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Dette temanotatet er en kort oppsummering av den tredje rapporten i 
forskningsprosjektet Evaluering av fagfornyelsen: Intensjoner, prosesser og 
praksiser (EVA2020), finansiert av Utdanningsdirektoratet. Rapport nr. 3 er en 
såkalt teknisk rapport – det vil si at rapporten først og fremst har som formål 
å rapportere om utfallet fra utviklingen av spørreskjema til elever og lærere. 
Elevene fikk spørsmål som kartlegger deres lærings- og kunnskapssyn, 
deres tilnærming til læring samt deres kunnskap og handlingskompetanse 
knyttet til de tre tverrfaglige temaene. Lærerne svarte spørsmål som har til 
hensikt å kartlegge hvordan undervisningen legges til rette for at elevene skal 
utvikle seg på de nevnte områdene. I den tekniske rapporten kan du se alle 
spørsmålene som inngår og lese om mer om begrepene undersøkelsen måler. 
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OVERORDNETE KONKLUSJONER:
• Vi har utviklet et spørreskjema som elevene har vært i stand til å besvare på en god  

måte. Målingene som vi skal rapportere fra undersøkelsen har god teknisk kvalitet.
• Elevenes og lærernes svar avdekker stor variasjon. Variasjonen mellom skolene er  

imidlertid liten.
• Det har vært vanskelig å rekruttere skoler, og det er utfordringer knyttet til innsamling  

av samtykke fra foreldre.
    

Dybdelæring, å lære å lære og de tverrfaglige 
temaene (folkehelse og livsmestring, demokrati 
og medborgerskap, bærekraftig utvikling) er 
temaer som er løftet fram og forsterket i det nye 
læreplanverket. EVA2020 skal derfor undersøke 
hvordan disse begrepene kommer til uttrykk i 
elever og læreres holdninger og skolens praksis. 
For å få et overordnet og representativt bilde på 
nåsitusjonen og eventuelle endringer over tid, har 
vi utviklet spørreskjemaer til elever og lærere. 
Spørreundersøkelsens arbeidshypotese er at 
holdningene, oppfatningene og kompetansene som 
elevene og lærerne selv rapporterer, vil endre seg i 
løpet av fagfornyelsens første fire år. Undersøkelsen 
skal derfor gjentas i de samme skolene hvert år 
fram til 2024.
 
Undersøkelsen er begrenset til å kartlegge 
endringene for 9. trinns elever, og for lærerne 
ved de samme skolene. Målet har vært å inklu-
dere et utvalg med 75-100 skoler fra hele landet, 
noe som vi på forhånd stipulerte til å gi oss svar 

fra 2500 - 3000 elever og 500-700 lærere per år. 
Undersøkelsen ble gjennomført første gang i full 
skala våren 2021. Det har vist seg å være mer 
utfordrende å rekruttere skoler enn vi først hadde 
sett for oss. Denne utfordringen er sammensatt. 
For det første ble den første undersøkelsen gjen-
nomført i en periode hvor mange skoler hadde 
hendene fulle med å håndtere utfordringene 
knyttet til pandemien. I tillegg er vår undersøkelse 
kun en av mange spørreundersøkelser til skoler. 
Til sist må det også nevnes at elevene i vår under-
søkelse er så unge at det er nødvendig med et 
positivt samtykke om deltakelse fra foreldre. Dette 
siste er en logistisk utfordring hvor vi er prisgitt 
at noen på hver deltakerskole formidler kontakt 
med foreldrene. Resultatet ble at vi ikke nådde vår 
målsetning når det gjelder deltakerantall i denne 
første gjennomføringen. Vi fikk svar fra om lag 
2000 elever og 300 lærere fra 61 skoler. Det legges 
derfor ned en betydelig innsats for å rekruttere 
nye skoler, elever og lærere i de neste gjennomfø-
ringene av spørringene.
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Utvikling av gode spørreskjemaer er en omfattende 
prosess. Spesielt spørreskjemaene til elevene 
er utviklet for å kunne rapportere funn for noen 
sentrale indikatorer: Gjennom å kombinere elev-
enes svar på flere enkeltspørsmål lager man et 
overordnet mål (indikator) for et bredere begrep. 
Dette krever for det første at man har spørsmål 
som hver for seg er gode: det vil si at de er enkle å 
forstå og svare på for elever og lærere. I tillegg må 
spørsmålene også fungere godt sammen. Enkelt 
sagt så må vi finne en gruppe med enkeltspørsmål 
som hver for seg reflekterer ulike aspekter ved 
begrepet og som samtidig «drar i samme retning». 
I boksen nedenfor er det gitt et eksempel på ett 
sett med spørsmål som inngår i en slik overordnet 
indikator, «Motivasjon for dyp læringstilnærming». 
Gjennomsnittsverdien for denne indikatoren gir 
en indikasjon på hvorvidt norsk skole lykkes med 
å skape «engasjement og utforskertrang» rundt 

