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Hva forbinder du med analyse?

• Individuelt – 1 minutt
• To og to – 2 minutter
• Gruppe – 5 minutter



Mål - Opplæringslova



Samfunnsoppdraget

Målet for opplæringa er å ruste barn, unge og vaksne til å 
møte livsens oppgåver og meistre utfordringar saman med 
andre. Ho skal gi kvar elev kompetanse til å ta hand om seg 

sjølv og sitt liv, og samtidig overskott og vilje til å vere andre til 
hjelp.

(Generell del av læreplanen)



Mål og tall – en tankemodell

Mål

Tall
Tall

Tall
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Analyse

Syntese

Analyse

Kvalitet

Elever skal mestre grunnleggende 
ferdigheter og ha god faglig 
kompetanse

Flere elever og lærlinger skal 
gjennomføre videregående 
opplæring

Elever skal ha et godt og 
inkluderende læringsmiljø

Nasjonale prøver

Grunnskolepoeng

Karakterer

Overgang til VGO

Gjennomføring VGO

Sysselsetting av fagarbeidere

Elevundersøkelsen

Lærlingundersøkelsen

Lærerundersøkelsen



På hvilket nivå bør vi ha mål?

Kvalitet

Syntese

Elever skal mestre grunnleggende 
ferdigheter og ha god faglig 
kompetanse

Flere elever og lærlinger skal 
gjennomføre videregående 
opplæring

Elever skal ha et godt og 
inkluderende læringsmiljø

Nasjonale prøver

Grunnskolepoeng

Karakterer

Overgang til VGO

Gjennomføring VGO

Sysselsetting av fagarbeidere

Elevundersøkelsen

Lærlingundersøkelsen

Lærerundersøkelsen

God/høy kvalitet? Mål i seg selv
Bedre enn (…)

Minst på nivå med (…)

Analyse





Det handler om mennesker!



Utgangspunktet



Statistikk er…

• Å sammenligne tall og,

• Å sørge for at tallene er (mest mulig) sammenlignbare

• «Misbruk» av statistikk skyldes sjeldent bevisst manipulering av tallene, men er ofte et 
resultat av at vi sammenligner tall som ikke er (helt) sammenlignbare.

Statistikkens dilemma:

• På den ene siden: Å skulle bidra til å presisere samfunnsforhold

• På den andre siden: Å forenkle verden slik at den blir forståelig



Nøyaktighetens tyranni



Overordnet om bruk av statistikk

• Statistikk er ikke virkeligheten, det er en representasjon av (deler) av den

• Statistikk kan bidra til felles oppfatning av sentrale utfordringer også over tid

• Statistikk er ikke magisk – krever gode prosesser dersom det skal «virke»

• 3 sentrale spørsmål:

• Hvem?

• Hva?

• Hvordan?



Antall og andeler

• Eksempler:

• Antall elever

• Antall lærere

• Andel elever med spesialundervisning

• Vær obs på definisjoner

• Hva er en elev?

• Elevstatus E, A, V, I, O?

• Feilregistreringer



Prosenter

• En vanlig måte å gjøre det lettere å sammenligne tall

• Prosentandeler – kan summeres og summerer seg alltid til 100

• Prosentvise endringer – kan ikke summeres og kan være større enn 100



Prosentpoeng

• En økning fra 5 % til 10 % er:

• En økning på 5 % poeng

• Eller en økning på 100 %

• Prosentvis endring = endringen/utgangspunktet

• 10 % - 5 % = 5 %

• 5 % / 5 %= 1 = 100 %



2004 2007 Prosentpoeng Prosent

Gutter 18,5 % 24,8 % + 6 34 %

Jenter 2,4 % 7,3 % + 5 200 %

Aftenposten/NTB 28/8 08



Utfordringer med prosent

Antall barnehager som ikke 
oppfyller pedagognormen

Total antall 
barnehager

Vestfold 8 210
Andebu kommune 1 5
Hof kommune 1 3
Holmestrand 
kommune 

0 13

Horten kommune 1 20
Lardal kommune 0 3
Larvik kommune 0 37
Nøtterøy kommune 0 17
Re kommune 1 8
Sande kommune 0 8
Sandefjord kommune 4 41
Stokke kommune 0 12
Svelvik kommune 0 4
Tjøme kommune 0 3
Tønsberg kommune 0 36

