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Vedlegg del D til årlig indikatorrapport for Ungdomstrinn i  

utvikling         

  

 

Rapportering etter pulje 4 Ungdomstrinn 

i utvikling fra skoleeiere og 

Fylkesmannen  

 

Sammenstilling og analyse 

Utdanningsdirektoratet har oppsummert erfaringene fra pulje 4 ved hjelp av 

spørreskjema til skoleeiere og til Fylkesmannen. Rapportene fra pulje 4 gir inntrykk av 

(fortsatt) stor spredning mellom kommunene og mellom skolene. Det gis også inntrykk 

av en viss spredning mellom fylkene, hvor et par av dem skiller seg ut med større 

utfordringer enn de andre når det gjelder hhv personalsituasjonen og støtte fra UH-

institusjonen. Graden av spredning mellom kommuner og mellom fylker er det ikke mulig 

å si noe om.  

Tilbakemeldingene tyder på at det er en fortsatt positiv utvikling på skolene som følge av 

utviklingsarbeidet. De fleste fylkesmennene oppgir at bedre vurderingspraksis er gitt som 

viktig forklaring på høy måloppnåelse i utviklingsarbeidet. Vår tolkning av det er at 

prosjektet Vurdering for læring (VfL), som har pågått parallelt med UiU, har hatt positiv 

betydning for deltakelse i UiU ved mange skoler. 

Vår oppsummering av den kvantitative delen, viser imidlertid en nedgang fra pulje 3 til 

pulje 4 på flere områder. Nedgangen kan henge sammen med at det var færre 

utviklingsveiledere til å støtte og koordinerer arbeidet i pulje 4. Flere sluttet i løpet av 

perioden. 37 av skolene som deltok i pulje 4 er dessuten private, en klart høyere andel 

privatskoler sammenliknet med de foregående puljene. En gjennomgang av svarene fra 

private skoler sammenliknet med svarene fra samtlige skoler i pulje 4, viser at de private 

skolene hadde en mindre positiv opplevelse av for eksempel arbeid i lærende nettverk og 

av klasseromsobservasjon.  

Samlet sett ser skolene mange tegn til forbedringer i klasserommet, i kollegasamarbeidet 

og på andre områder som følge av utviklingsarbeidet. Andelen som opplever tegn til 

forbedringer i klasserommet og i kollegasamarbeidet er noe lavere i pulje 4 enn i pulje 3.  

Nettbaserte ressurser blir fortsatt opplevd positivt. Andelen som har hatt nytte av 

ressursene i svært stor eller stor grad er imidlertid litt redusert fra pulje 3 til pulje 4. 
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Dette kan skyldes at skolene har fått et mer bevisst forhold til når det er nyttig å bruke 

nettbaserte ressurser.   

Lærende nettverk har vært nyttige for skoleeiere, skoleledere og ressurslærere når det 

gjelder erfaringsdeling, faglig oppdatering og ledelse av utviklingsarbeid. Slike nettverk 

har vært nyttige for å få tilgang til kunnskap, erfaringer og impulser utenfra.   

Som tidligere er det ulike tilbakemeldinger på lærende nettverk avhengig av 

aktørgruppene. Hovedmønsteret er imidlertid at andelen som i svært stor eller i stor grad 

har nytte av lærende nettverk synker både for skoleeiere, skoleledere og ressurslærere. 

Rapporteringen etter pulje 3 viste også en svak nedgang i opplevd nytte, denne 

nedgangen er ytterligere forsterket i pulje 4. En mulig forklaring på lavere oppslutning 

om lærende nettverk kan være manglende kultur for slike nettverk blant private 

skoleeiere.  

I pulje 4 ser vi en klar nedgang i andelen rektorer, lærere, tillitsvalgte og foreldre som i 

svært stor eller stor grad var involverte i skolenes utviklingsarbeid. Nedgangen varierer 

mellom gruppene. Foreldrene, som i hele UiU har vært klart minst involvert i skolenes 

utviklingsarbeid, sank også betydelig fra pulje 3 til pulje 4. I de kvalitative 

tilbakemeldingene var det imidlertid meget gode eksempler på skole-hjemsamarbeid. 

Slike eksempler bør Utdanningsdirektoratet lage en strategi for å videreformidle.      

Ressurslærerne blir fortsatt opplevd som meget god støtte i utviklingsarbeidet, på nivå 

med pulje 3. Opplevd nytte av UH er i pulje 4 også på nivå med pulje 3. 

Utviklingsveiledernes bidrag til støtte og veiledning for skoleeier viser imidlertid en klar 

nedgang fra pulje 3 til pulje 4. Det kan ha sammenheng med at flere utviklingsveiledere 

sluttet i jobben i løpet av pulje 4, uten at alle ble erstattet.  

Alle fylkene, med få unntak, melder om utfordringer i utviklingsarbeidet. De oftest 

nevnte utfordringene er: mangel på tid og ressurser, motivasjon/få alle med, 

samarbeid/koordinering av aktører, involvering av skoleeier og Fylkesmannen, 

ledelse/ustabil personalsituasjon.   

Direktoratet har mottatt en rekke interessante råd og refleksjoner for videre arbeid med 

lokal og regional kompetanseutvikling. Det er spesielt fem temaer som går igjen: 

skolebasert kompetanseutvikling, nettverksarbeid, ressurser/aktører, forankring, 

organisering/veien videre.  

Avslutningsvis vil vi nevne at flere fylker vektlegger betydningen av å opprettholde 

metodikk og organiseringsmåte fra UiU i senere lokalt utviklingsarbeid. De anbefaler at 

nasjonale myndigheter fortsetter med det som har gitt effekt i UiU, at vi løser 

geografiske avstander ved å ta i bruk mer teknologi (streaming av forelesninger og 

webinar), og at vi holder blikket klart mot hovedmålet – elevenes læring og dannelse. 