skoleinnholdet, noe som også er viktig for å lykkes 
med ambisjonen om dybdelæring og utvikling av 
elevenes kritiske tenkning. Alle målingene i undersø-
kelsen er basert på veletablert teori, og vi bygger i stor 
grad på spørreskjemaer som har dokumentert høy 
kvalitet i tidligere forskning. Flere av spørreskjemaene 
er opprinnelig utviklet i andre land, for andre formål 
eller for andre elevgrupper. Vi har derfor tilpasset, 
forenklet og forkortet spørreskjemaene slik at de 
passer til vårt formål. Det neste steget i utviklingen var 
en kritisk granskning av eksterne eksperter. Deretter 
gjennomførte vi en studie hvor et mindre antall elever 
og lærere ble intervjuet etter at de har besvart spørs-
målene. I et siste steg gjennomførte vi pilotundersø-
kelsen med et redusert utvalg (ca. 230 elever) for å få 
data til å undersøke om målingene hadde de ønskede 
(statistiske) egenskapene. Alle disse stegene medførte 
omfattende redigeringer og endringer  
av spørreskjemaet.

MOTIVASJON FOR DYP LÆRINGSTILNÆRMING

Din opplevelse av skolearbeidet:
Påstandene under handler om hvordan du opplever skolearbeidet. Bruk skalaen under til å angi i 
hvilken grad hver påstand er sann for deg.
Aldri sant for meg (1)
Noen ganger sant for meg (2)
Sant for meg halvparten av tiden (3)
Som oftest sant for meg (4)
Alltid sant for meg (5)

Jeg opplever at skolearbeidet gir meg en følelse av glede.

Jeg opplever at nesten alle tema er interessante når jeg først har kommet inn i det.

Enkelte ganger opplever jeg at et tema, som vi lærer om på skolen, kan være like spennende som 
en god serie eller film.

Jeg jobber hardt med skolefagene fordi jeg synes det vi lærer er interessant.

Jeg syns ofte at nye tema vi lærer om på skolen er så interessante at jeg bruker ekstra tid på det.

Noen ganger kan jeg bruke fritiden min på finne ut mer om interessante temaer som vi har hatt 
om på skolen.

Å UTVIKLE ET GODT SPØRRESKJEMA
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ELEVUNDERSØKELSEN
 
Intensjonen med undersøkelsen er altså å fange 
opp mulige virkninger av fagfornyelsen ved å måle 
elevens holdninger, oppfatninger og til dels kompe-
tanse og atferd knyttet til noen sentrale begreper i 
det nye læreplanverket. 

Mulige virkninger av fokus på dybdelæring og lære å 
lære forsøker vi å fange opp ved å spørre elevene om 
deres syn på kunnskap og læring, læringsmotivasjon 
og hvordan de nærmer seg ulike læringsoppgaver. 
I tillegg er det også inkludert noen målinger for å 
fange opp hvordan elevene oppfatter læringsmiljøet. 

Konsekvenser av det tverrfaglige temaet folkehelse 
og livsmestring forsøker vi å fange opp ved å spørre 
elevene om deres trivsel og velvære, hvordan de 
mestrer utfordringer og problemer, og om de har 
kunnskap om aktuelle mestringsstrategier. Det er 
også inkludert en måling som spør spesifikt om hva 
de har lært om dette temaet på skolen. 

Mulige virkninger av det tverrfaglige temaet demo-
krati og medborgerskap forsøker vi å fange opp med 

å spørre elevene om deres holdninger til å delta 
i politikk og organisasjoner, det å fremme saker 
man synes er viktige i det offentlig rom og det 
å respektere andre menneskers synspunkter til 
tross for at de hevder ting man selv er uenige i. 

Resultater av det tverrfaglige temaet bærekraftig 
utvikling forsøker vi å fange opp gjennom å 
spørre elevene om konkret atferd samt i hvilken 
grad de selv mener å være kompetente til å 
kunne bidra til en bærekraftig utvikling. 

Til sammen består elevspørreskjemaet av 30 
ulike begreper som måles ved hjelp av 130 
spørsmål. I tillegg har skjemaet 10 enkelt-
spørsmål som ikke inngår i noen indikator og 
demografiske spørsmål knyttet til kjønn, språk-
preferanse, klasse-, skole- og fylkestilhørighet. 
Det er ikke mulig å gi en god tolkning etter kun 
én gjennomført spørreundersøkelse. Vårt mål er 
til sist å kunne si noe om hvordan fagfornyelsen 
fører til endringer (i ønsket retning) for de feno-
menene som vi spør om.
  

