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FORORD

«Det finnes ikke noen andre
metoder som vil styrke
elevers læring i så stor grad
som et systematisk arbeid
med læringsfremmende
vurderingsmetoder.»
(Dylan Wiliam 2010)

Akershus fylkeskommune skal være ledende
og levende. Fylkeskommunens opplærings
tilbud og arbeid med elevvurdering er
naturlig knyttet til vår visjon og våre verdier.
I tillegg bør vurdering ses i sammenheng
med Akershus fylkeskommunes strategi for
høyere kompetanseoppnåelse 2011-14.
Et grundig arbeid med vurdering vil kunne
bidra til at en høyere andel elever fullfører
og består videregående opplæring samtidig
som flere oppnår positiv karakterutvikling.
Målgruppen for utgivelsen er elever, lærere
og skoleledere i Akershus fylkeskommune.
Vi henvender oss til de sentrale aktørene i
vurderingsarbeidet fordi vi med bakgrunn i
forskning har stor tro på at læringsfremmende
vurderingsmetoder i vesentlig grad vil bidra
til elevens kompetanseutvikling. Vurdering
bør ikke være et element som kommer i
tillegg til undervisning og læring, men være
noe som er integrert i læringsarbeidet og
som skal bidra til kompetanseutvikling.
Dette er en kontinuerlig prosess som går
helt fram til sluttkarakter settes.

Man kan med andre ord dele formålet
med vurdering inn i to: vurdering for læring
og vurdering av læring. Vurdering underveis skal bidra til å fremme læring, mens
sluttvurderingen skal uttrykke elevens
kompetanse ved avslutningen av opp
læringen. Underveisvurderingen skal gjennom
konkrete, informative og motiverende
tilbake- og framovermeldinger bidra til at
eleven utvikler sin kompetanse.

Vi ønsker i heftet vårt også å rette oppmerksomheten mot elevenes medvirkning i
vurderingsarbeidet. I dette perspektivet blir
deres aktive deltakelse i vurderingsarbeidet
gjennom egenvurdering og hverandrevurdering
svært viktig for at de skal lære og utvikle
sin kompetanse. I så måte understreker
blant annet Hatties (2009) forskning hvor
viktig elevmedvirkning er for læring, og da
først og fremst lærernes evne til å fremme
elevenes kommunikasjon, samarbeide
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med elevene og legge til rette for elevenes
egenvurdering.

Samtidig er vurdering for læring også en
utfordring til skolen som organisasjon og
skoleledelsen. Det er behov for å tilrette
legge for gode praksisfellesskap på de
enkelte skolene parallelt med at det utvikles
velfungerende fagnettverk mellom virksomhetene. Vår ambisjon er å utvikle en god
vurderingskultur i hele fylkeskommunen.

Fylkesdirektøren håper at heftet vil fungere
som et hjelpemiddel og en inspirasjon i
lærings- og vurderingsarbeidet og at det vil
bidra til bedre resultater for elevene. Vi har fått
viktige bidrag fra Olga Dysthe, Universitetet i
Bergen, Lars Helle, Universitetet i Stavanger
og Egil Weider Hartberg, Høgskolen i
Lillehammer.

Fylkesdirektøren ønsker å takke prosjektgruppen for deres viktige bidrag i vurderingsarbeidet og vil samtidig takke flere
skoler for gode eksempler. Fylkesdirektøren
ønsker at heftet kan være et hjelpemiddel
til å skape en god dialog mellom lærere
og elever, blant annet gjennom å bidra til
at man har felles forståelse av begrepet
vurdering. Dessuten kan heftet tjene som
et oppslagsverk som kan være til praktisk
hjelp og nytte i hverdagen.

Lykke til med vurderingsarbeidet!

Alf Skaset
fylkesdirektør

1

KLASSEROMSVURDERING
OG LÆRING

AV OLGA DYSTHE
Olga Dysthe er professor i pedagogikk ved
Avdeling for utdanningsvitenskap, Universitetet
i Bergen. Språk, kommunikasjon, læring og
vurdering har vore sentrale tema i hennar
forsking. Ho har lang skuleerfaring og har gitt
ut ei rekke bøker og artiklar for lærarar, m. a.
Ord på nye spor – innføring i prosessorientert
skriving (1993), Det flerstemmige klasserommet
(1995), Dialog, samspell og læring (2002).

Vurdering i skulen blir ofte drøfta
lausrive frå læringssyn og undervisning. Mange knyter vurdering
først og fremst til eksamen og til
prøver og testar. Men det skjer
vurdering i klasserommet heile
tida med læring som mål. Slik
læringsfremjande vurdering gir
signal til elevane om kva som er
viktig. Ho handlar om daglege
rutinar, systematikk og variasjon og ikkje minst om å bruke
den informasjonen som ein får
gjennom vurdering og tilbakemelding.
Vurdering er blitt eit heitt pedagogisk tema
i både Noreg og andre land i etterkant av
dei internasjonale testane. Alle ønskjer å
heve prestasjonsnivået til elevar og studentar, men det er usemje om kva som skal
til. Mange meiner at meir ekstern testing vil
føre til betre innsats frå elevane og gi lærarane reiskapar til å forbetre undervisninga
og rettleiinga. Alle land må ha eit system
som gir informasjon om utdanninga, men
slike system har ikkje læring som primært
formål. Det blir ofte hevda at dei fungerer
læringsfremjande, men mellom dei tiltaka
som har vist seg å forbetre pedagogisk
praksis og elevprestasjonar, står ikkje
testing høgt på lista (Hattie, 2007). Store
internasjonale metastudiar som samanfattar resultat frå mange enkeltstudiar av
vurdering, viser ganske eintydig at det som
gir mest utteljing på elevprestasjonar, er
samspelet mellom lærar og elev og den
kontinuerlege vurderinga lærarane gir som
ein integrert del av ordinær undervisning
(Black & Wiliam, 1998, Hattie & Timperley,
2007). Nettopp derfor er det verdt å vere
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på vakt mot ein internasjonal tendens som
går på å innføre ein vurderingsreiskap i
klasserommet som er modellert etter dei
internasjonale testane. Dette skjer fordi
også psykometrikarane har fått med seg
at klasserommet er den sentrale læringsarenaen, og at resultat frå eksterne testar
er vanskelege å bruke til å forbetre elevprestasjonar. Etter mitt syn er vi ikkje tente
med at klasseromsvurderinga blir invadert
av tenkinga i eit testregime. Mitt utgangspunkt er eit vidt vurderingsomgrep med
glidande overgangar mellom vurdering,
undervisning og rettleiing. Formålet med
denne artikkelen er å vise kva læringsfremjande klasseromsbasert vurdering kan bety
i praksis. Prøver og testar er eitt element,
men etter mitt syn ikkje det viktigaste. På
den eine sida handlar klasseromsvurdering
om å tolke og samtale om læringsmåla i
kvart enkelt fag slik at dei blir meiningsfylte for elevane. Deretter handlar det om
å etablere rutinar og undervisnings- og
vurderingsmønster som har innebygd
regelmessig sjekk av kva elevane kan om
eit emne på førehand, og kva dei meistrar
av faglege utfordringar undervegs. Det
handlar dessutan om å gi tilbakemelding
som peikar framover og å øve elevane opp
til å bruke tilbakemeldingane og vurdere
seg sjølve. Dette inneber å gjere det gode
lærarar alltid har gjort, gjerne på litt andre
måtar. Først og fremst inneber det systematikk og konsekvent gjennomføring.

Samsvar mellom læringssyn og
vurderingspraksis
Vurdering blir ofte diskutert lausrive frå
kva læringssyn og elevsyn som ligg til
grunn for undervisningspraksisen. Det
viser ei manglande forståing av den nære
samanhengen mellom dei. Tradisjonell
klasseromsvurdering i norsk skule har vore
meir eller mindre synonymt med prøver
av ulike slag, svært ofte med vekt på å
sjekke fakta og avgrensa dugleikar. Testing
av kunnskap og dugleikar som er blitt

EGNE KOMMENTARER:

splitta opp i små bitar, er fornuftig ut frå eit
behavioristisk perspektiv på kunnskap. Då
handlar det primært om kor mykje ein elev
kan, til dømes i matematikk, historie eller
biologi. Men ut frå eit kognitivt perspektiv
blir kunnskap oppfatta som evne til å forstå,
resonnere og løyse problem. Då krevst det
andre vurderingsformer som gir elevane
høve til å demonstrere at dei meistrar dette.
I nokre fag krev det meir omfattande skriftlege oppgåver, prosjekt eller ulike kombinasjonar av praktiske og teoretiske oppgåver.
Ut frå eit kognitivt og eit sosiokulturelt syn
på kunnskap vil testar berre kunne måle
avgrensa delar av det som er viktig å lære
i skulen. Men vurderingsformene gir sterke
signal til elevane om kva som er viktig, og
derfor får dei stor tilbakeverkande kraft.
Fleire vurderingsforskarar har vore opptekne av at det må vere samsvar mellom
læringsteori og vurdering. Ein av desse
er den amerikanske professoren Lorrie
Shepard, som i Handbook for teaching and
learning (2001) kjem med fire påstandar:
1. Det er læringsteori som må ha førsteprioritet, og som bør prege vurderingsformene.
2. Det var samsvar mellom behaviorisme
og det testsystemet som blei utvikla
tidleg på 1900-talet.
3. Nye syn på læring står i dag i motsetning
til dette tradisjonelle synet på testing,
men teoriar som ein for lengst har gått
bort frå, lever vidare og pregar måten vi
tenkjer på.
4. Klasserommet er den viktigaste
vurderingsarenaen.
Hovudpoenget hennar er at mens det tidlegare var godt samsvar mellom behavioristisk læringsteori og det testsystemet som
blei bygt opp, er samsvaret dårleg i dag
fordi det læringsparadigmet som har vakse
fram frå rundt 1980, byggjer på kognitive
og konstruktivistiske læringsteoriar og etter
kvart også på sosiokulturelle perspektiv (for
drøfting av dette, sjå Dysthe 2009).
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Kva meiner så Shepard kjenneteiknar
klasseromsvurdering som samsvarar med
det nye læringsparadigmet? For det første
er klasseromsvurdering primært vurdering
for læring. For det andre må innhaldet i
vurderingsoppgåvene vere innretta mot
viktige læringsmål, til dømes spegle tenkjeog læreprosessar som er verdsette og blir
praktiserte i klasserommet. For det tredje
må elevane delta i vurderingsprosessen,
mellom anna ved å drøfte kriterium for
kva som er eit godt produkt og ein god
prosess, og ved at dei blir øvde opp til å
vurdere andre og seg sjølve.

Vurdering for læring og formativ
vurdering
Det er vanleg å setje vurdering for læring
og vurdering av læring opp mot kvarandre
og likeeins formativ og summativ vurdering. Det er viktig å vere klar over at desse
distinksjonane handlar om intensjonen
bak vurderinga og ikkje om ulike former
for vurdering. Vurdering for læring betyr at
vurderinga har som intensjonen å skaffe
informasjon som gjer undervisninga og
rettleiinga betre, og som fremjar læring.
Vurdering av læring (summativ vurdering)
har som formål å gi ein karakter eller ein
skåre og å rangere eller kvalifisere. Det er
altså ikkje vurderingsforma eller teknikken
i seg sjølv som er formativ eller summativ,
men formålet bak og bruken av han. Dylan
Wiliam, ein kjend engelsk vurderingsekspert, hevdar at intensjon ikkje er nok;
læraren må faktisk bruke informasjonen om
det skal kallast formativ vurdering:
«Vurdering fungerer formativt når infor
masjon om elevprestasjonar som ein får
gjennom vurdering, er tolka og brukt for å
ta avgjerder om neste steg i undervisninga
[eller rettleiinga] som er betre eller betre
fundert enn desse avgjerdene ville vore om
denne informasjonen mangla»
(Wiliam, 2008).

EGNE KOMMENTARER:

Utfordringa ligg derfor på to plan: Å innføre
stategiar og reiskapar som gir lærar og
elevar god informasjon, og å bruke dei
konstruktivt slik at informasjonen faktisk
kan fungere ’formativt’ for eleven.