 

 

Datagrunnlag 

Vedlegg del D fra pulje 4 i Ungdomstrinn i utvikling (UiU) baserer seg på to 

spørreskjemaer fra Utdanningsdirektoratet (Udir) til henholdsvis de deltakende 

skoleeierne og til alle fylkesmennene. Rapporten baserer seg på svar fra 114 skoleeiere 

av totalt 127 kommuner i pulje 4.   
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Med de erfaringene vi nå har med rapporteringsskjemaene etter fire puljer, ser vi at 

skjemaet til Fylkesmannen burde vært utformet noe annerledes, for eksempel burde 

noen av spørsmålene vært stilt med lukkede svarkategorier for ikke å få så mange 

overlappende svar - med ulike formuleringer og tolkningsmuligheter.  

I informasjonen skoleeiere og Fylkesmannen har fått på nett og på samlinger, har vi 

presisert at for å kunne gi mest mulig utfyllende svar, er det viktig at skoleeier i forkant 

av rapporteringen er i dialog med utviklingsveilederne og skolene som er involvert i 

satsingen. Det er derfor grunn til å tro at skoleeierne har rapportert på bakgrunn av 

dialog med relevante personer.   

Svarene på de kvantitative spørsmålene til skoleeierne er presentert som figurer, og 

kommentert av Udir.    

Svarene på de kvalitative spørsmålene til skoleeierne er først oppsummert og vurdert av 

fylkesmennene og deretter oppsummert og kommentert av Udir. Disse svarene er svært 

ulike både i form og omfang. Noen fylkesmenn har gjengitt skoleeiernes svar direkte, 

mens andre har oppsummert med egne formuleringer. De kvalitative svarene har derfor i 

liten grad blitt sammenliknet på tvers av fylker. De har også i liten grad blitt «vektet» 

eller vurdert etter hvor mye «styrke» som ligger i dem, altså hvor langt eller hvor godt 

fylkesmennene mener at skolene/skoleeierne har kommet i prosessen. Udir har valgt å 

presentere de kvalitative svarene som utvalgte eksempler på hva henholdsvis skoleeierne 

og fylkesmennene har erfart, og hva de framhever og vektlegger i satsingen.  

 

1.  Mål og måloppnåelse 

 1.1 Forklaringer som skoleeier gir for høy grad av måloppnåelse 

Fylkesmannen ble bedt om å nevne inntil tre forklaringer som skoleeierne gir for høy 

grad av måloppnåelse i satsingen. Udir ser at forklaringene er en blanding av forklaringer 

på høy grad av måloppnåelse og beskrivelser av høy grad av måloppnåelse.   

 Her er en kort oppsummering av forklaringene ut fra hvor ofte de er nevnt:   

- Økt fokus på elevenes læring og elevmedvirkning  

- Mer praktisk, variert og motiverende undervisning  

- Økt bevissthet om lesing, skriving og regning i alle fag  

- Bedre klasseledelse  

- Økt deltakelse i skolebasert kompetanseutvikling og/eller utvikling av 

lærernes didaktiske kompetanse  

- Mer tverrfaglig tenkning og bedre delingskultur  

- God støtte fra UH  

- Bruk av lærende nettverk og målrettet metodikk for å arbeide med 

skoleutvikling  

- Ledelsen har vært sentral i arbeidet mht prioriteringer, felles møtetid, planer, 

strukturer o.l.  

- Mer kollektiv/felles bevissthet, læring og refleksjoner i lærerkollegiet  

- God støtte fra utviklingsveilederne  

- Tydelig pedagogisk ledelse  

Ingen av fylkesmennene rapporterer om at nettbaserte pedagogiske ressurser eller 

ressurslærerfunksjonen er gitt som forklaringer på høy grad av måloppnåelse.  
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1.2 Forklaringer som skoleeier gir for lav grad av måloppnåelse  

Fylkesmannen ble videre bedt om å nevne inntil tre forklaringer som skoleeierne gir for 

lav grad av måloppnåelse i satsingen. Her er en kort oppsummering av forklaringene, 

men ikke i prioritert rekkefølge:  

- Manglende systemer og strukturer  

- Manglende tid i skolehverdagen 

- Endring tar mer tid enn 1,5 år 

- Uklare mål for utviklingsarbeidet 

- Svak støtte fra UH 

- Lav bemanning og sykefravær i personalet 

- Deltakelse i flere prosjekter samtidig 

- For lite fokus på praktisk og variert undervisning 

- Utydelig ledelse og manglende oppfølging 

- Noen læreres holdninger og manglende motivasjon 

- Ulik forståelse av hva regning på fagets premisser innebærer 

- Lite elevmedvirkning 

 

2.  Oppstart av utviklingsarbeidet  

Tallene i figuren nedenfor er svar fra 114 (138 i pulje 3) skoleeiere av totalt 127 (153 i 

pulje 3) skoleeiere i pulje 4. I gjennomgangen av svarene er det viktig å merke seg at 

det er skoleeierne som har svart på vegne av sine respektive skoler.  

2.1 Analyseprosesser 

Skoleeierne ble bedt om å svare på i hvilken grad skolene var fornøyde med 

analyseprosessene i oppstartfasen.  

 

Figuren viser at 62 (65) prosent av skoleeierne i pulje 4 har svart at de i svært stor eller 

stor grad var fornøyde med analyseprosessene i oppstartsfasen. 32 (32) prosent er i 

varierende grad fornøyde, mens 4 (3) prosent er i liten grad forøyde. Tallene i parentes 

er tilsvarende andeler i pulje 3, og en sammenligning av andeler fra pulje 3 til pulje 4 

viser en stabil situasjon. Endringen i andelene fra pulje 2 til pulje 3 var som tidligere 

rapportert meget positiv.  
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2.2 Valg av satsingsområder 

Skoleeierne ble også bedt om å svare på om skolene var involverte i valg av 

satsingsområder. 