Andel barnehager som ikke 
oppfyller pedagognormen

Vestfold 4 %
Andebu kommune 20 %

Hof kommune 33 %

Holmestrand kommune 0 %

Horten kommune 5 %

Lardal kommune 0 %

Larvik kommune 0 %

Nøtterøy kommune 0 %
Re kommune 13 %

Sande kommune 0 %

Sandefjord kommune 10 %

Stokke kommune 0 %

Svelvik kommune 0 %

Tjøme kommune 0 %

Tønsberg kommune 0 %



Spørreundersøkelser

• Subjektive meninger

• Beskriver som regel prosesser eller relasjoner

• Formulering av spørsmålene og konteksten de ble stilt i er viktig, også i tolkningen

• Hvem har svart?

• «Hvor fornøyd var du med kurset?»

• «Er du fornøyd med jobben din?»

• «Legger barnehagen til rette for varierte aktiviteter og læring på ulike områder?»

• «Det er forbudt å røyke utenfor fylkeskommunale bygninger. Røker du utenfor 
fylkeskommunale bygninger?»



• Skoleleder er ikke en kategori i undersøkelsen
• Antall antatte skoleledere er 30



Vurdering av kompetanse

• Resultatet av arbeidet vårt, sentrale tall

• Måler aldri «alt»

• Presisjon og stabilitet i måleinstrumentet

• Standpunktkarakterer vs. standardiserte prøver

• Kartleggingsprøver vs. nasjonale prøver
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Det observerbare - korrelasjoner



Tilfeldige sammenhenger
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Helt tilfeldige sammenhenger



Mål og tall – en tankemodell

Mål
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Om nasjonale prøver

Om nasjonale prøver
Om resultater på nasjonale prøver
PAS – prøver
Skoleporten.no

Om elevundersøkelsen – og de andre undersøkelsene
Om resultater på elevundersøkelsen 

Om å se ting i sammenheng
Analyse – hva er det? 
Hvor skal man begynne? 
Telle og fortelle – verktøybruk 



Jeg datt ut av videregående allerede i barnehagen



Oversikt over Udir sine prøver til bruk i underveisvurderingen:

Hvilken prøvetype? Hvilke trinn? Hvorfor? Hva?
Fag og ferdigheter med 
trinn for gjennomføring

Kartleggingsprøver
- Obligatorisk/frivillig

1. - 4. 
Finne de elevene som trenger ekstra oppfølging.
Bekymringsgrense.
Lærer/skole – elev. 

Lesing 1.-3. trinn
Regning 1.-3. trinn
Engelsk 3. trinn
Digitale ferdigheter 4. trinn

Nasjonale prøver
- obligatorisk

5., 8. og 9. 
Gi informasjon til alle nivåer for kvalitetsutvikling.
Får informasjon om elever på alle nivåer.

Lesing 5.,8.,9. trinn
Lesing samisk 5.,8.,9. trinn
Regning 5.,8.,9. trinn
Engelsk 5.og 8. trinn

Læringsstøttende prøver
- Frivillig

5. - 10. 
Vg1

Prøve elever på alle nivåer som et verktøy  i vurderingen underveis.
Informasjon for læringsfremmende tilbakemeldinger.
Lærer/skole – elev.

Lesing 6. trinn
Regning 6. trinn
Digitale ferdigheter 8. trinn
Regning/Lesing/Engelsk 
Vg1

Karakterstøttende prøver
- Frivillig

10. trinn

Prøve elever på alle nivåer for å bedre vurderingen underveis. 
Informasjon for læringsfremmende tilbakemeldinger.
Gi støtte i standpunktvurderingen.
Lærer/skole – elev.

Naturfag 8.-10. trinn 
Samfunnsfag 8.-10. trinn



Formålet med de forskjellige prøvene
• Kartleggingsprøver 

• Å finne de elevene som trenger ekstra oppfølging (20 %)

• Bekymringsgrense de som befinner seg i nærheten av denne

• Sier lite eller intet noe om brorparten av elevene (80 %)

• Ingen rapportering ut av skolen

• Nasjonale prøver

• Å gi informasjon om alle elever (100 %) derfor også vanskelige oppgaver

• Vurdere og utvikle elevenes ferdigheter

• Kvalitetsutvikling på alle nivå

• Rapportering på alle nivåer

• Læringsstøttende prøver 

• Frivillige prøver 

• Er åpne hele skoleåret

• Verktøy i underveisvurderingen

• Ingen rapportering

• Karakterstøttende prøver (som læringsstøttende prøver)

• Støtte for sluttvurdering sammen med annen informasjon 



To  prøver med forskjellig formål – vær varsom

Nasjonale prøver Kartleggingsprøver

Kartleggingsprøvene gir informasjon om de 20% svakeste elevene nasjonalt, mens 
nasjonale prøver gir informasjon om alle elevene. Den blå streken på venstre graf 
illustrerer hvor grafen til høyre slutter sånn omtrentlig.