Ulike tidsspenn
Læraren må tenkje i ulike tidsspenn og byggje inn vurdering på både kort, mellomlang
og lang sikt. Det lange tidsspennet går over
ein periode frå ein termin til eitt år. Då er formålet å følgje prestasjonane og utviklinga til
klassen og den enkelte eleven over tid for å
kunne ta større grep dersom utviklinga ikkje
er tilfredsstillande. Her kan også informasjon frå nasjonale prøver og diagnostiske
testar vere viktige element. Elevsamtalen er
ein sentral reiskap når det gjeld enkeltelevar.
Det mellomlange tidsspennet kan gjelde
ein undervisningsbolk (t.d. 1-4 veker). Her
handlar det om å justere nivå og opplegg
undervegs og å få elevane sjølve involverte
i vurderinga. Ulike former for vurdering
avsluttar kvar bolk. Dersom skulen har valt
mappevurdering, vel elevane ut arbeid som
skal inn i mappa etter kvar lengre undervisningsbolk, med grunngiving som krev at
dei må vurdere eigne arbeid i forhold til mål
og kriterium. Det korte tidsspennet er dag
for dag og time for time. Den profesjonelle
læraren vurderer kontinuerleg om klassen og
enkeltelevar forstår og heng med for å kunne
tilpasse undervisninga. Det handlar om å ha
ein plan, men vere klar til å fråvike han når
det trengst. Dette er også ein føresetnad for
å skape elevengasjement. Den kontinuerlege
vurderinga blir ofte tatt for gitt, men Wiliam
meiner at det er denne vurderinga som har
aller størst innverknad på læring.

Overordna strategiar for
klasseromsvurdering
Det er nyttig å skilje mellom strategiar
og teknikkar. Strategiar er her brukte om
overordna prinsipp for undervisning som
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det er brei semje om innanfor pedagogisk forsking. Reiskapar eller teknikkar er
konkrete måtar å setje desse prinsippa ut
i livet på. Medan dei strategiane som ein
skule vel å leggje til grunn, er forpliktande
for alle lærarane, vil reiskapar og teknikkar
variere frå fag til fag og vere avhengige av
elevgrupper og læringssituasjon.
Dessutan må læraren tru på at dette er ein
fornuftig måte å gjere det på. Dylan Wiliam
(2008) identifiserer fem nøkkelstrategiar
for ’vurdering for læring’, som eg her har
tilpassa litt:
1. Klargjere, forstå og dele læringsmål
2. Gjennomføre aktivitetar som gir
informasjon om læring
3. Gi tilbakemelding som fører elevane
framover
4. Aktivere elevane som læringsressurs for
kvarandre
5. Aktivere elevane som eigarar av si eiga
læring
Det er samanhengen mellom desse
strategiane som til saman er uttrykk for eit
heilskapssyn og ein vurderingskultur. For
å gjennomføre dei treng lærarane eit breitt
arsenal av vurderingsreiskapar, og eg skal
gi eksempel på dette m.a. frå klasseromsstudiar eg har gjort.

Klargjere, forstå og dele læringsmål
Det er eit godt prinsipp at ein må vite kvar
ein skal for å kome seg dit. Etter innføringa
av Kunnskapsløftet og nye læreplanar har
det vore mykje merksemd rundt mål og
målformulering i norsk skule. Kanskje er
det nettopp når det gjeld å gjere elevane
meir medvitne om måla for læringsaktiviteten at Kunnskapsløftet har ført til ny praksis i klasserommet. Spesielt i grunnskulen
har det vore lagt ned mykje arbeid i å lage
målark og stegark som skal hjelpe elevane
til å få klart for seg kva dei skal lære, og

«Vurdering fungerer
formativt når informasjon
om elevprestasjonar som
ein får gjennom vurdering,
er tolka og brukt for å ta
avgjerder om neste steg
i undervisninga [eller rettleiinga] som er betre
fundert enn desse
avgjerdene ville vore om
denne informasjonen
mangla.»

at dei i etterkant skal sjekke om dei har
nådd måla. Ein del av dette arbeidet ber
preg av eit behavioristisk og fragmentert
kunnskapssyn. Tida er inne til at skulane
evaluerer bruken av målark og stegark,
ikkje for å forkaste dei, men for å sjå om dei
generelle og overordna læreplanmåla er blitt
borte i mengda av deltaljmål, og om bruken
av dei fremjar læring. Kanskje er det også
her slik at ’mindre gir meir’. Ein annan reiskap med same formål finn vi i ei dansk bok
av Annie Hensel, Årsplantræet. Her fortel
ho korleis ho og andre lærarar i Århus har
visualisert den faglege planen for eit heilt
skuleår med individuelle mål og felles mål
for klassen. Planen blir brukt regelmessig i
klassen for at elevane allereie i småskulen
skal forstå og kunne samtale om intensjonar og mål for læringsarbeidet. Her finst
det inspirasjon og konkret hjelp for lærarar
som lurer på korleis dei skal få alle elevane
med, og korleis dei skal skape progresjon i
arbeidet. Arbeid med mål og med ’kriterium
for måloppnåing’ er to sider av same sak.
Det er ikkje ein fase i læringsarbeidet, men
eit gjennomgåande tema som må vevast
inn både i fagleg undervisning og i rettleiing.

Informasjon om læring i det daglege
Det er eit viktig poeng at klasseromsvurdering handlar om å innarbeide rutinar som
gjer at både lærar og elevar kontinuerleg
sjekkar forståing og læring, i staden for å
vente til prøver og testar på seinare tidspunkt avslører manglande læring.
Det kan bety noko så enkelt og samtidig
fagleg krevjande som stadig å stille
strategiske spørsmål som avslører om
alle elevane har forstått eller fått med seg
kjernepunkt i timen. Elevsvara kan føre til
at planen for timen må avvikast. Ein slik
fleksibilitet krev stor fagkunnskap kombinert
med evne til å ’lese’ elevreaksjonar. Dette
er ein del av den tause ekspertisen som
mange av lærarane utviklar utan å nytte
konkrete metodar eller teknikkar. Men for
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dei fleste kan det vere ei hjelp i å øve inn
undervisningsmønster i klassen som etter
kvart sit i ryggmergen: «Slik gjer vi det her
hos oss».
I boka Det flerstemmige klasserommet har
eg skildra fleire slike rutinar eller mønster
som gir systematisk informasjon om læring
(eller mangel på læring) både til eleven sjølv
og til læraren (Dysthe, 1995). Eitt eksempel
handlar om å vurdere førkunnskapane til
elevane og ta utgangspunkt i desse ved
gjennomgang av nytt stoff. Denne typen
vurdering er dokumentert som svært viktig
for læring gjennom ei lang rekkje forskingsstudiar. Læraren John i ein av klassane eg
observerte, brukte klassesamtalen for å
finne ut kva elevane kunne når dei skulle
ta fatt på eit nytt tema i historie. Desse
elevane var munnleg sterke, og tavla blei
snart fylt av notat. Til saman kunne elevane
ein heil del om dei fleste tema. Samtalen
enda oftast opp i produktiv usemje og
diskusjon om kva spørsmål elevane og
læraren ønskte svar på. Det førte til at elevane blei engasjerte, og pensum blei brukt
til å gi svar på reelle spørsmål som i neste
omgang gav føringar på vurderinga. Denne
’skrive-seg-inn-i-eit-emne’-teknikken finn
mange nyttig å innarbeide. I ein andreklasse
i vidaregåande skule valde læraren Evy å
la elevane bruke skriving som læringsreiskap i samfunnsfag. Ho innførte frå første
veka på skulen teknikken ’miniskriving
med munnleg’. Ofte byrja timen med at ho
skreiv tre spørsmål på tavla som hadde
vore sentrale lærepunkt i førre timen eller i
heimeleksa. Elevane fekk tre–fem minutt til
å skrive samanhengande svar. Så gjekk ho
nedover rekkjene og bad elevar lese opp
svara sine. Deretter kom viktige punkt på
tavla. Det heile tok maks ti minutt fordi det
var blitt rutine. Då hadde alle elevane fått
ein sjekk på om dei faktisk hadde fått med
seg sentrale poeng, og læraren visste kva
ho måtte ta tak i vidare.
Elevane lærte seg dessutan å formulere
essensen i ei sak med eigne ord. Dei blei
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også vane med å høyre ulike svar og
vurdere eigne svar i forhold til desse. Det
fungerte som sjekkpunkt for både lærar og
elevar.

Oppsummerande vurdering

hadde forstått eller misforstått, og kva dei
var opptekne av. Er dette vurdering? Etter
mitt syn er det ei minst like viktig form for
vurdering som tradisjonelle prøver fordi det
kontinuerleg avdekkjer manglande forståing på eit tidspunkt då det går an å gjere
noko med det.

Det finst ei rekkje vurderingsteknikkar for
å undersøkje kva elevane sit igjen med
av kunnskap etter ei undervisningsøkt,
og kva som manglar. Det kan gjerast så
enkelt som å bruke dei siste fem minuttane av timen til munnleg oppsummering:
«Kva har vi lært? Kva spørsmål har de?»
I mange barneskuleklassar er Fredagssjekken eit fast innslag. Han kan ta mange
former. Ofte er det ei prøve, men det kan
vere like effektivt at kvar elev deler eit ark
med ein strek på midten og skriv på eine
sida punktvis kva dei har lært, og på andre
sida kva dei lurer på. Ei rask oppsummering på tavla gir samtidig repetisjon og
høve til å ta opp problempunkt. Det er elles
urovekkjande mange klasseromsstudiar
som viser at mange lærarar manglar rutinar
for oppsummering og vurdering av læring
etter ei fagøkt. Dei går berre vidare til neste
tema. Klette m.fl. (2003) dokumenterte i
sine observasjonsstudiar i samband med
evalueringa av L 97 at dette var ein gjennomgåande veikskap. Grunnen kan vere
at lærarane ikkje er klar over kor viktig det
er, at dei manglar repertoar, eller at det er
krevjande å få elevane med på det. Slik
oppsummerande vurdering kan gjerast
munnleg eller skriftleg, formelt eller uformelt, men det må gjerast for å kunne følgje
opp enkeltelevar eller heile klassen når
det viser seg nødvendig. Historielæraren
Ann (Vg) valde eit undervisningsmønster
der elevane skreiv logg dei siste fem–sju
minutta av dei fleste historietimane. Tekstane samla ho inn, las raskt igjennom dei,
kommenterte nokre få individuelt og resten
kollektivt neste dag. I intervju med meg
fortalde ho at ho ikkje skjøna korleis ho
kunne undervise før ho byrja å skaffe seg
informasjon om kvar elevane var, kva dei

Prøver av ulike slag har også sin plass i
klasseromsvurderinga. Dei gir elev og lærar
meir samla informasjon om kva den enkelte
eleven må ta igjen eller jobbe vidare med.
Men det er tre føresetnader som må oppfyllast for at prøver skal verke læringsfremjande.
For det første må oppgåvene formulerast slik
at dei krev tenking og forståing av eleven, og
at dei ikkje berre testar reproduksjon av fakta
og terminologi. For det andre må elevane
kjenne kriteria for kva som er eit godt arbeid.
Og for det tredje må vurderingsinformasjonen bli brukt aktivt av lærar og elev. Det er
altfor vanleg at prøver blir vurderte, eleven
får sin karakter og kastar prøva i papirkorga.
Å skape god vurderingspraksis handlar
ikkje minst om korleis prøveinformasjonen
blir brukt. Dersom læring står i sentrum, må
prøveresultatet følgjast opp, både av lærar
og elev. Det betyr at retting, omarbeiding og
rettleiing må synleggjerast, kanskje ved at
det blir sett inn i vekeplanane på lik linje med
gjennomgang av nytt stoff, øving og prøving.
Det krev tid, men kanskje færre prøver og
meir oppfølging både i klassen og av den
enkelte gir større utteljing for prestasjonane.
Både Shepard (2001) og Wiliam (2008) nemner mapper (portfolio) som ein viktig reiskap
som gir rom for å dokumentere prosess
så vel som produkt. Mappa gir dessutan
elev og lærar oversyn over kva eleven får
til eller treng hjelp til. Når mappa blir brukt
pedagogisk, får eleven sjølvinnsikt samtidig
som ho er eit bindeledd til heimen. Mapper
kan fungere som ein overordna strategi som
inkluderer alle dei fem prinsippa til Wiliam,
men dei kan også bli brukte reint instrumentelt til berre å samle oppgåver. Sidan eg har
skrive om mapper i mange andre samanhengar, går eg ikkje nærare inn på dette temaet
her (Dysthe, 2001, 2007, 2008).

Gi tilbakemelding som fører elevane
framover
Eit av dei best dokumenterte funna i
internasjonal pedagogisk forsking er at
tilbakemelding (feedback) er svært viktig for
læring og fremjar elevane sitt prestasjonsnivå (Crooks, 1988, Black & Wiliam, 1998;
Hattie & Timperley, 2007). Tilbakemelding
byggjer alltid på vurdering, men fungerer
best når kommentarane ikkje blir kombinerte med karakterar fordi karakteren tar
interessa bort frå kommentarane. Dermed
er mykje av arbeidet læraren har lagt ned,
bortkasta. Ein enkel sjekk på eigen tilbakemeldingspraksis er å spørje seg om ein gir
eleven svar på følgjande tre spørsmål:
1. Kvar skal eg? (Målet)
2. Kvar er eg? (Kva viser dette arbeidet?)
3. Korleis skal eg gå vidare?