 

Figuren viser at 87 (92) prosent av skoleeierne har svart at skolene var involverte i valg 

av satsningsområder. 2 (3) prosent har svart at de ikke var involverte, mens 11 (4) 

prosent har svart at de i varierende grad var involverte. En sammenligning av andelene 

fra pulje 3 og 4 viser en tendens til mindre involvering, fra stor grad til varierende grad.  

   

3. Tegn til forbedring  

 

3.1 Eksempler på tegn til forbedring i klasserommet 

Skoleeierne ble først bedt om å svare på om skolene ser tegn til forbedring i 

klasserommene som følge av utviklingsarbeidet.  

 

Figuren viser at 72 (83) prosent av skoleeierne rapporterer om at skoler seg tegn til forbedringer i 

klasserommet som en følge av utviklingsarbeidet. 26 (17) prosent mener i varierende grad å se en slik 

forbedring. Dette er svakere resultat enn for både pulje 2 og pulje 3.  

Fylkesmannen ble bedt om å om å gi eksempler på tegn til forbedring i klasserommet 

som de vurderte som de mest interessante. Dette er de eksemplene som er nevnt flest 

ganger, men ikke i prioritert rekkefølge: 

- Bedre og mer vurdering for læring 

- Mer praktisk og variert undervisning 

- Økt bevissthet om valg og variasjon i bruk av metoder 

- Mer felles praksis i klasserommene 

- Økt bevissthet om tydelig klasseledelse  
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- Økt bevissthet om og bruk av varierte lese- og læringsstrategier  

- Bedre relasjoner mellom elevene og mellom elev-lærer 

- Mer erfaringsdeling og kollegaobservasjon 

Eksemplene over gir fortsatt grunn til optimisme. De tyder på at utviklingsarbeidet i pulje 

4, på samme måte som i foregående puljer, har bidratt til å sette i gang forbedringer av 

praksis i klasserommet.   

3.2 Tegn til forbedring i kollegasamarbeidet på skolene 

Skoleeierne ble også bedt om å svare på om skolene ser tegn til forbedring i 

kollegasamarbeidet som følge av utviklingsarbeidet.  

 

Figuren viser at 83 (86) prosent av skoleeierne rapporterer om at skolene ser tegn til forbedringer i 

kollegasamarbeidet som følge av utviklingsarbeidet. 12 (13) prosent har i varierende grad erfart en 

slik utvikling. Skolene i pulje 4 ser i omtrent samme grad som skolen i pulje 2 og 3 tegn til 

forbedringer i kollegasamarbeidet.  

Fylkesmannens ble i tillegg bedt om å gi eksempler på tegn til forbedring i 

kollegasamarbeidet som de vurderte som de mest interessante. I svarene finner vi 

mange eksempler som også er framhevet i svarene på andre spørsmål. Her er en kort 

oppsummering av eksempler på tegn til forbedring i kollegasamarbeidet:  

- Mer forpliktende samarbeid  

- Flere lærende møter   

- Økt delingskultur  

- Mer felles profesjonelt språk 

- Mer transparens mellom klasserommene, ikke lenger tette skott 

- Mer tverrfaglig samarbeid styrt av kompetansemålene, ikke av læreboka   

- Ledelsen trekker inn mer teori i fellestid. Dette bevisstgjør lærerne mer  

- Skolene har færre satsinger og derfor større fokus på området det jobbes med  

- Lærerne mener at de har fått nye undervisningsideer og har opplevd glede ved 

å dele eget opplegg  

- Kollegaobservasjon og kollegaveiledning har bidratt til et løft i 

kollegasamarbeidet  

- Profesjonelle læringsfellesskap har gitt mer rom for diskusjoner og drøftinger, 

som har implementert klasseledelse og standarder for klasseledelse på en bedre 

måte i personalet 

Tegn til forbedringer i kollegasamareidet indikerer fortsatt utvikling og tilsynelatende en 

mer systematisk og metodisk tilnærming til utviklingsarbeid.  
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3.3 Tegn til forbedring på andre områder  

Skoleeierne ble videre bedt om å svare på om skolene ser eventuelle tegn til forbedring 

på andre områder som følge av utviklingsarbeidet.  

Figuren viser at 86 (87) prosent av skoleeierne rapporterer om at skolene ser tegn til forbedringer 

også på andre områder som følge av utviklingsarbeidet. 11 (7) prosent av skoleeierne ser ikke en slik 

forbedring på skolene, og 4 (7) prosent har ikke svart. Samlet sett er svarene på spørsmålet om tegn 

til forbedring på andre områder fra pulje 3 til pulje 4 nær identiske.   

Fylkesmannen ble i tillegg bedt om å nevne eksempler på tegn til forbedring på 

eventuelle andre områder som de vurderer som de mest interessante. I oppsummeringen 

av dette punktet har vi, for å unngå mange gjentagelser, plukket ut de eksemplene som 

skiller seg noe ut fra svarene på spørsmålene i 3.1 og 3.2:  

- Bedre samhold og bedre kunnskap om hverandre i kollegiet  

- Arbeidsmiljøet er nå mer preget av humor, trygghet, tillit og varme, relasjonelle 

forbedringer  

- Metodene og organiseringen brukt i satsingen kan benyttes videre i annet 

utviklingsarbeid  

- Behovet for læreplananalyse har økt, og flere arbeider bedre med læreplanen  

- Bedre læreplanforståelse med fokus på formål med fag  

- Mindre lærebokstyrt undervisning. Mer bruk av andre pedagogiske ressurser.  