Formål med nasjonale prøver

Formålet med nasjonale prøver er å gi skolen kunnskap om 
elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk. 

Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for 
underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivåer i 
skolesystemet.



Nasjonale prøver – kort om prøvene

• Nasjonale prøver er obligatoriske og gjennomføres på 5., 8. og 
9. trinn.

• Prøvene gjennomføres om høsten, kort tid etter at elevene har 
startet for å kunne brukes læringsfremmende 

• Lærere skal bruke resultatene for å følge opp elevene sine og i 
arbeidet med underveisvurdering og tilpasset opplæring.

• Kommuner og skoler skal bruke resultatene som grunnlag for 
kvalitetsutvikling i opplæringen. 

• Resultatene kommer i 

Snitt

Mestringsnivåer



Nasjonale prøver – kort om prøvene, forts.

• Utviklet av fagfolk ved universiteter og høgskoler sammen med 
lærere

• Basert på moderne statistiske testmetoder

• Alle prøvene er elektroniske

• Måler trend fra 2014

• Måler ferdighetene lesing og regning i alle fag, samt lesing i 
engelsk



«På skolen vår legger vi vekk pensum 
for å øve til nasjonale prøver»



Nasjonale prøver – hva måler de? 

Grunnleggende ferdigheter 

• Integrert i læreplanenes kompetansemål

• Beskrivelsene av grunnleggende ferdigheter er 
plassert innledningsvis i alle læreplaner (på fagets 
premisser).

• Grunnleggende ferdigheter er en forutsetning for å 

lære i fag og for å vise/uttrykke kompetanse i fag. 



Hvorfor grunnleggende ferdigheter?

Bruk av grunnleggende ferdigheter er for eksempel viktig både

• for å lære og

• for å vise kompetanse

Jo mer kompleks kompetanse man skal uttrykke jo flere og bedre 
ferdigheter kan man kanskje trenge? 

Eksempler hentet fra læreplanen: 

Se, fortelle og illustrere

Analysere, dokumentere og beskrive

Lese, organisere og fortelle

Tenke, forstå og vurdere. 



Bruk av grunnleggende ferdigheter for å utvikle kompetanse

Å lese handler om å kunne forstå, bruke, reflektere over og engasjere seg i innholdet i 
tekster. Tekster inkluderer alt som kan leses i ulike medier, ikke bare ord, men også 
illustrasjoner, symboler eller andre uttrykksmåter. Kunnskap om hva som kjennetegner 
ulike typer tekster og deres funksjon, er en viktig del av lesing. 

Å kunne regne innebærer å resonnere og bruke matematiske begreper, 
fremgangsmåter, fakta og verktøy for å løse problemer og for å beskrive, forklare og 
forutse hva som skjer.

Jo mer kompleks kompetanse man skal lære seg jo mer og flere grunnleggende 
ferdigheter må man ta i bruk for å forstå.

Man blir aldri ferdig med å utvikle de grunnleggende ferdighetene, for de må utvikles i 
takt med elevens egen utvikling, faget og dets kompleksitet, oppgaven og oppgavens 
utfordringer og situasjonen man er i. 



Rammeverk for grunnleggende ferdigheter

Rammeverk for grunnleggende ferdigheter

• Beskriver de fem grunnleggende ferdighetene, skisserer 

• Ferdighetenes funksjon og 

• Progresjonen for hver av dem på fem nivåer

Dere finner rammeverket på www.udir.no

Det er meningen at elevene skal få opplæring og jobbe med de grunnleggende 
ferdighetene gjennom hele skoleløpet.

Rammeverket ble fornyet i 2017 på grunn av den kommende fagfornyelsen.

http://www.udir.no/




Analysekompetanse – magi eller hardt arbeid? 



Nasjonale prøver – hvordan følge opp resultatene

• Det er fremdeles, 13 år senere, en utfordring å få enkelte skoler og kommuner til å 
bruke resultatene etter gjennomføring. 