«Det er altfor vanleg at
prøver blir vurderte, eleven
får sin karakter og kastar
prøva i papirkorga. Å skape
god vurderingspraksis
handlar ikkje minst om
korleis prøveinformasjonen
blir brukt. Dersom læring
står i sentrum, må prøveresultatet følgjast opp, både
av lærar og elev.»
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På engelsk bruker ein stikkorda ’Feed up,
Feed back og Feed forward’ om dei tre
punkta (Hattie & Timperley, 2008). Det er
punkt tre elevane er mest misnøgde med.
Det å vere konkret på kva eleven skal gjere
for å bli betre, er også det vanskelegaste
for læraren. Samtidig er det innlysande at
sjølv om enkelte elevar kan dra slutningar
sjølve om kva dei må gjere når dei får peika
ut problempunkt i eit arbeid dei har levert,
så er det mange som ikkje har aning om
korleis dei skal takle det, og som heller ikkje
brukar kommentarane til noko utan at læraren følgjer dei opp. Det finst mange studiar
om tilbakemelding som gir konkrete råd.
Det har t.d. vist seg å vere meir læringsfremjande om læraren berre markerer feil
utan å rette, men berre dersom det er bygt
opp ei felles forståing for dette mellom
elevar og lærar, og ein har rutinar for korleis
elevane skal handtere det. Studiar viser
også at dei fleste lærarane kommenterer for
mykje. Spesielt for svake elevar er det meir
hjelp i å fokusere på få ting kvar gong og
så følgje dette opp til elevane meistrar det.
Alle elevar må få oppleve å skape produkt
som blir ferdige, og som dei kan vere stolte

av. Halvferdige arbeid er demotiverande og
vitnar om vurderings- og rettleiingsprosessar som ikkje blei følgde opp. Sidan så
mykje lærartid går til å kommentere, er det
viktig å sikre at elevane faktisk lærer korleis
dei kan bruke tilbakemeldingane for å bli
betre. I lys av det vi veit om verdien av tilbakemeldingar, har både lærarane og rektor
eit stort ansvar for å vurdere om tilbakemeldingspraksisen ved skulen held mål.
Kanskje dette bør vere utviklingsområde
nr. 1 dei neste åra? Det tar tid å innarbeide
systematiske måtar å arbeide på for både
lærarar og elevar.

Elevane som læringsressurs for
kvarandre
Eit sentralt element i klasseromsvurdering
er å øve opp elevane i å vurdere og gi
tilbakemelding til medelevar (Jensen, 2008).
Her er det mange teknikkar å velje mellom,
men igjen er poenget at dette blir brukt
systematisk slik at teknikken blir ein del av
vurderingskulturen i klassen. Eitt eksempel
er ein fysikklasse der ingen fekk levere inn
labrapport før han var sjekka og signert av
ein medelev, med utgangspunkt i ei kort
sjekkliste. Det førte til at elevane snakka
saman om kva som mangla. Dessutan blei
den eleven som sjekka andre, meir merksam på om han sjølv hadde alt i orden.
Hovudformålet med alle former for respons
frå medelevar er at elevane på denne
måten får innsikt og trening i å bruke vurderingskriterium. Samtidig lærer dei å skjerpe
blikket, noko som kjem dei til gode når dei
skal vurdere sitt eige arbeid. Slik eigavurdering er eitt av dei generelle måla i læreplanen og viktig på både kort og lang sikt.
Ein metode for dette er mappevurdering,
som kan gi elevane ei kjensle av kontroll og
eigarskap over eiga læring. I siste instans er
det berre eleven sjølv som kan lære.
I denne artikkelen har eg tatt eit heilskapsperspektiv på klasseromsvurdering, og
med utgangspunkt i eit vidt vurderings-
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omgrep har eg gitt eksempel på korleis
det er mogleg å integrere vurdering for
læring i undervisninga. Eg har ønskt å
vise at klasseromsbasert vurdering ikkje
treng å bety så mykje nytt, men det krev ei
grundig gjennomtenking av kva strategiar
og teknikkar ein vil prioritere. Ei konsekvent
haldning til bruk av prøver, og ikkje minst
rutinar for oppfølging, er heilt nødvendig.
Det som gir best utteljing på elevprestasjonar over tid, er det produktive samspelet
mellom lærar og elev og den kontinuerlege
vurderinga lærarane gir som ein integrert
del av ordinær undervisning. Skal klasseromsvurdering ha noko som helst sjanse til
å gi seg utslag i form av forbetra læring og
betre elevprestasjonar, er nøkkelen systematisk gjennomføring over lang tid og stor
grad av elevinvolvering frå første stund. Det
gjeld same kva for strategiar og reiskapar
skulen eller lærarteamet vel å satse på.
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«I lys av det vi
veit om verdien av
tilbakemeldingar,
har både lærarane
og rektor eit stort
ansvar for å vurdere
om tilbakemeldingspraksisen ved skulen
held mål. Kanskje
dette bør vere
utviklingsområde
nr. 1 dei neste åra?»
OLGA DYSTHE
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TILBAKE- OG
FRAMOVERMELDINGER

AV LARS HELLE
Lars Helle er førstelektor ved institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk ved
Universitetet i Stavanger.

Er vi for flinke til å fortelle
elevene hva de burde ha gjort
istedenfor å rette oppmerksomheten mot det de bør gjøre?
Lektor Bang skal dele ut
heldagsprøvene i norsk. Mye
arbeid er lagt ned i tilbakemeldingene. Når Bjarne mottar
besvarelsen sin, blar han opp
på siste side, banner stygt og
roper: «3 +! Det nytter ikke hva
jeg gjør.» Neste gang Bang
retter en av Bjarnes tekster,
hever han øyenbrynene. Eleven
har åpenbart ikke brydd seg
med å lese kommentarene
hans. De samme problemene
er like synlige nå som da. Bang
sukker og bestemmer seg for
å vurdere ved hjelp av et
avkryssingssystem i fremtiden.
Scenarioet ovenfor er forhåpentligvis
ikke tatt ut av løse lufta. Ifølge Dale og
Wærness (2006, s. 214) hevder lærere i
videregående opplæring at elevene ikke
setter seg inn i tilbakemeldingene de får.
Hvis dette er riktig, utkrystalliseres minst to
interessante spørsmål:
1. Er elevene helt uinteressert i å forbedre
seg?
2. Er det noe i tilbakemeldingen som gjør
at elevene ikke bryr seg om lærerens
kommentarer?
Fra et pedagogisk ståsted er det å håpe
at svaret på det første spørsmålet er et
rungende nei. Dermed står vi igjen med
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spørsmål to. I denne artikkelen vil jeg se
nærmere på noen små grep som kan føre
til at Bjarne møter lektor Bangs kommentarer med den innstilling lektorens arbeid
fortjener. Dette vil jeg gjøre med støtte i D.
R Sadler fra Griffith University i Australia. I
1983 hevdet Sadler at det var tre kriterier
som måtte oppfylles for at en framovermelding skulle ha læringsrettet funksjon:
1. Eleven må vite hva en god prestasjon er.
2. Eleven må vite hvordan egen prestasjon
samsvarer med mål og vurderingskriterier.
3. Eleven må konkret vite hva han skal gjøre
for å minske gapet mellom prestasjon
og mål.

Begrepet framovermelding
I skolen har vi tidligere brukt begrepet tilba
kemelding på de kommentarene læreren
gir elevene etter utført arbeid. I dag brukes i
større grad begrepet framovermelding. Den
begrepsmessige forandringen er interessant. En tilbakemelding kan ofte bli sett på
som en begrunnelse. Her ligger forklaringen
på at du fikk 3+ på heldagsprøven din,
Bjarne. Når lektor Bang skal kommunisere
til Bjarne hvorfor karakteren er blitt som den
er blitt, er det lett å fokusere på besvarelsens negative aspekter. Du må’kke komme
her og komme her. Ordet framovermelding
har en langt mer forklarende funksjon. Når
Bang utarbeider en framovermelding, er
ikke hensikten å begrunne sine synspunkter,
men å vise Bjarne hva han skal konsentrere
seg om i det videre læringsarbeidet.

Kriterium 1: Elevene må vite hva en
god prestasjon er
Det sier seg selv at det er vanskelig å fortelle
Bjarne hvordan han skal nærme seg et mål
hvis han ikke forstår hva målet er. I dagens
skole kan vi se tendenser til økende individualisering også i vurderingsarbeidet. Elevene gjør sine oppgaver som de får individuell
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tilbakemelding på via It’s Learning eller tilsvarende læringsplattformer. Hvis alt læringsstrev blir en sak mellom lærer og enkeltelev,
kan mye verdifull læring forsvinne. Elevene
dannes i møtet med andre mennesker. Ikke
bare i møte med de andres sosiale jeg, men
også i det kommunikative møte med andres
tolkninger, kognitive refleksjoner og feilforståelser. Kari Bachmann og Peder Haug (2006)
omtaler dette på følgende måte:
I Kunnskapsløftet registrerer vi en dreining
bort fra fellesskapet og over mot større pro
sessfrihet med tilpasset opplæring som det
overordnede hensyn med tanke på å tilrette
legge ut i fra de enkelte elevers forutsetninger
og læringsmål og læringsresultat. Det er en
forskyvning bort fra de kollektive undervis
ningsprosesser og allmenndannelsens felles
bærende referanserammer og over til den
enkelte elevs rett til tilrettelegging ut i fra egne
interesser og evner (s. 18).
Lektor Bang kan vinne mye på å diskutere
mål og vurderingskriterier med elevene sine
før de går i gang med selve oppgaven. I
korthet handler dette om å klargjøre hva som
er verd å oppnå. Gjennom å problematisere/
konkretisere/diskutere hvilke mål elevene skal
strekke seg etter, kan Bjarne få et personliggjort forhold til kompetansemålene: Dale og
Wærnes (2006) sier det på denne måten:
«Dersom opplæringen ikke bidrar til å gi
elevene et forhold til målene i læreplanen,
vil elevene utvikle et instrumentelt forhold til
dem» (s. 223). I begrepet instrumentalisme
ligger at elevene gjør en mengde aktiviteter
uten at de vet hvorfor de gjør dem: Læringsmålene er med andre ord uklare. Klette og
Lie (2006) omtaler det kollektive aspektet på
denne måten i «Foreløpige resultater fra Pisa
+ prosjektet»:
Helklassesamtalen som et særegent kol
lektivt rom for meningsutprøving og læring er
imidlertid lite systematisk utnyttet. Kunnskap
om hvordan grupper av elever og/eller hele
klassen kan brukes som verktøy for lærings
fremmede dialoger er lite framtredende i vårt
observasjonsmateriale.
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For å oppsummere: Det første av Sadlers
tre kriterier innebærer at Bjarne kjenner både
mål og vurderingskriterier. Her finnes en mulig
synergieffekt. Ved å bruke kompetansemålene aktivt, kan de lettere bli retningsanvisere
for læring. Bjarne blir bevisst på hva han skal
lære og hvordan han kan gå fram. I tillegg vil
den bevisste pedagog også begrunne hvorfor
elevene skal lære akkurat dette, og hvorfor de
vil bli vurdert som de blir.

Kriterium 2: Eleven må vite hvordan
egen prestasjon samsvarer med mål
og kriterier
Den «gode» framovermelding informerer og
motiverer. For å gå inn i Sadlers andre kriterium, må vi se nærmere på informasjonsbegrepet. I en elevgruppe vil noen elever
relativt problemfritt oppnå høy måloppnåelse og dermed toppkarakter. Å informere
dem om hvor besvarelsen ligger er uproblematisk. Det besværlige er de elevene som
har problemer med å klatre i målhierarkiet
og derfor opplever stadig sviktende motivasjon. Målene er ikke en høydehopplist som
absolutt alle skal over. Det er graden av
mestring som skal måles. Lektor Bang må
akseptere at det ikke lenger er A4-eleven
som er grunnlaget for undervisningen.
Snarere må han ha mangfold som utgangspunkt, og i begrepet mangfold ligger det en
implisitt forståelse av at ulik måloppnåelse
er en betingelse for god undervisning. Å
informere Bjarne hvordan hans prestasjon
samsvarer med mål og kriterier, kan høres
ut som en smal sak. Men som erfaren lærer
har nok Bang observert at kommentarene
verken blir lest eller skaper motivasjon. Med
andre ord kan vi konkludere med at hvor
dan dette spranget kommuniseres til eleven
er av avgjørende betydning for det videre
læringsstrevet. Kanskje er det interessant å
se nærmere på hvilke prosesser lærere går
gjennom når de vurderer:

EGNE KOMMENTARER:

En analytisk prosess
Den første prosessen er analytisk. Her
anvender lektor Bang sin faglige kompetanse til å analysere elevens arbeid for å
danne seg et bilde av hvor Bjarne befinner
seg. Hertzberg (1999) trekker et skille
mellom diagnostisering og vurdering: Når
vi diagnostiserer tenker vi ikke på hva som
skal formidles til eleven. Det er «en relativt
følelsesløs vurdering av en teksts sterke og
svake sider» (1999, s. 191). Når vi vurderer,
tenker vi pedagogisk. Da bestemmer lektor
Bang seg for hvilke sider ved diagnosen
han vil gi videre til Bjarne. Noe som bringer
oss over til neste prosess.