- Lærerne ser i større grad behovet for å samarbeid om faglig progresjon fra 1. - 

10. klasse 

- Mer helhetlig forståelse av elevenes læringsutfordringer 

- Den kollektive tenkemåten og ansvarsfølelsen omfatter i større grad også arbeidet 

med trivsel, læringsmiljø og arbeid med elevenes sosiale kompetanse 

- Møtene er mindre preget av påstander, og mer preget av faglige diskusjoner og 

samarbeid. 

- Tettere samarbeid på ledernivå mellom skolene  

- Et sentralt grunnlag for det gode samarbeidet mellom ungdomsskolene var 

at skolene hadde felles faglig satsingsområde 

- Økt felles forståelse av skolens utfordringer og styrker 

3.4 Sammenhenger mellom utviklingsarbeidet og endringer i 

resultater i Elevundersøkelsen (ingen graf i portalen) 

Ungdomsskolene skulle sammenligne tre utvalgte resultater fra Elevundersøkelsen for 

høsten 2015 med resultatene fra høsten 2017 for 10. trinn. To av resultatene dreide seg 

om hvorvidt elevene opplever å jobbe med det de skal lære på forskjellige måter, og om 

lærerne legge til rette for praktiske arbeidsmåter. Det tredje resultater var indeksen 

motivasjon.  

Resultatene på skolenivå spriker. Enkelte skoler finner en positiv trend fra 2015 til 2017 

for resultater knyttet til både variasjon i undervisningen og motiverte elever. Andre 

finner at undervisningen oppleves som variert, uten at motivasjonen har høyere skåre. 

Det er også mulig å finne skoler hvor begge skårene er lavere i 2017 enn i 2015.  
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Det mest interessante med denne delen av rapporteringen er skolenes samlede 

tolkningskompetanse knyttet til resultater og forståelsen av Elevundersøkelsen som 

verktøy for skoleutvikling. Som forventet spriker kompetansen mellom skolene, men 

samlet sett er det mange nyanserte kommentarer.  

Én skole finner ikke, eller kjenner ikke til at resultatene publiseres i rapportportalen 

dagen etter at elevene har svart på Elevundersøkelsen. Denne skolen kunne ikke 

rapportere tilbake til UiU på dette punktet fordi skolens resultat ennå ikke var publisert i 

Skoleporten. Avhengig av når skolen gjennomfører Elevundersøkelsen, kan publiseringen 

av resultater i Skoleporten skje opp til fire måneder etter at resultatene var tilgjengelige i 

rapportportalen for skoleleder og skoleeier. Det kan være mange forklaringer på hvorfor 

denne ene skolen ikke hadde kunnskap om innholdet i rapportportalen, men det sentrale 

i denne sammenheng er at problemstillingen er helt marginal.  

Flere skoler poengterer at de har små elevgrupper hvor resultatene kan variere betydelig 

fra det ene året til det neste. Resultater på spørsmål om variert undervisning og 

motivasjon bør også ses i sammenheng med resultater på andre spørsmål i 

undersøkelsen, og resultatene fra Elevundersøkelsen må ses i sammenheng med andre 

kilder til informasjon om elevenes læringsmiljø, for eksempel elevrådet.  

Enkelte skoler trekker også fram behov for å se utvikling over lenger tid enn perioden 

2015-2017, de trekker inn forskjeller i resultater i forhold til kjønn, og de påpeker at det 

ikke går en enkel linje fra arbeidet med UiU og endringer i Elevundersøkelsen. Endringer i 

organisatoriske forhold ved en skole, uavhengig av UiU, kan for eksempel også påvirke 

elevenes opplevelse av eget læringsmiljø.  

Det er heller ikke slik at det er de samme elevene som svarte i 2015 som i 2017, 

elevgruppene som svaret disse to årene kan være svært forskjellige, spesielt hvis 

gruppene er små. Det er kanskje en viktig forklaring på hvorfor totalt 77 prosent av alle 

elevene fra 5. trinn til Vg3 svarte på Elevundersøkelsen høsten 2017. Ved å gjennomføre 

undersøkelsen på flere enn de obligatoriske trinnene kan skolene følge utviklingen i de 

samme elevgruppene gjennom for eksempel hele ungdomsskolen. Det forenkler arbeidet 

med å tolke endringer over tid.   

Et annet forhold som trekkes fram er hva elevene forstår med «praktiske arbeidsmåter»? 

Kan økt fokus på praktiske arbeidsmåter føre til mer bevisste og kritiske elever, med 

fallene resultater – iallfall på kort sikt? Elevundersøkelsen er en kartlegging av elevenes 

opplevde læringsmiljø, den er med andre ord først og fremst et utgangspunkt for videre, 

felles refleksjon på skolene, og mellom skole og skoleeier. Enkelte skoler har ut fra 

analyser av svarene på undersøkelsen også evaluert prosessen rundt gjennomføringen av 

Elevundersøkelsen, og endret skolenes prosedyrer for før- og etterarbeid. En strukturert 

og planmessig gjennomføring av undersøkelsen er et godt utgangspunkt for videre 

prosess på skolene.  

Programteorien i UiU kommer også eksplisitt til uttrykk i tilbakemeldingen fra skolene: 

«Mer praktisk undervisning vil gjøre at vi treffer flere elever med undervisningen, og vi 

må kunne tro at dette også fører til mer læring. Det vil vi kunne måle på andre resultater 

etterhvert.» Siden arbeidet med elevenes læringsmiljø er svært komplekst er det 

imidlertid langt fram.   
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4. Klasseromsobservasjon 

4.1 Bruk av klasseromsobservasjon 

Skoleeierne ble bedt om å svare på i hvilken grad skolene benyttet 

klasseromsobservasjon i utviklingsarbeidet.  