Oppsummering av noen enkle og foreløpige funn:

• Elevene rapporterer en relativt lav grad av motivasjon for dyp tilnærming til læring, og de 
rapporterer om middels grad av tilslutning til utsagn som beskriver motivasjon for dyp og 
grundig tenkning.

• For fagene engelsk og matematikk opplever de fleste elevene å være i et klassemiljø hvor 
elevens mestring vektlegges høyere enn elevenes prestasjoner

• Elevene rapporterer at de i høyere grad har hatt positive følelser på skolen enn negative.
• De fleste elevene opplever å ha god kontroll på sin egen livssituasjon.
• Ifølge elevene har skolene i moderat grad bidratt til at elevene har tilegnet seg kunnskap om 

hvordan man bygger og opprettholder god psykisk helse.
• Elevene rapporterer at personlige handlinger (f.eks. å hjelpe andre) som de viktigste aspektene 

ved å være en god samfunnsborger, mens de i mindre grad uttrykker at det å delta i protester 
og aksjoner er viktig.

• Elevene gir moderat tilslutning til utsagn om hva de kan, vil og gjør for et bærekraftig samfunn
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LÆRERUNDERSØKELSEN

 Lærerundersøkelsen har en litt annen oppbygning 
og fokus enn elevundersøkelsen. I denne under-
søkelsen spørres det innledningsvis om lærerens 
undervisningspraksis og deres opplevelse av klas-
sens sosiale miljø. Undervisningsspørsmålene er 
tilpasset slik at de skal fange opp noen sentrale 
aspekter ved god undervisning og praksiser som kan 
assosieres med dybdelæring og det å tilrettelegge 
for elevens læring av metakognitive ferdigheter 
(lære å lære) og kritisk tenkning. 

Den andre delen av lærerspørreskjemaet er knyttet 
til oppfatninger om implementering av de tverr-
faglige temaene. Her blir lærerne spurt om deres 
oppfatninger om den nye lærerplanen, hvordan 
undervisningen i de tverrfaglige temaene kan organi-
seres og innpasses i det faget de underviser mest og 
på tvers av fag, hvilke faktorer som kan bidra til økt 
kvalitet i undervisningen av de tverrfaglige temaene 
samt deres opplevde behov for etterutdanning 

knyttet til dybdelæring og undervisning i de tverrfag-
lige temaene.

Vi hadde en ambisjon om at resultatene fra dette 
spørreskjemaet også skulle rapporteres gjennom 
noen overordnete indikatorer (begrepsmålinger). 
Data fra pilotstudien og den første gjennomføringen 
tilsier imidlertid at resultatene fra denne under-
søkelsen kun kan rapporteres for enkeltspørsmål.. 
Det er også en ambisjon å kunne rapportere om 
forskjeller på tvers av undervisningsfag. Lærerne 
ble derfor bedt om å identifisere ett bestemt fag 
som sitt undervisningsfag, og mange av spørsmå-
lene knyttet til de tverrfaglige temaene ble relatert 
til dette spesifikke faget som læreren identifiserer 
seg med. Fordi første runde av undersøkelsen ble 
besvart av litt for få lærere, kan vi foreløpig ikke 
trekke noen konklusjoner om hvordan fagforny-
elsen fører til endringer i læreres oppfatninger om 
skolefag eller i deres undervisningspraksis.
 

Oppsummering av noen enkle og foreløpige funn:

• Lærerne rapporterer i stor grad om en praksis hvor undervisningsøkter tar utgangspunkt i hva 
elevene allerede kan, og hvor det er satt tydelige mål og forventninger til elevene – men det er 
også en betydelig andel lærere som i moderat grad rapporterer om en slik praksis

• Lærerne rapporterer i stor grad at de gir komplekse og utfordrende oppgaver, dvs. oppgaver hvor 
det ikke finnes en åpenbar løsning, men igjen er det en interessant spredning i svarene

• Lærerne rapporterer at de fleste elevene i klassen har gode sosiale relasjoner seg imellom, men 
variasjonen er betydelig

• Lærernes har en generell positiv holdning til de tverrfaglige temaene. Videre mener en majo-
ritet av lærerne at en tverrfaglig tilnærming med integrering på tvers av fag er et gode, mens de 
rapporterer mer moderat tilslutning til utsagn om at de tverrfaglige temaene er godt representert 
i kompetansemålene i fagene

• Lærerne rapporterer om en stor variasjon når det gjelder organiseringen av undervisningen i 
de tverrfaglige temaene. På noen skoler beholdes stort sett en timeplan hvor fagene undervises 
hver for seg, mens andre skoler i større grad har innført periodisering, dvs. perioder av året hvor 
det arbeides med de tverrfaglig temaene.
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