En kommunikativ prosess
Det er ikke likegyldig hvordan lektor Bang
kommuniserer spranget mellom mål og
prestasjon. Analysen må kommuniseres
slik at den stimulerer til videre innsats,
ikke resignasjon. En framovermelding kan
gjennomføres på to måter. For det første
kan det gjennomføres monologisk. Da gir
læreren eleven en skriftlig framovermelding
i form av en kommentar. For det andre kan
lektor Bang velge å gjennomføre dette dia
logisk: Da møter han Bjarne ansikt til ansikt.
Laurillard (2003, sitert fra Nicol 2004)
hevder at de ideelle framovermelding hviler
på dialogens grunnprinsipp. Dette er ikke
så vanskelig å forstå: Kommunikasjon er
besværlig, alle lærerens ytringer tolkes i lys
av en forforståelse.
a) En forforståelse av hvem eleven selv tror
han er. Vi vet eksempelvis at et negativt
selvbilde og generell usikkerhet påvirker
læringsprosessen i negativ retning.
b) En forforståelse av relasjonen mellom
eleven og fagets egenart
c) En forforståelse av hvordan ytre faktorer
som foreldre eller lærere påvirker
læringsprosessen
Sagt annerledes: Lærerens ytringer
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fortolkes av eleven. I dialogen har Bang
mulighet til å fange opp Bjarnes forforståelse og gjennom dette tilpasse kommunikasjonen til forutsetninger. Men nå er
dessverre skolehverdagen såpass hektisk
og ressursene såpass skrale at det å gi en
dialogisk framovermelding ikke alltid er like
lett å få til. La oss se på noen spilleregler
som er viktige når lektor Bang informerer
Bjarne om hva som skiller hans prestasjon
fra mål og kriterier: Her henter jeg støtte
hos Ogden (1990) som referer til undersøkelser (bl. a av Whedal og Merret 1985 og
Rutter m. fl. 1979):

Framovermeldingen må ikke være
rutinepreget, men bære preg av spontanitet:
Skal målene i læreplanen bli en læringsanviser for Bjarne, bør Bangs kommentarer være knyttet opp mot… ja, nettopp
målene. Dermed må rutinemessige kommentarer av typen: Flott! Skummelt bra! Litt
kronglete, dette, bli erstattet av formuleringer som retter søkelyset mot målene.
En mer spontan kommentar som: Flott,
denne gangen kan jeg se at du virkelig har
arbeidet med metaforene, se f. eks på ...,
retter søkelyset mot elevens oppgaveorienterte atferd og viser at arbeidsinnsats blir
verdsatt. Når så mange elevarbeid leveres
elektronisk, er det ikke vanskelig å bruke
elevsitat for å få fram et poeng: Akkurat her
får du til det jeg har etterlyst tidligere … Se
på denne konklusjonen i lys av oppgave
tekst. Kan du se at du er et stykke unna det
oppgaven etterspør …

Framovermeldingen skal være konkret
og begrunnet.
En ting som ofte slår meg når jeg leser
framovermeldinger, er hvor lett det er å
være generell på det positive og spesiell på
det negative: En interessant tekst. Hadde
du bare vært litt nærmere novellesjangeren,

«Skal framovermeldingen
ha en motiverende funksjon, blir betingelsen at
vurderingen er like tydelig
på det som er bra som på
det som er dårlig.»

kunne dette blitt riktig bra … Ingen mennesker liker til stadighet å bli fortalt hva
vi ikke kan. Men kom igjen med det vi
behersker ... det forsøker vi etter beste
evne å videreutvikle. Slik er det vel også
med elevene? Skal framovermeldingen ha
en motiverende funksjon, blir betingelsen
at vurderingen er like tydelig på det som er
bra som på det som er dårlig. Videre er det
ofte bedre å bruke pronomenet jeg enn du.
«Du-framovermeldinger» legger alt ansvar
på eleven og inkluderer ofte bare lærerens
egen tenkning. Den ideelle framovermelding
er et gjensvar (Dale og Wærness 2006) på
det eleven forsøker å formidle. Rutinemessige positive framovermeldinger er intet
gjensvar – bare et symptom på kravløshet og lave forventninger. Det er gjennom
gjensvaret vurderingen kan få et tilpasset
potensial. Bjarne bør få vite hvor han kan
utvikle seg, og det er nok på helt andre
områder enn Ingeborg som stort sett får 6
på alle prestasjonene sine. På tross av det,
har også Ingeborg et utviklingspotensial
som det er lærerens plikt å se.
Du må lese grundigere gjennom det du
skriver, er intet gjensvar, men et påbud.
Jeg opplever at du har gjort en del formelle
feil som du vanligvis ikke gjør. Hva kan det
skyldes? diagnostiserer ikke eleven, men
beskriver Bangs egen opplevelse av Bjarnes prestasjon og utfordrer videre eleven til
å bli sin egen lærer.
Et viktig skille er forskjellen mellom beskrivende og vurderende kommunikasjon. Det
er forskjell på: Du virker så ukonsentrert og
Jeg kan se at du har gjort flere formelle feil…
Det første er et vurderende utsagn som
egenskapsforklarer eleven. Det andre legger
fram situasjonen slik læreren opplever den.

Framovermeldingen bør ha
elevenes tidligere prestasjoner
som utgangspunkt
En framovermelding med substans innebærer at lektor Bang signaliserer at han vet
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hvordan Bjarne har gjort det sammenliknet
med tidligere. Et honnørord som stadig blir
mer klisjépreget er: læreren må se eleven.
Ja, jøss. Men hvordan gjør vi det egentlig?
Det er en rekke virkemidler en lærer kan
benytte for å vise at eleven framstår som et
du – ikke et det. Et hvem – ikke et hva. Et
av dem er å referere til tidligere prestasjoner
for å påvise hvordan eleven har utviklet seg.
Da uttrykker også læreren en anerkjennelse
for elevens læringsforsøk, f. eks: Forrige gang
ble vi enige om at du skulle jobbe mer med
dialogene i teksten din. I dette avsnittet kan
jeg virkelig se at du har tatt det på alvor …
La oss oppsummere: Hittil har oppmerksomheten vært rettet mot hvordan lektor
Bang kan informere om spranget mellom
Bjarnes prestasjon og de ideelle krav. Til
en viss grad handler dette om en bevisst
analyse av elevens besvarelse, men det
handler vel så mye om hvordan denne analysen kommuniseres til eleven. Det har vært
framholdt at framovermeldingen bør være
konkret, begrunnet og være like spesiell på
det positive som den er på det negative.
Videre har det vært advart mot «vurderende
du-framovermeldinger» som egenskapsforklarer eleven.

Kriterium 3: Eleven må konkret vite
hva han/hun skal gjøre for å tette
gapet mellom prestasjon og mål
I denne fasen er hovedhensikten å skape
motivasjon. Bjarne vil ikke prøve å tette
gapet mellom mål og prestasjon hvis ikke
han tror han vil mestre det. La oss derfor
innledningsvis gjøre noen korte teoretiske
refleksjoner. Den første er rettet mot hvordan mennesker forklarer nederlag og suksess. Bjarnes skolefaglige selvbilde avgjør
hvor han attribuerer; dvs hvor han legger
ansvaret for å forklare sine prestasjoner.

Hvor plasserer Bjarne ansvaret for
sine prestasjoner?
Skjematisk kan vi plassere årsaksforklaringer inn i tabell 1:
Begrep

Definisjon

Eksempel

Lokalisering

Hvor plasserer jeg ansvaret?

Indre fortolkning: Ser seg selv som årsaken
Ytre fortolkning: Plasserer ansvaret hos andre
personer eller på rammene

Stabilitet

Er årsaken stabil eller endres
den over tid?

Eksempel på stabil faktor: Slik er jeg bare, atferd,
evner, sosial kompetanse
Eksempel på ustabil faktor: Slik var det bare,
innsats, flaks, stoffets relevans

Kontrollerbarhet

Har jeg som person makt
over situasjonen?

Eksempel på kontrollerbarhet: innsats, graden
av hjelp
Eksempel på ukontrollerbarhet: lærerholdninger,
evner, oppgavens vanskegrad

Tabell 1 Ulike steder å plassere ansvaret (etter
Imsen 2005)

Selvsagt vil resultater som ikke harmonerer med førforventningen, i første omgang
forklares som ustabile. Hvis resultatet ikke er
i samsvar med det Bjarne selv har forventet,
vil han sannsynligvis tilskrive det ustabile og
ukontrollerbare faktorer: Det går nok bra
bare jeg finner ut hvordan Bang vil ha det.
Først når det danner seg et mønster, begynner eleven å tenke på dette som et stabilt
trekk ved seg selv. Dannes et slikt forventningsmønster, vil tilsvarende læringsaktiviteter true selvoppfatningen, og da er det ofte
bedre for selvfølelsen å trekke seg vekk framfor å lide nye nederlag. Teoretiske modeller
kan ofte gi lærere gode stillaser. I dette tilfelle
er den mest åpenbare konsekvensen å rette
framovermeldingens oppmerksomhet mot
kontrollerbare og ustabile faktorer.
Er det en idé å lese med «penn i hånd»
neste gang?
Framførte du foredraget ditt for noen
andre først?
Skrev du en grundig disposisjon?
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Jeg observerte en gang en elevsamtale på 7.
trinn. Eleven var tydelig spent fordi de nettopp
hadde hatt en prøve som de skulle få tilbake i
løpet av samtalen. Måten læreren gjorde dette
på fanget interessen min. Isteden for å fokusere på resultatet, rettet han oppmerksomheten mot forberedelsene: Hvordan leste du til
denne prøven? Hadde du utbytte av å bruke
tankekart? Hva hjalp det deg med synes
du? Vil du bruke det neste gang dere skal ha
prøve også, tror du? Først da de hadde gått
noen runder på læringsstrategiene, tok han
fram prøven. Jenta hadde gjort det godt, og
de var skjønt enige om at læringsinnsatsen
var et eksempel til etterfølgelse…
Dale og Wærness (2006) omtaler en slik
framgangsmåte som å «utvikle læringsdyktighet» (s. 109). Framovermeldingen skal ikke
bare rette søkelys på hvordan Bjarne har gjort
det, den skal i minst like stor grad få ham til
reflektere over hvordan han er som lærende
individ. Med andre ord bør framovermeldingen inkludere et metaperspektiv. Slik forstått
blir nøkkelen å utvikle elevenes læringsstrategier, slik at det er læringsstrategiene som
blir gjenstand for attribusjonen – ikke indre/
stabile faktorer som gjerne skaper mer mindreverdighetsfølelse enn læring. Framovermeldingen kan dermed gi Bjarne alternative
læringsstrategier som kan hjelpe ham med
å nærme seg målet. Vi kan kanskje forenkle
det noe ved å si den gode framovermelding
i større grad utfordrer eleven til å reflektere
over hvordan han har lært enn til å irritere seg
over hva han ikke har lært.
En liten – men viktig – digresjon er at
lektor Bang bør vokte seg for å styre sin
vurderingspraksis slik at eleven til stadighet opplever samme type nederlag. Finner
Bjarne et slikt nederlagsmønster, kan han
beskytte seg selv ved redusere innsatsen:
Jeg arbeidet ikke, så det gikk ikke så godt,
er betraktelig mer selvbeskyttende enn
jeg arbeidet i fire timer, likevel gikk det ikke
godt… Det er ikke sikkert at alle karakterene i Religion og etikk skal baseres på
kortsvarsprøver. Her skal det ikke så alt

«Det er en misoppfatning
å tro at tilpasset opplæring
innebærer manglende krav
til de elevene som strever.»

for mange nederlag til før Bjarne attribuerer
resultatene opp mot ukontrollerbare faktorer som hukommelse og hjemmeforhold.
Et poeng med teori er at den kan hjelpe oss
til å se hva vi skal gjøre. Et annet - og kanskje
vel så viktig - moment, er at teorien kan bidra
til at læreren ser hva som ikke bør gjøres.
Som lærer er det lett å være unnskyldende for
enkelte elever når de feiler: Det gikk kanskje
ikke så bra dette, men det er nok ikke så rart
så mye som du har hatt å stri med. Velment
… helt sikkert… klokt… neppe. Den typen
framovermeldinger signaliserer to ting:
For det første at læreren ikke stiller krav.
For det andre at læreren ikke har noen
forventninger, heller.
Eleven kan kanskje ikke nå de ideelle mål,
men han kan aldri avskrive kravet om å gjøre
det bedre. Når en elev har levert et arbeid, har
han samtidig lagt en bit av seg selv i lærerens
hender. Han vil fortelle hva han har lært. Det
er en misoppfatning å tro at tilpasset opplæring innebærer manglende krav til de elevene
som strever. Kravene må bare være annerledes. En læringsrettet framovermelding stiller
tilpassede krav til elevene. I kravløsheten vokser intet annet enn likegyldighet. Det samme
er tilfelle hvis Bang signaliserer overraskelse
hvis Bjarne lykkes: Skal si jeg ble positivt
overrasket da jeg leste teksten din (3 +). Det
er aldri mulig å ikke-kommunisere. På tross
av den positive grunntonen, sies det noe
For stor grad av utfordring i
l ringssituasjonen. Resultat:
Angst og liten utvikling