 

Figuren viser at 34 (33) prosent av skoleeierne svarer at skolene i svært stor eller stor 

grad har benyttet klasseromsobservasjon i utviklingsarbeidet. 39 (46) prosent svarer i 

varierende grad, og 25 (22) prosent svarer i liten eller ingen grad. En sammenligning av 

andelene fra pulje 3 og 4 viser at mens andelen som i stor grad benytter 

klasseromsobservasjon er stabil, synker andelen som benytter slik observasjon i 

varierende grad, mens andelen som ikke benytter klasseromsobservasjon øker noe.   

4.2 Nytte av klasseromsobservasjon 

Skoleeierne ble bedt om å svare på i hvilken grad skolene har hatt nytte av 

klasseromsobservasjon i utviklingsarbeidet. 

 

Figuren viser at 39 (56) prosent av skoleeierne i svært stor eller i stor grad har hatt 

nytte av klasseromsobservasjon. 40 (29) prosent sier at de i varierende grad har hatt 

nytte, mens 19 (14) prosent sier at de i liten eller ingen grad har hatt nytte av 

klasseromsobservasjon. En sammenligning mellom pulje 3 og 4 viser en markert 

nedgang i opplevd nytte av denne typen observasjon.  

Nedgangen kan henge sammen med hvilke type skoler og skoleeiere som er med i pulje 

4, sammenlignet med skoler og skoleeiere i de foregående puljene. 33 av skolene som 
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deltok i pulje 4 er private, en klart høyere andel privatskoler sammenlignet med de 

foregående puljene.  

 

5. Involverte 

5.1 Rektor som leder 

Skoleeierne ble bedt om å svare på i hvilken grad rektor ledet utviklingsarbeidet. 

 

Figuren viser at 76 (87) prosent av skoleeierne svarte at rektorene i svært stor eller stor 

grad har ledet utviklingsarbeidet. 21 (9) prosent svarte i varierende grad, og 3 (3) 

prosent svarte at de i liten grad eller ikke i det hele tatt har ledet utviklingsarbeidet. 

Andelen rektorer som er svært aktive synker klart fra pulje 3 til pulje 4, rektorene ledet i 

mer varierende grad.   

5.2 Lærernes deltakelse 

Skoleeierne ble bedt om å svare på i hvilken grad alle lærerne deltok i utviklingsarbeidet. 

 

Figuren viser at 85 (90) prosent av skoleeierne svarer at lærerne i svært stor eller stor 

grad har deltatt i utviklingsarbeidet. 13 (8) prosent av skoleeierne svarer at lærerne i 

varierende grad har deltatt, og 1 (0) prosent svart at de i liten grad deltok. I pulje 3 var 

det 1 prosent som ikke svarte på spørsmålet. Andelen som er aktivt deltagende synker 

noe fra pulje 3 til pulje 4, og følger derved samme trend som for rektorenes involvering. 
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Svakere oppfølging av utviklingsarbeidet fra rektors side, kan være en delforklaring på 

svakere engasjement blant lærerne.  

5.3 Tillitsvalgtes involvering 

Skoleeierne ble bedt om å svare på i hvilken grad tillitsvalgte har vært involvert i 

utviklingsarbeidet. 

 

Figuren viser at 35 (37) prosent av skoleeierne svarer at de tillitsvalgte i svært stor eller 

stor grad har vært involvert i utviklingsarbeidet. 35 (41) prosent svarte i varierende 

grad, og 29 (21) prosent i liten eller ingen grad. Igjen ser vi en reduksjon i involvering 

fra pulje 3 til pulje 4, her for tillitsvalgte.  

5.4 Foresattes involvering 

Skoleeierne ble bedt om å svare på i hvilken grad foresatte har vært involvert i 

utviklingsarbeidet. 

 

Figuren viser at 5 (11) prosent av de foresatte i svært stor eller stor grad har vært 

involverte i utviklingsarbeidet. 31 (30) prosent svarte i varierende grad, og 65 (60) 

prosent svarte i liten eller ingen grad. Igjen ser vi en tendens til nedgang i involvering fra 

pulje 3 til pulje 4, nå for foreldrene. Foreldrene har i hele UiU-satsingen vært marginalt 

involvert i skolenes utviklingsarbeid.  

For å lære mer om hvordan foresatte er involverte i utviklingsarbeidet, åpnet vi opp for 

kommentarer. Fylkesmennene rapporterer at foresatte i hovedsak er blitt informert, 

gjerne via SU eller FAU, men også på foreldremøter. Det finnes imidlertid også eksempler 

på reelt skole-hjem samarbeid. En rektor har brukt FAU som et diskusjonsforum og 

temperaturmåler i skolens arbeid med å forbedre forbedringspraksis. Enkelte skoler har 
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også involvert både foresatte og elever på en god måte. De har for eksempel hatt kurs 

for alle foresatte i verktøy knyttet til klasseledelse, og involvert elevene aktivt i 

gjennomføringen av foreldremøtene.   

 

6. Støtte, veiledning og samarbeid 

6.1 Universitet- og høyskolesektorens bidrag til støtte og 

veiledning av skolene 

Skoleeierne ble bedt om å svare på i hvor stor grad skolene har hatt nytte av støtte og 

veiledning fra UH-sektoren.  

 

Figuren viser at 58 (61) prosent av skoleeierne svarer at skolene i svært stor eller stor grad har hatt 

nytte av støtte og veiledning fra UH-sektoren. 30 (32) prosent svarer at de i varierende grad har hatt 

nytte, mens 9 (7) prosent svarer i liten grad. 3 (0) prosent hadde ingen nytte av UH-sektoren.  

Fylkesmannen ble bedt om å nevne eksempler på hvordan universitet- og 

høyskolesektoren har bidratt til å støtte og veilede skolene som Fylkesmannen vurderer 

som de mest interessante. Her er noen av eksemplene som er gitt:    

 Faglig veiledning og innlegg rettet mot satsingsområdene 

 Analysearbeid 

 Kollektivt arbeid og ledelse 

Universitet- og høyskolesektorens arbeid har bidratt til motivasjon og inspirasjon, bedre 

struktur og i noen grad også fremdrift og progresjon i utviklingsarbeidet. Noen fylker 

oppgir at støtten fra UH-sektor har vært varierende. 