• Skoler som rapporterer at de bruker resultatene etterpå synes også de bruker mindre 
tid på nasjonale prøver enn skolene som gjennomfører og går videre i livet. 

HUSK: 

Elevene har uansett rett til å vite hvordan det gikk på prøven. 



Nasjonale prøver - hvordan følge opp resultatene

• Nasjonale prøver gir informasjon om enkeltelever, grupper, trinn og 
skoler, som lærere og skoleledere trenger for å drive kvalitetsutvikling.

• Snitt

• Mestringsnivåer  

• Noe å snakke om på skolen og i kommunen

• Det er viktig at eleven (Per) lærer noe av resultatene på nasjonale 
prøver. 

• Det er like viktig at skolen (læreren til Per og lederen til læreren til Per) 
og

• Kommunen (eieren av skolen til Per) lærer noe av resultatene.

HUSK: Akkumulert kunnskap bringes videre. 



Nasjonale prøver – hvordan følge opp resultatene

Vi tilbyr veiledninger til skoleeier, skoleleder - og lærer.

Veiledningene viser hvordan prøvene kan følges opp på ulike nivå.

Skoleeier og skoleleder

Fra kvantitativ informasjon og tilnærming til kvalitativ oppfølging av skoler –
felles veiledning fordi de bør jobbe med dette sammen!

Vesentlige refleksjonsspørsmål skoleeiere og skoleledere bør stille for at 
kommunen og skolene skal få fullt utbytte av resultatene. 

Lærere

Veiledninger som utelukkende tar for seg veien videre etter gjennomføring. Delt 
inn i nivåer og med praktiske eksempler og forslag til oppfølging, for eksempel 
hvordan løfte elever fra nivå 1 til 2. 



Et forslag til spørsmål som kan stilles

Tretrinnsanalyse

1) Hva er resultatet? Er de som forventet? 

2) Hvorfor er resultatet som det er? Hva kan vi lære?  

3) Hvordan kan og skal det følges opp?

- Hva har vi voksne lært av prosessen? 

- Hvor går veien nå?



Når skolens og kommunens systematikk gjør en forskjell i en elevs liv

Man må alltid starte med seg selv!!

• Har dere oversikt? 

• Over de elevene som havnet på mestringsnivå 1 (1+2) 

-hva vet dere egentlig om dem? 

• Kartleggingsprøvene 1., 2. og 3. trinn – har dere oversikt over de elevene som kom under 
bekymringsgrensen for fire, tre og to år siden? Er det de samme elevene? 

• Hvilke tiltak har skolen og kommunen satt inn for eleven som man har vært bekymret for frem til 
nasjonale prøver høsten 2017? Virket tiltakene? Sjekket dere? Hvis ikke – hva gjorde dere så?

• Hva sier elevundersøkelsen? 

• Hva visste barnehagen om disse elevene? Har dere samarbeid med dem om barna som skal 
begynne på skolen deres? (NB: Personlovgivning)



NB - Personvern – pass godt på elevenes informasjon - NB

Personopplysninger er svært verdifulle.

• Det er viktig at skoler og skoleeiere setter seg inn i både gjeldende og 
kommende regelverk når det gjelder for eksempel elevresultater.

• For å beskytte borgernes rettigheter har EU innført en ny lovgivning 
(Personvernforordningen — GDPR). Den trer i kraft i mai 2018 og erstatter 
dagens personvernlovgivning.

• På noen områder blir det strengere regler, og brudd kan gi svært alvorlige 
konsekvenser, blant annet store bøter. 



Når får dere resultatene fra prøvene

Umiddelbart etter gjennomføring:
• Elevens poengsum – hvor mange oppgaver har eleven fått til og ikke

• Hvilke oppgaver den enkelte elev har fått til og ikke, og med mulighet til å 
klikke seg inn i selve besvarelsen

• Informasjon om gruppens løsningsprosent sammenlignet med nasjonalt

• Informasjon om den enkelte oppgave

Rundt én uke etter at gjennomføringsperioden er over:
• Mestringsnivå og skalapoeng for den enkelte elev

• Oppgaver fordelt på mestringsnivå

Endelig publisering: 
• Sammenligning mellom ulike nivåer (skole, kommune, fylke og nasjonalt)

• Utvikling over tid



















Samiske prøver og rapporter

• Nasjonal prøve i regning er den samme for hele landet, oversatt til tre samiske språk

• Resultatene fra de oversatte regneprøvene blir behandlet på samme måte som for regneprøvene 
på norsk.

