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Forskningsspørsmål

• Hva kjennetegner elevenes opplevelse av 
undervisning og vurdering i hjemmeskole? 

• Hvilke erfaringer har lærere med 
undervisning og vurdering i hjemmeskole? 

• Hvordan opplever ledere det å lede arbeidet 
med undervisning og vurdering i 
hjemmeskole?



Datagrunnlag

4377 elever
598 lærere
157 skoleledere

https://www.ntnu.edu/documents/1272530
013/1284701070/Rapport-undervisning-
vurdering-hjemmeskole-Covid-
19.pdf/841a710d-3d73-b1fe-ef76-
125e9b7e9600?t=1597388448186

https://www.ntnu.edu/documents/1272530013/1284701070/Rapport-undervisning-vurdering-hjemmeskole-Covid-19.pdf/841a710d-3d73-b1fe-ef76-125e9b7e9600?t=1597388448186


• Stort sprik i svarene
• Samarbeid har i stor grad vært opp til den enkelte
• Opplevelse av ensomhet (36%)
• 29% lav mestringsopplevelse
• Individuelle og teoretiske oppgaver
• Skriftlige innleveringer

Elever: Da makkeren forsvant



Elever: Digital vurderingspraksis
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Jeg har hatt stort utbytte av de teknologiske hjelpemidlene
som læreren har brukt

Digitale verktøy har blitt brukt på en god måte for min
læring i hjemmeskole

Jeg har fått relevante tilbakemeldinger underveis som har
hjulpet meg videre i læringen

Jeg opplever at jeg har vært involvert i å vurdere eget arbeid
i hjemmeskole

Jeg opplever at min læring stort sett har blitt fulgt opp på en
god måte

Jeg synes vi har fått rettferdig vurdering i hjemmeskole

Helt uenig Uenig Enig Helt enig Vet ikke



Elever: Mer tillit og ansvar for egen læring

• Opplevelse av mindre stress fordi eksamen ble avlyst 
• Opplevelse av tillit fra lærerne
• Arbeide med en oppgave/et fag over lengre tid



Elever: Lite elevinvolvering i vurdering

• 35 % opplevde at vurderingen var urettferdig
• 31 % opplevde at de var lite involvert i vurdering
• Uklart hva som inngår i standpunktvurdering (46 %)



Lærere: Samarbeid og trygghet i
vurderingsarbeidet
• En viss utrygghet i arbeidet med vurdering i hjemmeskole (26 %)
• 74 % har arbeidet alene med vurdering i hjemmeskole
• Lite systematisk faglig samarbeid 
• Store variasjoner i samarbeid og vurderingspraksis mellom skoler og  i 

innad i skolene



Lærere: Pedagogisk utviklingsarbeid
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Skoleledelsen har vært en faglig støtte for å videreutvikle
vurderingspraksis i hjemmeskole

Ledelsen har vært pådriver for å videreutvikle vurderingspraksis
i hjemmeskole

Ledelsen jobber systematisk med utvikling av læreres læring i
hjemmeskole

Ledelsen bidrar positivt til utvikling av digitale praksiser

Ledelsen har lagt til rette for opplæring i digitale
undervisningsverktøy

Ledelsen har lagt til rette for opplæring i digitale
vurderingsverktøy

Ledelsen har hatt god dialog med de ansatte i hjemmeskole

Helt uenig Uenig Enig Helt enig Vet ikke



Skoleledere: pedagogisk utviklingsarbeid 
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Som leder har jeg vært pådriver for å videreutvikle lærernes
vurderingspraksiser i hjemmeskole

Systematisk utvikling av læreres læring i arbeidet med hjemmeskole
har vært viktig for meg som leder

Jeg mener at jeg som leder bidrar positivt til utvikling av digitale
praksiser

Som leder har jeg lagt til rette for opplæring i digitale
vurderingsverktøy

Jeg har som leder hatt god dialog med de ansatte i hjemmeskole

Helt uenig Uenig Enig Helt enig Vet ikke



Uklar standpunktvurdering
Urettferdig vurdering
Lite elevinvolvering

• Hvilke trusler mot gyldig, pålitelig og rettferdig 
standpunktvurdering finnes på vår skole, hvilken bevissthet 
har vi om dem, og hvordan håndterer vi disse truslene?

• Hvilke arenaer, strukturer, systemer, forventninger har vi for 
samarbeid om standpunktvurdering?


