
TALIS 2018
LÆRERNES OG REKTORENES UNDERSØKELSE

Teaching and Learning International Survey (TALIS)  
gir lærere og skoleledere en unik mulighet til å gi et bilde av skole- og 

yrkeshverdagen og til å kunne påvirke utviklingen av arbeidsvilkårene i skolen. 



HVORFOR DELTA I TALIS?

Resultater fra TALIS 2008 og 2013 har vært en viktig del av 

kunnskapsgrunnlaget for videreutviklingen av norsk skole. Det betyr at din 

stemme er viktig. 

I alt 200 skoler er trukket ut til å delta i 2018. Målgruppen er ansatte på 

ungdomstrinnet. For at resultatene skal være pålitelige, er det viktig med høy 

deltakelse blant lærere og rektorer. Undersøkelsen er konfidensiell og det er  

ikke mulig å identifisere skoler, lærere eller skoleledere. TALIS støttes  

av Utdanningsforbundet.

HVA UNDERSØKES I TALIS?

TALIS er en studie av betingelser for undervisning og læring.  

Den undersøker viktige aspekter ved blant annet:

• faglig og yrkesmessig utvikling

• læringssyn, holdninger og undervisningspraksis

• skolemiljø og tilfredshet med jobben

• vurdering og tilbakemelding

• skoleledelse

HVA HAR TALIS BIDRATT TIL?

• Økt satsing og bedre tilrettelegging av etter- og videreutdanning

• Økt satsing og bedre oppfølging av nyutdannede lærere

• Økt oppmerksomhet på faglige tilbakemeldinger, fra rektor til lærere og  

fra lærere til elever

• Innspill til utviklingen av nasjonal rektorutdanning

HVORDAN GJENNOMFØRES TALIS?

• Nettbasert spørreundersøkelse i perioden 1. mars – 4. mai 2018.
• Alle deltakere får egne brukernavn og passord.

• Undersøkelsen tar 45–60 minutter.

• Du kan logge deg ut av spørreskjemaet når som helst, og fullføre når det 

passer deg.

• Spørreskjemaer finnes på bokmål og nynorsk.

• Alle skolene som deltar får et gavekort når undersøkelsen er avsluttet!

TALIS I 48 LAND

TALIS gjennomføres i 48 land/regioner, deriblant alle  

de nordiske landene.

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved 

Universitetet i Oslo gjennomfører studien i Norge på 

oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Studien er organisert av OECD Directorate for  

Education and Skills.

Den nasjonale TALIS-rapporten offentliggjøres  

i juni 2019.



LES MER OM TALIS 2018
Institutt for lærerutdanning og skoleforskning:
www.uv.uio.no/ils/forskning/prosjekter/talis

Utdanningsdirektoratet: www.udir.no/talis

KONTAKTINFORMASJON
Nasjonal prosjektledelse:  
Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Universitetet i Oslo

E-post: talis-norway@ils.uio.no