 

6.2 Utviklingsveiledernes bidrag til støtte og veiledning for 

skoleeier 

Skoleeierne ble bedt om å svare på i hvor stor grad de har hatt nytte av støtte og 

veiledning fra utviklingsveilederne.   
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Figuren viser at 59 (71) prosent av skoleeierne i svært stor grad eller i stor grad har hatt nytte av 

støtte og veiledning fra utviklingsveilederne. 18 (16) prosent har i varierende grad hatt nytte av slik 

støtte og veiledning, mens 21 (13) prosent svarer at de i liten grad eller ikke i det hele tatt har hatt 

nytte av utviklingsveilederne. 1 (1) prosent har ikke svart. Samlet sett har opplevd nytteverdi av 

utviklingsveilederne sunket betraktelig fra pulje 3 til pulje 4. 

Fylkesmannen ble bedt om å nevne eksempler på hvordan utviklingsveilederne har 

bidratt til å støtte og veilede skoleeier som Fylkesmannen vurderer som de mest 

interessante. Her er noen av eksemplene som er gitt:    

 støttet og veiledet innfor en rekke områder 

 representert et eksternt blikk   

 koordinert mellom aktørene i satsingen  

 ledet nettverk og vært prosessledere på flere nivå (skole, skoleledelse og 

skoleeier)  

I hovedsak beskrives utviklingsveiledernes bidra som nyttige, inspirerende og gode.  

 

6.3 Ressurslærernes bidrag til støtte og veiledning av skolene 

Skoleeierne ble bedt om å svare på i hvor stor grad skolene har hatt nytte av støtte og 

veiledning fra ressurslærerne.    

 

Figuren viser at 81 (80) prosent av skolene har hatt svært stor eller stor nytte av ressurslærerne. 16 

(15) prosent av skolene har i varierende grad hatt nytte av ressurslærerne, mens 3 (6) prosent har i 
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liten grad eller ikke i det hele tatt hatt nytte av ressurslærer. Ressurslærerne har ut fra 

tilbakemeldingene vært til stor nytte i både pulje 3 og pulje 4.   

Fylkesmannen ble bedt om å nevne eksempler på hvordan ressurslærerne har bidratt til 

å støtte og veilede skolene som Fylkesmannen vurderer som de mest interessante. Her 

er noen av eksemplene som er gitt:    

 organisert og ledet faglig arbeid på satsningsområdene rettet mot personalet 

 støttet ledelsen 

 vært bindeleddet mellom ledelsen og lærerne 

 hatt betydning for organisering, fremdrift og læring 

Fylkesmennene rapporterer at ressurslærernes støtte og veiledning i skolene har gitt et 

betydelig positivt bidrag til satsingen. 

 

6.4 Skolenes utbytte av nettbaserte ressurser  

Vi har ikke lagt til rette for at skoleeierne skal kunne kommentere svarene på spm 6.4-

6.9 

Skoleeierne ble bedt om å svare på i hvor stor grad skolene har hatt nytte av de 

nettbaserte ressursene.    

Figuren viser at 52 (58) prosent av skolene har hatt svært stor eller stor nytte av nettbaserte 

ressurser. 44 (38) prosent svarer at de i varierende grad har hatt nytte av nettbaserte 

ressurser, mens 4 (3) prosent svarer at de i liten grad har hatt nytte av slike ressurser. 1 

prosent oppgir at de ikke har brukt nettbaserte ressurser. Tallene viser at opplevd nytte 

synker noe fra pulje 3 til pulje 4.  

 

6.5 Skoleeiers utbytte av lærende nettverk 

Skoleeierne ble bedt om å svare på i hvor stor grad de har hatt nytte av lærende 

nettverk.    



15 
 

Figuren viser at 40 (47) prosent av skoleeierne har hatt nytte av lærende nettverk. 29 (27) prosent 

har i varierende grad hatt nytte av slike nettverk, mens 11 (9) prosent har i liten eller ingen grad hatt 

nytte av slike nettverk. 19 (17) prosent har ikke deltatt i lærende nettverk, mens 2 (1) prosent ikke 

har svart. Tallene viser at nytten av lærende nettverk er mindre i pulje 4 enn i pulje 3, og at andelen 

som ikke har deltatt har økt marginalt fra pulje 3 til pulje 4. Noe av forklaringen kan som tidligere 

nevnt skyldes hvilke skoleeiere som har deltatt i pulje 4 sammenlignet med pulje 3. Tolkningene av 

tallene fra spørreundersøkelsen til UiU er slikt sett utsatt for samme usikkerhet som tilsvarende 

tolkning av tall mellom ulike elevgrupper i Elevundersøkelsen.  

 

6.6 Skolelederes utbytte av lærende nettverk 

Skoleeierne ble bedt om å svare på i hvor stor grad skolelederne har hatt nytte av 

lærende nettverk. 

 

Figuren viser at 46 (58) prosent av skoleeierne rapporterer om at skolelederne i svært stor og stor 

grad har hatt nytte av lærende nettverk. 32 (21) prosent sier de i varierende grad har hatt slik nytte, 

mens 10 (8) prosent svarer i liten eller ingen grad. 11 (12) prosent sier at skolelederne ikke har 

deltatt i lærende nettverk.  Som for skoleeierne ser vi også for skolelederne en negativ trend fra pulje 

3 til pulje 4 for nytten av lærende nettverk.  
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 6.7 Ressurslærers utbytte av lærende nettverk 

Skoleeierne ble bedt om å svare på i hvor stor grad ressurslærerne har hatt nytte av 

lærende nettverk. 

