
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 kommunen? Flere kryss mulig. 
(1)  Rådmann, assisterende rådmann eller lignende 

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

(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 
 
 
Sårbare elever 
 
  
 
 



I hvilken grad har kommunen/fylkeskommunen endret praksis med å føre oversikt 
over sårbare elever som følge av erfaringene fra våren 2020? 
(1)  I ingen grad 

(2)  I liten grad 

(3)  I noen grad 

(4)  I stor grad 

(5)  Vet ikke 
 
 

I hvilken grad har kommunen/fylkeskommunen styrket rutiner og løsninger for digital 
kommunikasjon på tvers av tjenesteområder for å følge opp sårbare barn og deres 
foresatte i perioden etter 12.mars? 
(1)  I ingen grad 

(2)  I liten grad 

(3)  I noen grad 

(4)  I stor grad 

(5)  Vet ikke 
 
 
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)  

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)  



 Ikke prioritert Lav prioritet 
Ingen spesiell 

prioritet 
Høy prioritet Ikke aktuelt 

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)  

 
 
 
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 % 
 
 
 
 
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 
 
 
 
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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