Figur 1: Flytsonen (Wadel 1989)
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Den ideelle framovermelding retter
søkelyset på den optimale utfordring
Innenfor motivasjonsteorien snakker vi ofte
om begrepet flytsone. I enhver læringssituasjon finnes to dimensjoner:
1. Hvor trygg er jeg på at jeg vil mestre den
oppgaven jeg står overfor.
2. Hvor stor grad av utfordring ligger i dette?
Hvis ikke det er tilstrekkelig balanse mellom
dimensjonene, vil læringen vanskeliggjøres.
Figur 1 Flytsonen (Wadel 1989). Å mestre
noe betyr ikke bare å klare oppgaven. Det
er ingen mennesker som blir lykkelige av å
drive med den lille multiplikasjonstabellen
hele livet. Mestringsforventningen innebærer
at vi tror vi vil få til noe vi ikke før har klart.
Den ideelle framovermelding gir både Bjarne
og Ingeborg en optimal utfordring som skal
føre til at de nærmer seg målet. Det vil si en
utfordring som eleven tror han vil få til, men
som samtidig innebærer en viss risiko.
Passe balanse mellom
trygghet og
utfordring. Resultat: L ring

X

X

X

TRYGGHET
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mellom linjene: Du er i beste fall en svak tre
erelev… I forlengelsen av dette, kan vi slå fast
at det neppe er noe pedagogisk sjakktrekk å
være overentusiastisk hvis en elev mestrer en
enkel rutineoppgave. Alt dette lærer Bjarne
noe om seg selv, som Bang neppe hadde til
hensikt å formidle - med andre ord en viktig
del av den skjulte læringen.

For stor trygghet og for mye st¿tte
i l rin gssituasjonen. Resultat:Eleven
kjeder seg og liten utvikling

EGNE KOMMENTARER:

Noen praktiske betraktninger
Alderen gjør sitt med mennesker. Av den
grunn har jeg begynt på golfkurs. Dette har
vært en interessant erfaring. For å uttrykke
det forsiktig går ballen stort sett i alle andre
retninger enn jeg har planlagt. Likevel gir jeg
ikke opp. Jeg har en tro på at jeg vil få dette
til. Forklaringen er at jeg ser framgang fra
gang til gang. Vi har en instruktør som gir
oss tilbakemelding på hva vi må gjøre. Disse
tilbakemeldingene er formulert som konkrete
arbeidsoppgaver: Se over venstre skulder
like før du treffer ballen. Pass på å stive av
i håndleddet når kølla er på det høyeste..
Det pussige er at selv om vi har samme mål,
får sidemannen helt andre tilbakemeldinger
enn meg. Ikke slå så hardt. Etter slaget skal
beltespennen din peke dit du vil ha ballen.
Dette er en side ved prestasjonsutvikling
som er typisk for idrettspedagogikken. Når
Ole Einar Bjørndalen blir spurt hvordan han
tenker før ett løp, svarer han aldri: Jeg tenker
på hvor godt det er å vinne, og at nå skal
jeg plaffe ned alle de fem blinkene i en fei.
Nei, han sier: Jeg tenker på hvordan jeg skal
gjennomføre arbeidsoppgavene mine. Jeg
tenker på å fokusere riktig. La meg derfor
trekke en kronglet linje mellom golf, skiskyting og framovermeldinger.

Ipsative kriterier
En del faktorer kan virke ødeleggende på
framovermeldingens læringseffekt. Eksempelvis: forsinket respons, at den framstår
som lite relevant for eleven eller at den virker
overveldende i kvantitet. I tillegg har vi det
vanskelige spenningsfeltet mellom vurdering
med karakter og vurdering uten karakter.
Hvis jeg som vikingtilhenger ser Viking tape
1 – 3 for Rosenborg, blir jeg grinete, akkurat
som Bjarne kan bli hvis karakteren blir svakere enn forventet. At treneren dagen etter
framhever at dette ikke var så farlig fordi man
må se bak resultatene, og at Viking definitivt
hadde flest kvalifiserte målsjanser, ja, så
hjelper ikke det nevneverdig på humøret,
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akkurat som det neppe får Bjarne til å synge
tjolahopp-tjolahei av kommentaren: «mange
artige metaforer, her, men….» Et kvantifiserbart resultat står der som ei påle. Det er
udiskutabelt. Alt annet er fattigmannstrøst.
Her må vi tenke i et lite brukt begrep: Ipsativ
vurdering, dvs. at eleven verken sammenlignes med noe som er absolutt gitt (fordi
elevenes utgangspunkt er så ulikt) eller
det som andre får til, men med sine egne
forutsetninger, muligheter og prestasjoner.
Bjarne kan lett avvise Bangs krav; Jeg
husker aldri de derre sjangerkriterierene,
jeg, men du venter likevel at jeg skal klare
det. Som lærer kan Bang forstå avvisningen, fordi han vet at Bjarnes forutsetninger
er som de er. Men Bjarne kan aldri avvise
forventningen om å gjøre det bedre. Ipsativ
vurdering setter fokus på de ferdighetene
som ligger i elevenes flytsone. På mange
måter er det et lite skritt i arbeidet med
dilemmaet om vurdering med eller vurdering
uten karakter. Vi bør ha to tanker i hodet
samtidig: For det første hvordan er Bjarnes
arbeid i forhold til gruppas kriterier? For det
andre hvordan er besvarelsen i forhold til de
mål som er satt for akkurat ham? I praksis
betyr dette at lektor Bang og Bjarne (helst
i samarbeid) utmeisler enkelte arbeidsoppgaver som eleven skal arbeide bevisst med
for å tette gapet mellom egen prestasjon og
mål. Dette medfører at eleven opererer med
to sett mål:
a) De målrelaterte: Mål som gjelder gruppa
som helhet
b) De ipsative: Mål som gjelder eleven som
individ. Hva er det han virkelig trenger å
trene på for å nærme seg høy eller
middels måloppnåelse? Hva er det
eleven skal jobbe med til neste gang.
Alle vurderingssituasjoner har ett eller
flere eksemplariske element. Det vil si
at selv om vurderingssituasjonen avslutter
arbeidet med et gitt kompetansemål, er
det alltid noe Bjarne kan bringe med seg
videre. Eksempelvis:

Ved prøver: læringsstrategi, hvor
		 utfyllende er svarene, presisjon i
		begrepsbruk osv.
Ved foredrag: framføringsform,
		tilpasning til målgruppe, evnen til å holde
		 en rød tråd osv.
Ved fagtekster: evnen til selvstendig		 het i argumentasjon, rød tråd, bruk av
		fagbegrep osv.

«En av de viktigste
betingelsene for motivasjon
er at læreren retter oppmerksomheten mot elevens
individuelle mestring og
forbedring.»
(Dale og Wærness, 2006)

I hovedsak vil en slik tenkning være fruktbar
på de elevene som ikke umiddelbart knekker
karakterkoden eller de elevene som ikke
har de samme kognitive forutsetningene
som Ingeborg. Noe forenklet kan vi si at
de individuelle kriteriene blir stillaset eleven
bruker for ikke å resignere. En av de viktigste
betingelsene for motivasjon er at læreren
retter oppmerksomheten mot elevens
individuelle mestring og forbedring (Dale og
Wærness 2006). For å si det enkelt handler
dette om å inkludere eleven i å utarbeide
konkrete satsingsområder. Elevmedvirkning bidrar til motivasjon. Lærer og elev kan
sammen sette et kortsiktig og handlingsrettet mål som er nødvendig å jobbe med for å
nærme seg læreplanens kompetansemål, en
personlig utfordring å strekke seg etter.
Bang har nå lest noe mer om det siste av
Sadlers tre punkt: Hva skal eleven gjøre for å
tette gapet mellom kravene til måloppnåelse
og egen prestasjon. Det har vært løftet fram
at overveldende framovermeldinger ofte kan
virke mot sin hensikt. Å gi eleven en optimal
utfordring ved hjelp av ett/to satsingsområder som læreren vil se spesielt etter i neste
vurderingssituasjon, har vært skissert som
en mulig innfallsvinkel til problemet.
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EGENVURDERING OG HVERANDREVURDERING – SVARET PÅ
LÆRERENS TIDSPRESS?

AV EGIL WEIDER HARTBERG
Egil Weider Hartberg er prosjektleder ved Senter
for Livslang Læring på Høgskolen i Lillehammer. Han har arbeidet mange år som lærer i
videregående skole og ungdomsskole. De siste
årene har han ledet en lang rekke kompetanseprogram med fokus på individuell vurdering.

Det er ikke mange år siden de
fleste lærere så på vurdering
og karaktersetting som to sider
av samme sak. Vurdering var å
sette karakterer på elevprestasjoner, og dersom noen ville bli
bedre til å vurdere, så mente de
egentlig at de skulle bli flinkere
til å sette en riktig og rettferdig
karakter. Med et slikt syn på
vurderingens funksjon, vil det
ikke være noe poeng i å fokusere
på elevenes egenvurdering og
hverandrevurdering.
Elevenes medvirkning i vurderingsarbeidet er et verktøy for å fremme læring og
kompetanseutvikling. Lærerne vil i de aller
fleste tilfeller være bedre rustet enn elevene til å sette en rettferdig karakter, men
elevens vurdering vil i de aller fleste tilfeller
være bedre egnet til å fremme læring. I dag
er de fleste enige om at lærerens viktigste
posisjon er trenerrollen, og ikke dommerrollen. Også i vurderingsarbeidet er det
viktigst å arbeide for å fremme læring.
Vurderingens kvalitet henger sammen med
i hvilken grad den motiverer til og fremmer
faglig utvikling. Om vurderingen er riktig og
rettferdig eller ikke, får først betydning når
standpunktkarakteren og eksamenskarakteren skal settes.
Vurdering for læring handler først og fremst
om å stoppe opp jevnlig i læringsprosessene, og vurdere hvor man er i forhold til
aktuelle mål, slik at man kan arbeide enda
bedre for å nærme seg målene. Uansett
hvor mye læreren involverer seg i dette, så
er det eleven selv som skal komme seg
videre, og det er elevens egne sannheter
som får størst betydning. Fridtjof Nansens
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utsagn er en god påminnelse: «En sannhet
som man oppdager med sine egne øyne,
om den enn er ufullkommen, er verdt ti
sannheter som man får fra andre, for foruten å øke ens erkjennelse, har den også
økt ens evne til å se.»
Dersom jevnlige vurderinger av elevenes
måloppnåelse skal integreres i undervisningen, er det ikke mulig for læreren å
følge opp mer enn en håndfull elever. For å
lykkes med den læringsfremmende vurderingen er det derfor helt nødvendig å integrere egen- og hverandrevurdering. Lærere
er en svært pliktoppfyllende yrkesgruppe,
og det er mange som bruker mye tid på
rettearbeid. Resultatet av dette kan bli at
elevene ikke involveres nok i den delen av
læringsarbeidet som er knyttet til vurdering, og da kan raskt målene forsvinne ut
av fokus. Den som våger å overlate mye
av underveisvurderingen til elevene, vil
oppleve at dette både gir bedre læring
og mindre rettearbeid for læreren dersom
noen viktige prinsipper følges. Denne
artikkelen vil peke på noen forutsetninger
for å lykkes med elevenes medvirkning i
vurderingsarbeidet.