• Resultatrapporten er lik uavhengig om eleven har tatt prøven på norsk eller på et av de samiske 
språkene. 



Samiske prøver og rapporter, forts. 

• Egne nasjonale prøver i lesing på samisk, utviklet av fagfolk på Sámi
allaskuvla

• Lages parallelt på nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk

• Tar utgangspunkt i samisk språk, kultur og samfunn og de til enhver tid 
gjeldende læreplanene for fagene i Kunnskapsløftet Samisk

• Lavt antall elever (i underkant av 100) gjør at vi ikke kan presentere 
resultatene på samme måte som for de andre nasjonale prøvene

• Det er utviklet en egen analyserapport for disse prøvene. 

• Les mer om analyserapporten for de samiske leseprøvene her: 
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/finn-analyser-og-bruk-resultatene-fra-nasjonale-prover/folge-
opp-resultatene-fra-nasjonale-prover-i-klasserommet/

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/finn-analyser-og-bruk-resultatene-fra-nasjonale-prover/folge-opp-resultatene-fra-nasjonale-prover-i-klasserommet/








Elevundersøkelsen – én av mange kilder til 
informasjon om elevenes læringsmiljø

• Skolen må gjennomføre Elevundersøkelsen hver høst for alle elever på 7. og 
10. trinn samt Vg1. Kan gjennomføre på flere trinn dersom de selv vil.

• Planleggingen før, gjennomføringen og oppfølgingen må være systematisk. 
Her finner dere hjelp til dette: https://www.udir.no/tall-og-
forskning/brukerundersokelser/administrere-brukerundersokelsene/

• Dagen etter at elevene har svart på undersøkelsen, er resultatene 
tilgjengelige for skolens ledelse i en rapportportal som kreve pålogging. Dette 
gir skolen en mulighet til å jobbe med egne resultater i et halvt år (omtrent) 
før de blir publisert for resten av verden. Bruk tiden godt!!!

• Et utvalg av resultatene fra Elevundersøkelsen blir publisert i Skoleporten i 
mars.

https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/administrere-brukerundersokelsene/


Skoleporten – statistikk og sammenlikninger

• Resultatene fra utvalgte tema i Elevundersøkelsen presenteres i form av blant 
annet gjennomsnitt. 

• Resultater på spørsmål om mobbing presenteres både som gjennomsnitt og 
andel.

• Alle interesserte, foreldre, elever, media, politikere osv har tilgang til resultatene 
hvis 10 elever har svart og de utgjør minst 50 prosent av de inviterte elevene. 

• Resultatene i Skoleporten er «bare» statistikk, ingen fare for indirekte 
identifisering av elever som har svart.

• https://skoleporten.udir.no/

https://skoleporten.udir.no/


Rapportportalen

• Dette er det andre stedet dere finner resultatene fra Elevundersøkelsen:

• https://login.udir.no/LoggInn/Default.aspx?spid=972610fa-d65b-4a31-
81c8-a39a00928c3d

https://login.udir.no/LoggInn/Default.aspx?spid=972610fa-d65b-4a31-81c8-a39a00928c3d


Resultatene finner dere allerede dagen etter gjennomføring

• Dere finner resultatene fra Elevundersøkelsen rapportportalen dagen etter.

Resultatene ligger i rapporten «Data til Skoleporten». Her finner dere 
skolens resultater slik de blir offentliggjort 

• Skolen kan gå i gang og jobbe med resultatene med en gang – lenge før andre 
får vite om dem.

• informasjonen i Elevundersøkelsen er ferskvare
• ta tak i muligheter og utfordringer i læringsmiljø
• se etter sammenhenger mellom læringsmiljø og læringsresultater (f eks 

nasjonale prøver)
• sett inn godt begrunnede tiltak 



Mulighet for å spørre igjen, etter at dere har satt inn tiltak

For å vurdere om tiltakene som settes i verk har hatt betydning, kan 
skolen velge å gjennomføre hele eller deler av Elevundersøkelsen i 
vårsemesteret også. 

Dette er frivillig. 



La oss gå i dybden – et case

Vi jobber på en ungdomsskole, og skal lete etter mulige 
årsaker til resultatene på nasjonale prøver i regning på 8. 
trinn. 

