
 
I læreplanvisningen på udir.no ligger det et verktøy som lærere og ansatte på skoler kan 
bruke til å planlegge opplæringen. Utdanningsdirektoratet ønsker kunnskap om i hvilken 
grad planleggingsverktøyet til det nye læreplanverket er tatt i bruk og hvordan det 
fungerer. Vi ønsker også kunnskap om behov for endringer i planleggingsverktøyet for at 
det skal gi ytterligere støtte til planleggingen. 
 
  
 
 



I hvilken grad bruker lærere på din skole planleggingsverktøyet for å planlegge 
opplæringen? 
(1)  I ingen grad 

(2)  I liten grad 

(3)  I noen grad 

(4)  I stor grad 

(5)  Vet ikke 
 
 

I hvilken grad har planleggingsverktøyet vært en god støtte i planleggingen av 
opplæringen på din skole? 
(1)  I ingen grad 

(2)  I liten grad 

(3)  I noen grad 

(4)  I stor grad 
 
Realfagsstrategien: Tett på realfag 
 
Realfagskommuner er et tiltak innenfor strategien 'Tett på realfag – Nasjonal strategi for 
realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015-2019)'. 
 
  
 
 

Er din kommune realfagskommune? 
(1)  Ja, vi har vært/ er realfagskommune 

(2)  Nei, men vi søkte om å bli realfagskommune 

(3)  Nei, vi er ikke og har ikke søkt 
 
 

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 
 
 

Hvordan identifiseres lavt presterende elever i matematikk? Flere kryss mulig. 
(1)  Kartleggingsprøver 

(2)  Resultater fra andre type prøver 

(3)  Gjennom klasseromsaktiviteter 

(4)  Samarbeid med hjemmet 

(5)  Annet, spesifiser: _____ 
 
 

Hvordan blir elever som presterer på lavt nivå i matematikk fulgt opp? Flere kryss 
mulig. 
(1)  Med tilpasset opplæring i ordinær undervisning 

(2)  Med spesialundervisning integrert i klassen 

(3)  Undervisning med lærer/spesialpedagog alene eller i mindre grupper 

(4)  Leksehjelp for denne elevgruppen 

(5)  Annet, spesifiser: _____ 
 
 

Hvordan identifiseres elever med stort læringspotensial i realfag? Flere kryss mulig. 
(1)  Kartleggingsprøver 

(2)  Resultater fra andre type prøver 

(3)  Gjennom klasseromsaktiviteter 

(4)  Samarbeid med hjemmet 

(5)  Annet, spesifiser: _____ 
 
 



Hvordan blir elever med stort læringspotensial i realfag fulgt opp? Flere kryss mulig. 
(1)  Tilpasset opplæring i ordinær undervisning 

(2)  Vi tilbyr fordypning gjennom valgfag Matematikk eller DVM-U 

(3)  Vi tilbyr forsering gjennom deltagelse i digilær.no/DVM-1T eller direkte kontakt med lokal vgs 

(4)  Vi tilbyr forsering gjennom direkte kontakt med universitet og høgskole 

(5)  Annet, spesifiser: _____ 
 
 
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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