Kunnskap om egenvurdering
Omfanget av forskning om elevmedvirkning har fulgt i kjølvannet av den økende
interessen for formativ vurderings påvirkning på læring. I denne vurderingsforskningen har etter hvert betydningen av egenvurdering kommet tydelig til uttrykk. Black
og Williams artikkel Inside the Black Box:
Raising Standards Through Classroom
Assessment (Black and Willams 1998) har
blitt stående som et viktig dokument i den
sammenhengen. Forskerne oppsummerer en lang rekke forskningrapporter som
påviser hvordan egen- og hverandrevurdering er av de mest effektive verktøy for økt
læringsutbytte.
John Hattie har brukt femten år på metastudier om hvordan 138 ulike aspekter
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i undervisningen påvirker læring (Hattie
2009). Forskningen omfatter over 80 millioner elever. De aller mest effektive tiltakene
Hattie finner i sin forskning er knyttet til
elevmedvirkning, og da først og fremst
lærerens evne til å fremme elevenes kommunikasjon, samarbeide med elevene og
legge til rette for elevenes egenvurdering.
Elever må lære å vurdere seg selv, og da
gjelder de samme prinsippene som lærerne
må forholde seg til når de vurderer for å
fremme læring. Et sentralt prinsipp er å
hele tiden holde læringsmålene i fokus.
Elevene må derfor kjenne og forstå målene
godt, og de må vite hva som kjennetegner
god måloppnåelse. Utvikling av kriterier og
visning av eksempler på gode prestasjoner
er nyttige hjelpemidler for å tydeliggjøre hva
som er god måloppnåelse. …pupils can
assess themselves only when they have a
sufficiently clear picture of the targets that
their learning is meant to attain. Surpri
singly, and sadly, many pupils do not have
such a picture, and they appear to have
become accustomed to receiving class
room teaching as an arbitrary sequence
of exercises with no overarching rationale.
(Black and Williams 1998:6).
Det er helt avgjørende at læringsmålene
er i fokus helt fra læringsprosessen starter,
og at de holdes varme underveis, slik at
elevene hele tiden vet hva de arbeider
mot. Når elevene skjønner hvor de skal, vil
de ha gode forutsetninger til å medvirke i
læreprosessene på en måte som fremmer læring. Dessverre opplever mange
elever at målene blir tydelige først helt på
slutten av læreprosessen, eller i verste fall
når læringsprosessen er helt avsluttet. Det
som da ofte er i fokus underveis, er hvilke
aktiviteter elevene skal gjøre. Isteden bør
elevene jevnlig i læreprosessen stoppe opp
og vurdere seg selv og hverandre i forhold
til de målene som skal nås. En god læringssløyfe består av en stadig veksling mellom
læringsaktiviteter og målorienterte vurderinger. Det er da en forutsetning at elevene
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etter en slik vurderingsstopp har mulighet
til å påvirke de læringsaktivitetene som skal
føre dem videre mot målene.
Elevmedvirkning aktiviserer metakognitive
perspektiver hos elevene, noe som styrker
deres «identitet som lærende» (Dale og
Wærness 2006), og elevene blir bedre i
stand til å kunne arbeide strukturert og
målbevisst for å oppnå effektiv læring. Det
er sammenheng mellom evnen til å reflektere rundt sine egne arbeid og å gjøre gode
prestasjoner. «Evnen til refleksjon henger
sammen med evnen til å anvende effektive
læringsstrategier, valgene av løsningsmåter
har sammenheng med forståelsen av hva
man vil oppnå» (Engh 2007:63).
Det kan virke som det er en oppfatning
blant lærere om at det bare er de flinkeste
og eldste elevene som er i stand til å
vurdere seg selv, men en rekke forsøk viser
at det er elever med de dårligst utviklede
læringsstrategiene som har det største
utbyttet av tiltak som utvikler læringsrefleksjon (bl.a. Black and Williams 1998). De
flinke elevene gjør det uansett, ja, det er
sannsynligvis en av grunnene til at de er
«flinke». Det er en viktig oppgave for skolen
å sørge for at alle elever utvikler et metaperspektiv på sin egen læring.

Egenvurdering i ulike tidsspenn
Tidligere i heftet forklarer Olga Dysthe
hvordan læring og vurdering foregår i ulike
tidsspenn. Også elevenes egenvurdering
bør foregå i alle disse tidsspennene. Dette
kommer tydelig fram i vurderingsforskriftens § 3-12: Eigenvurderinga til eleven,
lærlingen og lærekandidaten er ein del av
undervegsvurderinga. Eleven, lærlingen og
lærekandidaten skal delta aktivt i vurderinga
av eige arbeid, eigen kompetanse og eiga
fagleg utvikling.
Vi ser her at det ikke bare er egne enkeltarbeid fra korte og mellomlange tidsspenn
elevene skal være med å vurdere, de skal
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også være med å vurdere den lange kompetansereisen de er inne i fra faget starter
på høsten til det slutter på våren ett, to
eller tre år senere.

Det lange tidsspenn
Det er dessverre ganske svake tradisjoner
i skolen for å fokusere på hvilken overordnet kompetanse elevene skal ha når de er
ferdig med hvert av fagene. Isteden deler
vi kompetansemålene inn i emner som vi
systematisk går gjennom i løpet av året/
årene. Kunnskapsløftet bygger på en kompetansedefinisjon som sier at «kompetanse
er evnen til å møte komplekse utfordringer
og oppgaver» (St.meld. 30 2003-2004).
Elevene skal kunne møte utfordringer og
oppgaver på en rekke områder innenfor
videre utdanning, arbeidsliv, samfunnsliv
og på det personlige plan. Denne type
kompetanse bygges ikke gjennom arbeid
med enkeltemnene hver for seg. Den
viktigste kompetansen bygges på tvers av
emner.
Det er viktig for elever og lærere å løfte
blikket med jevne mellomrom for å finne ut
hvordan det går på denne lange kompetansereisen. Et minimum er å foreta
slike statuser i forbindelse med halvårlig
samtale og halvårlig vurdering. Dersom
læreren har klart å skape forståelse blant
elevene for hvilke langsiktige mål de skal
strebe etter fram mot fagets avslutning,
vil elevene kunne gjøre gode vurderinger
av hvor de står i forhold til disse målene.
Egenvurdering i denne sammenhengen
er å delta aktivt i vurderingen av «eigen
kompetanse og eiga fagleg utvikling». Det
kan være til god hjelp for elevene dersom
det er utarbeidet noen kjennetegn, ulike
trappetrinn eller en del milepæler på veien
fram mot den optimale måloppnåelse. I
vurderingsforskriften pålegges lærerne å
tydeliggjøre for elevene hva som kreves for
å oppnå de ulike standpunktkarakterene i
faget. Allerede tidlig i opplæringsløpet skal
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elevene ha informasjon om dette.
En halvårlig samtale bør ta utgangspunkt
i en egenvurdering eleven har foretatt i
forkant av samtalen, der han eller hun
kartlegger sin kompetanse i forhold til de
tre-fire viktigste hovedlinjene i faget. Deretter kan lærer og elev diskutere hva som
er neste skritt på reisen, og hvilke mulige
veier det er fram dit. Det er et svært viktig
prinsipp at man skiller mellom elevenes
faglige kompetanse og deres innsats.
Kompetansen skal formuleres som faglige
mestringsbeskrivelser. Det skal verken
være fokus på innsats eller på hva elevene
ikke kan. Først når tema er hvordan eleven
skal komme seg videre, kan det være
aktuelt å diskutere ulike typer innsats.

Det mellomlange tidsspenn
I dette tidsspennet behandles et emne i
faget, som regel over 3 – 6 uker. Det er
en sterk tradisjon å avslutte slike perioder
med å finne ut hvor langt eleven kom
innenfor emnet. Dersom vurderingen har
fokus på hva dette forteller om status for
elevens lange kompetansereise, kan den
fungere som underveisvurdering, men
dersom det er fokus på hvor langt eleven
rakk å komme innenfor et emne som skal
forlates, er det vanskelig å se dette som
noe annet enn sluttvurdering. Elevene skal
helt fram til avslutningen av faget ha mulighet til å videreutvikle seg, og sluttvurderinger midt i fagløpet er en uheldig praksis
som fremmer lærerens dommerrolle. All
underveisvurdering må ha et hovedfokus på veien framover. Vurderingen som
gjelder spesifikt for emnet bør derfor foregå
underveis i perioden, mens elevene er inne
i læringsprosessen.
Underveisvurdering i det mellomlange
tidsspenn foregår ved at man stopper
opp i læringsaktivitetene, og tar en rask
status på hvordan man ligger an i forhold
til målene for perioden. Hvor nært man
er de kunnskapspregede målene kan

«Når elevene skal vurdere
seg selv, er det svært viktig
at de har målene tydelig for
seg. Den største innsikten
får de om de er med på
å diskutere målene og
lager vurderingskriterier
eller kjennetegn på måloppnåelse sammen med
læreren.»

kontrolleres gjennom noen raske spørsmål,
for eksempel gjennom flervalgsprøver i
læringsplattformen. Ferdighetsmål kan kontrolleres ved å se etter bevis på måloppnåelse i noe man har prestert.
Elevene trenger ikke alltid hjelp av læreren til å vurdere dette. Dersom klassen i
fellesskap har brukt nok tid på å diskutere
målene, og det er enighet om hva som
kjennetegner god måloppnåelse, kan
elevene selv ut fra noen testspørsmål eller
egne produksjoner og prestasjoner vurdere
hvor langt det er opp til de aktuelle målene.
Elevene ser altså etter bevis på egen
måloppnåelse. Ved innsamling av bevis på
oppnådde ferdighetsorienterte mål, kan det
være lurt å sparre med en klassekamerat.
Det vil nok ta lang tid før elevene gjennomfører de nødvendige vurderingsprosesser på
eget initiativ, og det er derfor en viktig del av
lærerens klasseledelse å legge opp til slike
runder med underveisvurderinger. Det er
ingen fasit på hvor ofte målene må holdes
varme og læringsaktivitetene må justeres,
men det bør i hvert fall skje flere ganger i
løpet av en 3 – 6 ukers periode. I starten
kan læreren utvikle noen enkle skjemaer
for egenvurderingen, men etter hvert vil det
nok holde å minne om målene, og be elevene foreta en egenvurdering ut fra tidligere
innarbeidede kategorier (jeg kan godt, jeg er
på god vei, men må fortsatt øve, jeg er langt
unna målet og må øve mye mer osv).
For å sette elevene i stand til å vurdere seg
selv innenfor en gruppe mål, må de ha et
svært avklart forhold til målene, og gjerne
spesifiseringer gjennom eksempler og kriterier for gode prestasjoner. I Utdanningsdirektoratets prosjekt Bedre Vurderingspraksis, der skoler fra hele landet lagde og
prøvde ut kjennetegn på måloppnåelse,
hadde de fleste teamene fokus på det mellomlange tidsspennet. Lærerne diskuterte
seg fram til hva som kjennetegnet måloppnåelse i ulik grad. I prosjektet lyktes man
med å finne gode kjennetegn, men man
lyktes i liten grad med å involvere elevene
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i utviklingen av dem, til det var fokuset på
lærernes vurderingsfellesskap for stort.
Når elevene skal vurdere seg selv, er det
svært viktig at de har målene tydelig for
seg. Den største innsikten får de om de er
med på å diskutere målene og lager vurderingskriterier eller kjennetegn på måloppnåelse sammen med læreren.

Det korte tidsspenn
Dette tidsspennet handler om de aller
korteste læringsprosessene, de som tar
for seg de mindre delmålene, og som
starter og avsluttes hver eneste dag. Også
i slike tidsspenn er det viktig å fokusere på
målene, og å holde målene varme gjennom
hyppige vurderinger. I så korte læreprosesser er det helt umulig for læreren å gå inn
og vurdere hver enkelt elev. Det er helt
nødvendig å legge til rette for at elevene
kan gjøre egen- og hverandrevurderinger.
Også i et slikt kort tidsspenn er det svært
viktig å planlegge baklengs, altså å starte
med å tydeliggjøre hva elevene skal kunne
når de er i mål. Deretter kan elevene gjennomføre læringsaktiviteter som skal føre
dem fram til målet. I et slikt tidsspenn kan
man ikke bruke lang tid på å vurdere opp
og ned og fram og tilbake. Isteden kan det
benyttes faste, innarbeidede vurderingskategorier som kan godt, er på god vei, må
øve mer osv.
I dette tidsspennet er det en fare for at elevene dyrker fram en topolet vurderingsform
som er opptatt av hva de kan og hva de
ikke kan. Elevene vurderer oftest i det korte
tidsspenn, og det er derfor i dette tidsspennet de har best muligheter for å trene på
egenvurdering. Det er derfor viktig at den
polariserte vurderingen utfordres. Elevene
må øves i å se at mål kan nås med ulik
kvalitet.
Et viktig prinsipp er å lage mål som er
aktive og målbare. For at elevene skal
lære best, bør de ha en klar oppfattelse av
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hva de skal kunne når økta er ferdig, og
hvordan det skal sjekkes om de er i mål.
Et typisk mål for en time kan være at « Jeg
skal kunne fortelle det viktigste om … til
en læringsvenn». Elevene kan flere ganger
underveis undersøke i hvilken grad de er i
mål, gjerne sammen med en læringsvenn.
Den første vurderingsstoppen kan med fordel legges allerede før læringsaktivitetene
starter. «Hvor nært er jeg målene før jeg
begynner å trene?»