Dersom vi finner mulige årsaker til resultatene kan vi bruke 
kunnskapen om dem til å forbedre oss. 



Hva skjer på denne skolen? –Et case

• Hvorfor ser tallene ut som de gjør? Hva innebærer de? Hvor en denne 
skolen på vei? Hva gjør dere nå?   



Case forts.

Elevundersøkelsen – Motivasjon - samme skole og samme kull

• Kan resultatene henge sammen med elevenes svar om egen Motivasjon? 
Eller deres svar om «Vurdering og læring»? 

• La oss sjekke resultatene fra Elevundersøkelsen i fjor: 

• Men hva skal vi gjøre med det vi nå har funnet ut? 

• Kanskje vi kan sjekke hva elevene svarer på vurdering og læring på elevundersøkelsen? 



Case forts.

Elevundersøkelsen - Vurdering og læring – samme skole samme kull



Er vi egentlig enige? 

• Hvordan kan vi strukturere og kommunisere kunnskapsgrunnlaget slik at vi får en 
felles virkelighetsforståelse? Viktig at alle har samme ståsted før dere begynner på 
tiltakene dere har bestemt dere for. 



Tell og fortell – gjør valg – få frem deres fortelling

Mål

Fortelling

Tal
l Tall

Tal
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Tal
l
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l

Tall



Et eksempel på en helhetlig prosess

• Hva er resultatene våre? 
• Hva kan vi best? 

• Hvor er vi svakest?

• Har vi annen informasjon? 

• Er vi enige om det vi ser? NB! 

• Hva trenger elevene våre mest? 
• For livet?

• For å orke å komme på skolen og lære? 

• For videre skolegang?

• Hva må vi endre på skolen/i kommunen for å bedre resultatene?
• Trenger vi ny kompetanse? 

• Et felles løft? 

• Ny ansettelse? 

• Er det noen her som kan dette, eller må vi til nabokommunen eller høgskolen?



Eksempel på prosess, fortsettelse: 

• Hvordan skal vi gjøre det? Lage en plan. 

• Hvordan gjør vi det? Gjennomføring og evaluering  
• Gjennomføre

• Vurdere underveis

• Evaluere etter gjennomføring

• Endre det som ikke virket

• Rykk tilbake til start og fortsett!



Husk en god blanding av lavthengende frukter og høye mål



Hva sier tallene?

• Ingen ting • Hvordan går det med elevene?

• Fungerer det vi (skolen) gjør?

• Hvordan er kvaliteten?

Hva er spørsmålet?



Noen evalueringsmodeller

Modell Spørsmål

Økonomiske modeller
1. Kost-effektivitet
2. Kost-nytte

1. Er produktiviteten tilfredsstillende gitt kostnadene?
2. Er nytten tilfredsstillende gitt kostnadene?

Resultatmodeller:
1. Modell for måloppnåelse (Goal attainment)
2. Modell for effektoppnåelse (Effect model)

1. I hvilken grad har vi nådd målene våre? I hvilken grad har 
tiltakene hatt sin tilsiktede hensikt?

2. Hva er effekten av tiltakene våre?

Prosessmodeller
1. Forklarende prosessmodeller
2. Prosessmonitorering

1. Er nivået på aktivitetene tilfredsstillende? Er det 
problemer med gjennomføringen av aktivitetene?

2. Er prosessene og tiltakene implementert som planlagt?

Aktørmodeller
1. Brukerorienterte modeller
2. Interessentorienterte modeller (stakeholder)

1 og 2:
• Er brukerne/interessentene tilfredse?

Systemmodeller
1. Teoribaserte modeller
2. Modellevalueringer

1 og 2:
• Hvor bra har tiltakene fungert som helhet?
• Hva virker for hvem og under hvilke omstendigheter?