 

Figuren viser at 59 (65) prosent av skoleeierne svarer at ressurslærerne i svært stor eller 

stor grad har hatt nytte av lærende nettverk. 24 (16) prosent sier at de i varierende grad 

har hatt nytte av slike nettverk. 7 (7) prosent sier de i liten grad har hatt nytte. 7 (10) 

prosent av skoleeierne sier at ressurslærerne ikke har deltatt i lærende nettverk. Også 

for ressurslærere finner vi en negativ utvikling fra pulje 3 til pulje 4 i opplevd nytte av 

lærende nettverk.  

Fylkesmennene rapporterer at lærende nettverk har vært til nytte for skoleeiere, 

skoleledere og ressurslærere på områdene erfaringsdeling, faglig oppdatering og ledelse 

av utviklingsarbeid. Det rapporteres at lærende nettverk har vært nyttig for å få tilgang 

til kunnskap, erfaringer og impulser utenfra, og at det har vært, og nyttig for å møte 

andre for refleksjon rundt felles problemstillinger. 

6.8 Overførbarhet mellom skolebasert kompetanseutvikling og 

annet utviklingsarbeid 

Skoleeierne ble bedt om å svare på i hvilken grad erfaringene med skolebasert 

kompetanseutvikling er overførbare til annet utviklingsarbeid. 

 

Figuren viser at 84 (86) prosent av skoleeierne opplever at erfaringene med skolebasert 

kompetanseutvikling er overførbare til arbeidet med annet utviklingsarbeid. 10 (13) 
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prosent sier at erfaringene i varierende grad er overførbare. Også på dette spørsmålet er 

det mulig å spore en noe fallende tendens hvis vi sammenligner tilbakemeldingene fra 

pulje 3 med pulje 4. Oppslutningen om skolebasert kompetanseutvikling som 

utgangspunkt for annet utviklingsarbeid er imidlertid også i pulje 4 overveldende.   

 

7. Utfordringer for skoleeier 

7.1 Eksempler på utfordringer i satsingen 

Skoleeierne ble bedt om å svare på i hvilken grad de har opplevd satsingen som 

utfordrende. 

 

Figuren viser at 24 (13) prosent av skoleeierne i svært stor eller i stor grad har opplevd 

satsingen som utfordrende. 42 (40) prosent har i varierende grad opplevd satsingen som 

utfordrende, mens 32 (45) prosent i liten eller ikke i det hele tatt har opplevd satsingen 

som utfordrende. Sammenlignet med pulje 3 er det mange skoleeiere i pulje 4 som har 

opplevd satsingen som utfordrende, og det resultatet henger trolig sammen med hvilke 

skoleeiere som deltok i pulje 4.    

Fylkesmannen ble bedt om å nevne eksempler på utfordringer skoleeierne har hatt i 

satsingen og kommentere disse.  

Rapporteringen fra Fylkesmannen viser at skoleeierne til dels har hatt ulike utfordringer i 

satsingen. Det er flere utfordringer som blir trukket fram av bare én skoleeier, som for 

eksempel å finne en egnet måte å se etter endringer på. Her er de utfordringene som 

oftest er omtalt: 

 Mangel på tid og ressurser: Flere fylker opplever at det er vanskelig å prioritere 

utviklingsoppgaver framfor driftsoppgaver. Det er press på mange områder samtidig, 

og mye fokus på drift og det å holde alt i gang. Budsjettreduksjoner er en 

forstyrrende faktor. I tillegg nevner flere fylker at skoleeiere har en utfordrende jobb 

med å argumentere overfor politikerne at skolene trenger mer ressurser for å henge 

med i utviklingen. Små kommuner opplever mangel på tid og at det er en ensom 

oppgave for skoleeier å følge opp utviklingsarbeidet. Det er satt av for få ressurser til 

utviklingsarbeid på skoleeiernivå i flere av de små kommunene. 

 

 Motivasjon/få alle med: Det er enighet om at ledelse er viktig. I flere fylker 

rapporterer skoleeiere at det er en utfordring å motivere og holde fokus. Det kommer 

til uttrykk i at det kan være krevende å holde stø kurs, stå løpet ut, unngå for mange 
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fokusområder og få personalet med på nytenkning. Ett fylke nevner at små friskoler 

har strevd med fokus, framdrift og kontinuitet. 

 

Noen fylker rapporterer om motstand fordi lærere opplevde at utviklingsarbeidet i UiU 

kom på toppen av alt annet. Ett fylke nevner at det er utfordrende med lærere i små 

stillingsprosenter og deres delaktighet i utviklingsarbeid. Kan varierende motivasjon 

henge sammen med for dårlig forankringsarbeid? Spørsmålet går igjen på ulike måter 

i flere fylker. 

 

 Samarbeid/koordinering av aktører: Flere fylker er opptatt av at ansvaret i UiU 

var fordelt på mange roller – hvem gjør hva? Koordineringen har vært krevende. Det 

har vært varierende kvalitet på samarbeid og bidrag fra UH-institusjoner og 

utviklingsveiledere. Ingen nevner at det har vært utfordringer med ressurslærere. 

Men det har det vært med samarbeidet i fylker der den geografiske avstanden er stor 

mellom kommunene, både økonomiske og praktiske utfordringer.  

 

 Involvering av skoleeier og Fylkesmannen: Noen fylker rapporterer at det har 

vært utfordrende å involvere politisk skoleeier i tema og prosesser. Andre fylker er 

opptatt av grad av involvering fra Fylkesmannens og skoleeiers side, og at det alltid 

er vanskelig å følge godt nok opp. «Skoleeiere ønsker alltid å være tettere på», som 

ett fylke sier. Et annet fylke snur utfordringen med involvering på hodet og sier: «En 

utfordring å være en aktiv skoleeier da satsingen stort sett har gått av seg selv på 

grunn av god innsats fra skoleleder og ressurslærere.»  