Hverandrevurdering
Elever lærer av å vurdere seg selv, av lærerens vurdering, av medelevers vurdering og
av selv å vurdere medelever. Gode læringsprosesser involverer alle disse vurderingsformene. Hverandrevurdering er først og
fremst et virkemiddel for å øke hyppigheten
av tilbakemeldinger på elevers læringsprosesser, men det er ikke riktig å oppfatte
hverandrevurdering som en nødløsning fordi
læreren ikke kan rekke over alle elevene til
en hver tid. Den har også sine fordeler sammenliknet med lærerens vurdering.
For det første kan ofte medelevers tilbakemelding kommunisere bedre enn lærerens,
fordi elevene seg imellom har likere referanserammer enn det eleven og læreren har.
De vet «hvor skoen trykker». For det andre
har hverandrevurdering også stor verdi for
den eleven som gir tilbakemelding. Ved å gi
tilbakemelding til en annen elev, kan man bli
mer bevisst kvaliteter og forbedringspotensiale i sine egne prestasjoner.
Både egenvurdering og hverandrevurdering må læres. Egenvurdering kan læres
gjennom prøving og feiling, og det er
egentlig få problemer med å kaste seg inn i
metodikken. Hverandrevurdering kan derimot få uheldige konsekvenser dersom man
ikke går mer stegvis fram. Det er ikke alle
klasser som har utviklet et godt læringsmiljø, og det kan dermed være vanskelig å
gjennomføre hverandrevurdering. I starten
må det være svært klare regler for hvordan
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vurderingen av andre elevers prestasjoner
skal foregå. Elevene må lære hvordan man
gir konstruktive tilbakemeldinger og øve
seg på å gi dem. I starten kan det være
nødvendig at læreren benytter skjema i
hverandrevurderingen. Det kan være greit
å starte med å bare gi ros. I neste steg kan
elevene også gi hverandre råd.
Metodikken «to stjerner og ett ønske» har
blitt populær på mange skoler. Den som
skal vurdere nevner da to elementer som
han syns medeleven har fått bra til (ros),
og kommer med ett ønske (råd) om hva
han bør få til i neste forsøk. Dette gir bra
trening i å gi passende doser med ros og
råd. Faktisk er det en mer komplisert og
lærerik øvelse å måtte velge ett råd enn
å ramse opp alt man syns. Da må eleven
både finne fram til ulike forbedringspunkter
og i tillegg vurdere hva som er det viktigste
rådet. Denne metodikken kan med fordel
brukes både i egenvurdering, i hverandrevurdering og når læreren skal vurdere.
Mange lærere kan nok med fordel trene på
å begrense antall råd i vurderingen.
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«Elever lærer av å
vurdere seg selv, av
lærerens vurdering,
av medelevers
vurdering og av
selv å vurdere
medelever. Gode
læringsprosesser
involverer alle disse
vurderingsformene»
EGIL WEIDER HARTBERG
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§

4

FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN M/KOMMENTARER OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS
EGNE KOMMENTARER:

En god vurderingskultur og
vurderingspraksis i skolen kan
bidra til å øke elevenes motivasjon og læring.
Det er derfor vesentlig at vi arbeider
systematisk med vurdering og sikrer en
god vurderingspraksis på egen skole.
Det er også viktig å sikre at elevene deltar
aktivt i vurdering av eget arbeid og således
engasjerer seg i sin faglige utvikling.
Forskrift til opplæringsloven kapittel 3 har
bestemmelser om individuell vurdering i
grunnopplæringen. Innenfor de rammer
forskriften setter for vurderingsarbeidet ligger det faglige og pedagogiske handlingsrommet, som skolen og læreren må fylle
med god vurderingspraksis.
I rundskriv Udir-1-2010 Individuell vurdering
i grunnskolen og videregående opplæring
etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3
gir Utdanningsdirektoratet utfyllende kommentarer til hvordan de enkelte bestemmelsene i forskriften kapittel 3 skal tolkes.
Fylkesdirektøren anbefaler at skolens
ansatte bruker rundskrivet aktivt gjennom
å slå opp de enkelte bestemmelsene ved
behov. Rundskriv Udir-1-2010 finner man
på
www.utdanningsdirektoratet.no/
Regelverk/Rundskriv/.
Utdanningsdirektoratet har samlet materiale om underveisvurdering og verktøy for
elevenes læring på sine nettsider under
tema Vurdering for læring, se www.
utdanningsdirektoratet.no.
Se også direktoratets brosjyrer Vurdering
– nå gjelder det! og Underveisvurdering
i fag, som kan brukes som grunnlag for
diskusjon om praksis på egen skole.

Forskriften § 3-1 – Rett til vurdering
Fylkeskommunens kommentarer:
Elever har rett til vurdering. Det innebærer
en rett til underveisvurdering, sluttvurdering
og dokumentasjon av opplæringen.
Rektor har et overordnet ansvar for at
forskriften blir fulgt, og at lærerne følger
bestemmelsene om individuell vurdering
i sin undervisning. Det er viktig at skolen
har rutiner og systemer for sitt vurderingsarbeid. Skolen må informere eleven om
retten til vurdering og hva det innebærer.
Det skal være kjent for eleven hva som er
grunnlaget for vurdering i fag, og i orden
og i atferd (se forskriften §§ 3-3 og 3-5).

Eksempler fra praksis:
Sluttrapporten fra Utdanningsdirektoratets
prosjekt «Bedre vurderingspraksis» (2007 –
2009), viste at tolkningsfellesskap og selve
arbeidet med utarbeidelse av kjennetegn på
måloppnåelse var viktig. Erfaringer fra prosjektet
tydeliggjorde behovet for lokal handlefrihet,
men også at det var et behov for veiledninger.
Forskrifter og veiledende nasjonale kjenne
tegn på måloppnåelse er i seg selv ikke
tilstrekkelig for å skape en god og enhetlig
vurderingskultur, slike dokumenter vil alltid
være gjenstand for ulik tolkning. Kompetansemålene er stort sett utformet slik at
de fleste elever skal kunne nå dem, men
med ulik grad av måloppnåelse. Vurdering
forutsetter at lærere kan beskrive mestring på
ulike nivåer i forhold til målene i læreplanen og
identifisere ulik kvalitet på måloppnåelse hos
elevene. Samarbeid om utvikling av et godt
tolkningsfellesskap på en skole er et viktig
grunnlag for å etablere en god vurderingspraksis. Kjennetegn kan være en støtte i
lærerens veiledning av eleven. Det kan også
lette elevenes egenvurdering og hverandrevurdering.
Funn fra prosjektet «Bedre vurderingspraksis»
viser at kjennetegn på måloppnåelse
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«Å arbeide med kjennetegn
på måloppnåelse bidrar til
mer lik praksis for fastsetting av karakterer og det
gir økt oppmerksomhet på
vurderingsgrunnlaget.»

oppleves som nyttige i vurderingsarbeidet.
Å arbeide med kjennetegn på måloppnåelse
bidrar til mer lik praksis for fastsetting av
karakterer og det gir økt oppmerksomhet
på vurderingsgrunnlaget. I tillegg melder et
stort flertall av prosjektskolene at de er blitt
mer oppmerksomme på betydningen av å
involvere elevene i vurderingsarbeidet, og på
å gjøre elevene kjent med hva som vektlegges
i vurderingen. Dette har bidratt til at elevene
opplever vurderingen som mer rettferdig.
Utvikling av lokale kjennetegn på måloppnåelse skal:
ta utgangspunkt i kompetansemål i
læreplaner for fag (LK06)
beskrive hva som er typisk for karakteren
2, 3 – 4 og 5 – 6
beskrive hva eleven mestrer, og ikke hva
eleven ikke mestrer
utformes slik at elevene i større grad
gjøres kjent med det som vektlegges i
vurderingen og kan benytte kjennetegnene til egenvurdering og vurdering av
medelever (hverandrevurdering)
utarbeides for grupper av kompetansemål i læreplanen for å støtte vurdering av
elevens samlede kompetanse i faget
samlet sett gjenspeile kompetansemålene i faget og være lokalt tilpasset
forsterke grunnlaget for vurdering som
en integrert del av det daglige læringsarbeidet
Utvikling av lokale kjennetegn skal imidlertid ikke:
fungere som en «oppskrift» for vurdering,
i den forstand at lærere kan krysse av for
hva elevene kan og ikke kan, og deretter
summere dette til en karakter
signalisere at det sentrale er å plassere
elevene på bestemte nivåer for måloppnåelse som kan bidra til å opprettholde en vurderingspraksis med et
summativt preg
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forsterke oppmerksomheten på sluttvurdering og summativ vurdering på
bekostning av formativ vurdering og
vurdering for læring

Hva er kriterier og hva er kjennetegn?
Vurdering i fag bygger på et målrelatert
vurderingsprinsipp. Det betyr at elevers
prestasjoner vurderes ut fra eksisterende
kompetansemål. Målrelatert vurdering
forutsetter at lærere og elever har en felles
forståelse av målene for opplæringen og hva
som vektlegges i vurderingen. Det er derfor
nødvendig med en felles fortolking av læreplanen, utvikling av kjennetegn på grad av
måloppnåelse, konkretisering av kriterier og
å vise til eksempler på gode prestasjoner.
Utdanningsdirektoratet definerer kjennetegn
på måloppnåelse som «en beskrivelse av
kvaliteten på det eleven mestrer i forhold til
kompetansemål i læreplanen». Kompetansemålene angir hva elevene skal kunne
mestre etter endt opplæring på ulike trinn,
mens kjennetegnene skal beskrive kvaliteten
på det eleven mestrer i forhold til kompetansemålene. På denne måten har kompetansemål og kjennetegn ulike funksjoner. Kompetansemål utgjør grunnlaget for vurdering,
og kjennetegn gir støtte til å vurdere ulik
måloppnåelse ut fra kompetanse-målene.
Kriterier viser til hva som kreves av et bestemt
arbeid eller oppgave. Det kan for eksempel
være sjangerkjennetegn i en norskoppgave,
eller nøkkelkvalifikasjoner i en yrkesfaglig
oppgave. Kriterier er en nærmere beskrivelse av
krav til hva arbeidet med ett eller flere kompe
tansemål bør inneholde. Se et eksempel fra
Helse- og sosialfag, der definisjon av nøkkel
kvalifikasjoner eller kriterier for det enkelte
kompetansemål følges opp av kjennetegn på
måloppnåelse eks. 8. Det samme finner vi i
eksempelet fra historie eks. 9 og eksempelet
fra Studiespesialisering med formgivning
eks. 6. Her er først kriteriene for den bestemte
vurderingssituasjonen listet opp og deretter er det
definert kjennetegn for de ulike nivåene tilpasset
den aktuelle vurderingssituasjonen.

EGNE KOMMENTARER:

Læreplanens kompetansemål er målet for
avsluttet opplæring. Kriterier og kjennetegn kan
bidra til å sikre mer lik og rettferdig vurderingspraksis, og at elevene får kjennskap til og forståelse for hva som vektlegges i vurderingen.

Utforming av kjennetegn på
måloppnåelse
Dersom vurdering skal fungere som et redskap
for læring og videre utvikling, må oppmerk
somheten rettes mot vurdering som skjer
underveis i en læringsprosess. Denne
påstanden er underbygd av forskning på
ulike tiltaks virkning på elevers læringsutbytte
(Hattie 2009). Eksempler på kjennetegn på
www.utdanningsdirektoratet.no (se Vurdering)
kan være utgangspunkt for diskusjon om hva
ulik måloppnåelse innebærer, og fungere som
eksempler på hvordan man kan formulere
mer konkrete kjennetegn tilpasset den enkelte
oppgave og situasjon. Slik kan kjennetegn
også komme til nytte i det løpende arbeidet
med vurdering for og av læring.
Kjennetegn kan utformes til et enkelt
kompetansemål, eller til en vurderingssituasjon der man prøver grupper av
kompetansemål. Et eksempel fra Naturbruk
viser kjennetegn utformet til hvert enkelt
kompetansemål i læreplanen
eks. 3.
Slike kjennetegn kan være til stor hjelp
for både lærere og elever for å skaffe en
oversikt over faget, men det er ikke alltid
hensiktsmessig å bruke disse i en enkelt
vurderingssituasjon. I dette eksemplet er
også grunnleggende ferdigheter tatt med.
Eksempel fra Restaurant- og matfag eks. 4
viser kjennetegn knyttet til en gruppe med
kompetansemål tilpasset en spesifikk
oppgave. Se film fra denne vurderingssituasjonen på
www.akershus.no/tema/
Utdanning/vgo/vurdering/
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i verbet i kompetansemålet. Ulike verb skal
ikke automatisk angi graden av måloppnåelse,
slik som i Blooms taksonomi. Det å kunne
drøfte er for eksempel ikke nødvendigvis et
tegn på høy måloppnåelse. Dersom «drøfte»
er et verb i kompetansemålet, skal kjenne
tegnene angi hva som karakteriserer drøfting
på ulike nivå. For eksempel:

Verb

Drøfte

Karakter 2

Eleven har med enkelte
relevante argumenter
som representerer ulike
sider av saken.

Karakter 3-4

Eleven presenterer relevante argumenter og
greier i noen grad å veie
dem mot hverandre.
Trekker konklusjon.

Karakter 5-6

Eleven presenterer sentrale argumenter og veier
dem mot hverandre på
en selvstendig måte.
Trekker på denne
bakgrunn en logisk og
selvstendig konklusjon.