Strukturering av data - eksempel

Skolen som lærende organisasjon



Strukturering av data - eksempel

Ledelsen setter av 
tid til drøfting av 
verdier

Skolen har en felles 
forståelse for innholdet i 
verdibegrepene

Vedtak som blir fattet i 
organisasjonen, blir lojalt 
fulgt opp

Ledelsen uttrykker 
forventninger til de 
tilsatte

Skolen som lærende organisasjon



Strukturering av data - eksempel

Ledelsen setter av 
tid til drøfting av 
verdier

Skolen har en felles 
forståelse for innholdet i 
verdibegrepene

Vedtak som blir fattet i 
organisasjonen, blir lojalt 
fulgt opp

Ledelsen uttrykker 
forventninger til de 
tilsatte

Ståsteds-
analysen

Dokumenter

Lærerne

Foreldrene

Ledelsen

Oppsummert

Skolen som lærende organisasjon



Strukturering av data - eksempel

Ledelsen setter av 
tid til drøfting av 
verdier

Skolen har en felles 
forståelse for innholdet i 
verdibegrepene

Vedtak som blir fattet i 
organisasjonen, blir lojalt 
fulgt opp

Ledelsen uttrykker 
forventninger til de 
tilsatte

Ståsteds-
analysen

Viser klart forbedrings-
potensial

Viser rom for forbedring Antyder rom for 
forbedring og kanskje et 
splittet personal

Dokumenter

Lærerne Oppgir at det er ulike 
praksis mellom lærerne, 
ikke felles plattform og 
verdier

Lærerne oppgir at de fort
lager sine egne regler, 
nyansatte får ulike svar 
avhengig av hvem de spør

Foreldrene God felles informasjon, 
varierer fra lærer til lærer

Ledelsen

Oppsummert Bør endre praksis Bør endre praksis

Skolen som lærende organisasjon



Strukturering av data - eksempel

Ledelsen setter 
av tid til drøfting 
av verdier

Skolen har en felles 
forståelse for innholdet i 
verdibegrepene

Vedtak som blir fattet i 
organisasjonen, blir lojalt 
fulgt opp

Ledelsen uttrykker 
forventninger til de 
tilsatte

Ståsteds-
analysen

Dokumenter

Lærerne

Foreldrene

Ledelsen

Oppsummert

Skolen som lærende organisasjon

Svært mangelfullt Svært bra



Søk rektorutdanning , frist 1. mars

Vil du lære enda mer om å drive skole? 

Utdanningsdirektoratet har en rektorutdanningen. Utdanningen skal bidra til at 
skoleledere blir bedre kvalifisert til å ivareta lederoppgavene i skolen.

• tilrettelagt for å kunne kombineres med full jobb som skoleleder

• prioriterer nytilsatte rektorer som har vært i stillingen mindre enn to år, deretter andre rektorer

• andre søkere enn rektorer må være skoleledere

• studieplassene er finansiert av Utdanningsdirektoratet

• alle studietilbud går over tre semestre og gir 30 studiepoeng. Kan bygges ut til en master. 

• skoleeier godkjenner og eventuelt prioriterer søkerne fra sin kommune mellom 1.og 15. mars

• Les mer om utdanningen her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-
videreutdanning/rektor/



I grupper

1. Bli enige om et område/tema (f.eks. tilpasset opplæring, vurderingskultur, læring…)

2. Sett opp tabell

3. Analyser området – del det opp

4. Finn kilder

5. Hva sier disse kildene?

6. Hva mangler vi informasjon om?

7. Hvorfor er ting som de er?

8. Hva gjør vi med det?

Analytiske spørsmål – «tegn på god praksis»

Kilder



Søk rektorutdanning , frist 1. mars

Vil du lære enda mer om å drive skole? 

Utdanningsdirektoratet har en egen rektorutdanning. Utdanningen skal bidra til at 
skoleledere blir bedre kvalifisert til å ivareta lederoppgavene i skolen.

• utdanningen er tilrettelagt for å kunne kombineres med full jobb som skoleleder

• prioriterer nytilsatte rektorer som har vært i stillingen mindre enn to år, deretter andre rektorer

• andre søkere enn rektorer må være skoleledere

• studieplassene er finansiert av Utdanningsdirektoratet

• alle studietilbud går over tre semestre og gir 30 studiepoeng. Kan bygges ut til en master. 

• skoleeier godkjenner og eventuelt prioriterer søkerne fra sin kommune mellom 1.og 15. mars

• Les mer om utdanningen her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-
videreutdanning/rektor/



Analysekompetanse – magi eller hardt arbeid? 

Lykke til og takk for oss! 

Øyvind Lind Kvanmo
&

Birgitte Arctander Stub

Avdeling for prøve og 
eksamenstjenesten (PET)

Hvis du jobber hardt og systematisk lenge nok, så kommer det før 
eller senere til å inntreffe magi i kjølvannet av innsatsen. 