 

 Ledelse/ustabil personalsituasjon. Flere fylker nevner skifte av nøkkelpersoner 

underveis i satsingen som en utfordring, spesielt når dette er på skoleeier- og 

skoleledernivå i små kommuner. Det medfører ofte en krevende situasjon med 

manglende skolefaglig ledelse i en del av satsingsperioden.  

I likhet med pulje 3, rapporterer noen fylker at enkelte av deres kommuner i pulje 4 ikke 

har opplevd utfordringer med utviklingsarbeidet. Det blir blant annet begrunnet med at 

kommunene har jobbet systematisk med utvikling i mange år, at de har hatt avklarte 

roller i satsingen og at UiU har blitt opplevd relevant med tydelige overordnede mål. 

 

8. Råd til Utdanningsdirektoratet  

Fylkesmannen ble bedt om å nevne eksempler på råd som skoleeierne har gitt 

Fylkesmannen i arbeidet med lokal og regional kompetanseutvikling. De fleste rådene er 

knyttet til fem områder: 

 Skolebasert kompetanseutvikling: Mange mener dette er nøkkelen til utvikling i 

skolen. Ett fylke er mer konkret og anbefaler å bruke prinsipper for skolebasert 

kompetanseutvikling i implementering av fagfornyelsen. 

 

 Nettverksarbeid: Det er viktig med kunnskapspåfyll og -deling gjennom regionale 

nettverkssamlinger og nasjonale samlinger. Det blir nevnt av flere at skoleeiere, 

ledere og ressurslærere får meget gode kunnskaper og impulser på 

nettverkssamlinger. Ett fylke har opplevd at det er et stort pluss for en region at 

ressurslærerne har etablert sitt eget regionale nettverk, mens et annet fylke er 

opptatt av at det må brukes enda mer tid på å planlegge og sette sammen lærende 

nettverk. 
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 Ressurser/aktører: Fortsett med økonomisk ressurs til ressurspersoner i 

utviklingsarbeid! Det er bred enighet om at det er nødvendig med midler til 

koordinerende funksjoner som kan arbeide lokalt, og at rolleavklaringen mellom 

aktørene må være tydelig. De fleste fylkene har opplevd ressurslæreren(e) som en 

suksess og gir, direkte eller indirekte, råd om at staten bør fortsette å gi midler til en 

eller flere slike på den enkelte skole. Flere fylker anbefaler også å fortsette bruken av 

utviklingsveiledere. Som ett fylke sier: «…de fylte et tomrom mange følte på ... 

mange av kommunene er små med ofte bare én person i skoleeierskapet ... 

utviklingsveilederne personer de kunne reflektere sammen med.» 

 

Noen fylker er opptatt av at skolene får mulighet til å videreføre samarbeidet med 

UH-institusjoner. Her er imidlertid oppfatningene delte. Myndighetene blir bedt om å 

fortsette å ha fokus på det gapet som mange skoler opplever mellom skolen og UH-

institusjoner, og avsette nok ressurser til UH-sektoren slik at oppfølging blir mulig og 

bra. 

 

Enkeltstående råd er at andre aktører enn UH-institusjoner bør kunne bidra med 

kompetanseheving, at PP-tjenesten burde vært en aktør, at en regional 

referansegruppe med en skoleeier fra hver region burde vært etablert og at 

Fylkesmannen bør være en pådriver for å fremme samarbeid mellom kommunale og 

private skoler.  

 

 Forankring: Flere fylker er opptatt av at utviklingsarbeidet må være sterkere 

forankret i skolene, og at utviklingsprosessene har kommunal forankring med 

tilknytning til kommunens øvrige mål og planer. Noen fylker legger vekt på at lærere 

må spille en mer avgjørende rolle i slike prosesser framover. Ett fylke framhever 

betydningen av å sette av nok tid i forkant til godt samarbeid mellom de ulike 

aktørene, og at arbeidet følges opp av jevnlige kontaktmøter. Målsettingen må hele 

tiden være klar for alle deltakerne. 

 

 Organisering/veien videre: Fylkene vektlegger ulike ting på dette punktet. Noen er 

opptatt av at framtidige satsinger bør bestemmes lokalt og regionalt mellom 

skoleeiere og FM, og at dagens modell (UiU) i liten grad legger opp til reell 

involveringsmulighet for private skoler. UiU har også blitt opplevd kompleks av flere 

med krevende «arkitektur». Disse ønsker derfor velkommen endringen med 

overføring av kompetansemidler til lokalt/regionalt nivå, desentralisert ordning for 

kompetanseutvikling. 

 

Noen andre fylker framhever at en slik nasjonal satsing som UiU er svært viktig for å 

få til utviklingsarbeid i små kommuner med begrensede økonomiske og faglige 

ressurser. Noen fylker er klare på at myndighetene må ta vare på nasjonale satsinger 

og mener at organiseringen av UiU har vært god på flere nivåer. Ett fylke 

konkretiserer det slik: «Skoleeiere har fått støtte gjennom samlinger regionalt, 

ressurslærere på samlinger nasjonalt, erfaringsdeling og nettverksdanning med både 

nabokommuner og kommuner fra andre fylke, praktisk samarbeid med UH-sektoren, 

økonomisk støtte til oppretting av ressurslærere.»  

 

Uavhengig av om fylkene ønsker en sentralisert eller desentralisert ordning for 

kompetanseutvikling, vektlegger flere fylker betydningen av å opprettholde metodikk 

og organiseringsmåte fra UiU i senere lokalt utviklingsarbeid. Råd til myndighetene er 

at vi fortsetter med det som har gitt effekt i UiU, at vi løser geografiske avstander 

ved å ta i bruk mer teknologi (streaming av forelesninger og webinar), og at vi holder 

blikket klart mot hovedmålet – elevenes læring og dannelse. 