Taksonomien kan bygges opp som en
enkel gradering av kvalitet ved hjelp av ord
som «alle», «mange», «noen». Dette er brukt
i eksempelet fra tysk
eks. 5. Det er viktig
å tenke over i hvilken grad det er mulig å
nyttiggjøre seg en slik gradering i praksis.

Taksonomi

I et eksempel fra Studiespesialisering med
formgiving, vises en kombinasjon av kjennetegn på generelle ferdigheter, fagspesifikke
kjennetegn og kjennetegn tilpasset den
spesielle oppgaven
eks. 6. Kjennetegnene kan også være en detaljert beskrivelse
av kvaliteten på ferdighetene som kreves
for å oppnå de ulike karakterene i en konkret
aktivitet. Dette ser vi i eksempelet fra
Idrettsfag
eks. 7.

Ved utarbeidelse av kjennetegn på ulik grad
av måloppnåelse kan man ta utgangspunkt

Et godt vurderingsarbeid krever imidlertid
mer enn bare bruk av kjennetegn på

§

måloppnåelse. En ensidig bruk av kjennetegn kan føre til en instrumentell vurderingsform med for eksempel skjemaer og avkryssinger. Bruken av kjennetegn fordrer en
dialog for at den skal bli læringsfremmende.
Det er viktig med en helhetlig vurdering som
ivaretar både generell del av læreplanen,
læreplanen i faget og formålet med faget.

Strukturering av vurderingsarbeidet på
en skole
Det er viktig at skolen har rutiner og systemer
for sitt vurderingsarbeid. Å beskrive et
kvalitetssystem kan være en hjelp i et slikt
arbeid, se
eks. 1. Et årshjul kan gi en
oversikt over underveisvurdering, se eks. 2.

Forskriften § 3-2 – Formålet med
vurdering
Fylkeskommunens kommentarer:
Vurdering i fag har et todelt formål:
den skal bidra til læring
den skal gi informasjon om måloppnåelse

«Underveisvurderingen skal
bidra til å fremme læring
og utvikle kompetansen til
eleven.»

Underveisvurdering og sluttvurdering skal ses
i sammenheng for å forbedre opplæringen.
Underveisvurderingen skal bidra til å fremme
læring og utvikle kompetansen til eleven. Det
er viktig at eleven får gode, læringsfremmende
tilbake- og framovermeldinger. En utfordring
er å utforme meldingene slik at eleven forstår
og lærer av dem.
Vurdering i orden og i atferd har et tredelt
formål:
den skal bidra i elevens sosialiseringsprosess (se formålsbestemmelsen i
opplæringsloven § 1-1)
den skal bidra til at elevenes rett til et
godt psykososialt skolemiljø oppfylles
(jf. opplæringsloven kapittel 9a)
den skal gi informasjon om elevens
orden og atferd
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Eksempler fra praksis:
Lars Helle poengterer viktigheten av læringsfremmende framovermeldinger. Begrepet
tilbakemelding brukes om de kommentarene
læreren gir som en begrunnelse for vurdering
etter utført arbeid, mens begrepet framover
melding brukes om det læreren veileder eleven
til å konsentrere seg om i det videre lærings
arbeidet. Dermed kan man i vurderingsarbeidet
rette oppmerksomheten mot det framtidige
læringsarbeidet, dvs. vurdering FOR læring, og
ikke bare ha et fokus på dokumentasjon AV
læring. I tilbakemeldingene er det viktig å ta hensyn
til tidligere kommentarer og påpeke framgang.
Det er viktig at elevene engasjerer seg i å
bruke lærerens kommentarer aktivt når de
jobber videre med faget. For å sjekke egen
tilbakemeldingspraksis, kan det være nyttig
å besvare de tre sentrale spørsmålene som
Olga Dysthe nevner i sin artikkel:
1. Hvor skal jeg? (Målet)
2. Hvor er jeg? (Hva viser dette arbeidet?)
3. Hvordan skal jeg gå videre?
Et eksempel på arbeid med tilbake- og
framovermeldinger er bruk av ressursark.
Når elevene har fått tilbakemeldinger på en
tekst, jobber de videre med tilbakemeldingene
gjennom å lage et ressursark der de samler
ord, regler og andre ting som er viktige for
den enkelte å huske på. Dette ressursarket
tas med og brukes neste gang elevene
skal skrive en tekst. Etter tilbakemeldingen
på neste tekst, jobber elevene videre med
arket, noe kan kanskje tas ut, det har eleven
nå kontroll på, mens nye ting kommer til.
Arket endrer seg i takt med elevens faglige
utvikling gjennom året.

Forskriften § 3-3 – Grunnlaget for
vurdering i fag
Fylkeskommunens kommentarer:
Det er måloppnåelse i forhold til de samlede kompetansemålene i læreplanen

EGNE KOMMENTARER:

for fag som skal vurderes. Normrelatert vurdering,
dvs. at den enkelte elev vurderes i forhold til
andre elevers kompetanse, er ikke tillatt.
Det skal være kjent for eleven hva som
er målene for opplæringen, og hva som
vektlegges i vurderingen av hans eller hennes kompetanse (jf. § 3-1 fjerde ledd). Det
innebærer at eleven skal kjenne til:
kompetansemålene i læreplanen for fag
hva lærerne vektlegger når de vurderer
en prestasjon
hva som kjennetegner ulik grad av
kompetanse
Sluttvurderingen skal gjøres på bakgrunn av
en helhetsvurdering av elevens kompetanse
i forhold til de samlede kompetansemålene i
læreplanen for faget, jf. forskriften § 3-18.
Dette gjelder også for elever som har
enkeltvedtak om spesialundervisning
hvor det er fastsatt avvik fra læreplanen
for faget. Det må fattes enkeltvedtak om
spesialundervisning for at det skal være
adgang til å fravike læreplanen for ett eller
flere fag, jf. opplæringsloven § 5-1. I rundskriv Udir-1-2010 (s. 12-13) presiseres det
at: Dersom det i enkeltvedtaket om spesial
undervisning og i IOP-en gjøres bortvalg av
kompetansemål fra læreplanen for faget og
konsekvensen av dette er at eleven ikke
kan vurderes i forhold til de samlede kompe
tansemålene i faget, vil dette innebære at
det ikke vil være noe grunnlag for å fast
sette karakter i forbindelse med halvårsvur
dering eller standpunktvurdering i faget, jf.
§ 3-3. For elever i videregående opplæring
innebærer dette at eleven ikke vil kunne få
standpunktkarakter i faget, og følgelig ikke
vil oppfylle kravet til vitnemål i § 3-42.
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elevens forutsetninger og kompetanse
trekkes inn i grunnlaget for vurdering i faget
kroppsøving. I videregående opplæring
skal elevens forutsetning ikke trekkes inn i
vurderingsgrunnlaget. For mer om vurdering og opplæring i kroppsøving vises det
til veiledning i læreplanen i kroppsøving på
www.udir.no.
Stort fravær, manglende deltakelse eller
manglende innlevering etc. skal ikke trekkes inn i vurdering i fag, men kan ha betydning for om det er grunnlag for vurdering i
faget eller ikke. Det kan også trekkes inn i
vurderingen i orden eller i atferd.
Både elev og lærer har ansvar for at grunnlaget for vurdering er til stede (jf. Utdanningsdirektoratets forslag til endring av
§ 3-3 tredje ledd fra høsten 2011):
Eleven har plikt til å møte fram og delta
aktivt i opplæringen slik at læreren får
grunnlag for å vurdere elevens kompetanse i faget. Elevens tilstedeværelse og
deltakelse i opplæringen er en forutsetning
for at vurdering kan skje.
Læreren skal legge til rette for at hun/han får
et tilstrekkelig grunnlag for å vurdere kompetansen til eleven, slik at den enkeltes rett til
vurdering blir oppfylt. Læreren avgjør
vurderingssituasjon og vurderingsform. I
forbindelse med en eventuell klage på vedtak
om å ikke fastsette standpunktkarakter på
grunn av manglende vurderingsgrunnlag,
er det viktig at læreren kan gjøre rede for
hvordan man har lagt forholdene til rette slik at
eleven har fått mulighet til å delta i opplæringen
på en slik måte at hun/han har fått mulighet til å
vise sin kompetanse.
Rektor har et overordnet ansvar for å
sikre at karakterer settes på korrekt
grunnlag.

Vurdering i fag skal uttrykke elevens kompe
tanse i faget. Derfor skal ikke elevens
forutsetninger, fravær, orden eller atferd
trekkes inn i vurderingsgrunnlaget.

Eksempler fra praksis:

Særskilt om grunnlag for vurdering i faget
kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring: I grunnskolen skal

Det er opp til den enkelte lærer å avgjøre
hva som er et godt vurderingsgrunnlag i et
fag. I den løpende opplæringen vil det hele

§

«Det skal være kjent for
eleven hva som er målene
for opplæringen, og hva som
vektlegges i vurderingen
av hans eller hennes
kompetanse.»

tiden foregå en formativ vurdering basert
på tilbake- og framovermeldinger til elevene. I tillegg vil det være mer summative
og planlagte vurderingssituasjoner etter en
undervisningsperiode. Eleven kan få vist sin
kompetanse både i timene og i de planlagte vurderingssituasjonene. Det er viktig
at læreren har tenkt gjennom og snakket
med elevene om hvordan vurderingen i
faget skal foregå, både det som baseres
på kompetansen som vises i timene og
det som knytter seg til de mer planlagte
vurderingssituasjonene. For at både lærere
og elever skal ha struktur på vurderingsarbeidet, kan en vurderingsplan for de mer
planlagte vurderingssituasjonene være nyttig. Vurderingsplanen blir en oversikt over
hvilke vurderingssituasjoner elevene skal ha
i faget. Elevene får kjennskap til hva som
skal vurderes på hvilket tidspunkt, hvordan
vurderingen skal foregå, og kan forberede
seg på dette. En god vurderingsplan forutsetter elevmedvirkning. Se eksempel på
vurderingsplan for norsk
eks. 10 og for
Helse- og sosialfag
eks. 11.
Det er viktig å skape en tydelig sammenheng mellom undervisning og vurdering. I et
eksempel fra faget Politikk og menneskerettigheter se
eks. 12, har elevene først arbeidet med kilder i timen knyttet til kompetansemålene som er tema for perioden. Arbeidet
med disse kildene danner grunnlaget for en
klassediskusjon der elevene får innspill fra
de andre. Arbeidet med kildene og innspillene fra klassediskusjonen tas med inn i den
avsluttende skriveoppgaven som blir vurdert
med karakter. Mulighetene til å gjøre det bra i
vurderingssituasjonen kan svekkes hvis man
ikke i forkant har deltatt og vært aktiv i timene.

Forskriften § 3-5 – Grunnlaget for
vurdering i orden og i atferd
Fylkeskommunens kommentarer:
Grunnlaget for vurdering i orden og i atferd
er i hvilken grad eleven opptrer i tråd med
fylkeskommunens/skolens ordensreglement.
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Det er ikke adgang til å vurdere orden eller
atferd ut fra annet vurderingsgrunnlag enn
dette. Stort fravær kan føre til nedsatt karakter
enten i orden eller i atferd. Ett og samme
fravær kan ikke trekkes inn i vurderingen i
både orden og atferd. Det understrekes at
vurderingen av orden og atferd skal holdes
adskilt fra vurderingen i fag. Ved fastsettingen
av karakterene i orden og i atferd skal elevens forutsetninger trekkes inn, noe som er
forskjellig fra vurdering i fag.
Det skal være kjent for eleven hva som er
grunnlaget for vurdering i orden og i atferd.
Skolen må derfor aktivt informere elevene
om ordensreglementet og dets betydning,
herunder hvordan reglementet brukes
for å vurdere elevenes orden og atferd.
Videre må foreldre/foresatte informeres om
ordensreglementet.

Forskriften § 3-7 – Varsling
Fylkeskommunens kommentarer:
Eleven (og foreldrene dersom eleven er
under 18 år) skal varsles skriftlig dersom det
er tvil om eleven kan få karakter i forbindelse
med halvårsvurdering eller standpunktkarakter i ett eller flere fag. Eleven og foreldrene
skal også varsles dersom det er fare for at
eleven kan få karakteren nokså god (Ng)
eller lite god (Lg) i orden eller i atferd i halvårsvurderingen eller i standpunktkarakteren.
Varsel skal gis skriftlig. Dersom skriftlig varsel
ikke er gitt, er det en formell feil, og skolen
må da sette standpunktkarakter i fag. Man
kan heller ikke sette ned karakteren i orden
eller i atferd uten skriftlig varsel. Hensikten
med varslet er at eleven skal gis mulighet
til å skaffe grunnlag for halvårsvurdering
med karakter eller standpunktkarakter, eller
mulighet til å forbedre karakteren i orden
eller i atferd. For at dette skal være mulig, er
det viktig at varsel gis så tidlig som mulig (gis
uten ugrunnet opphold), slik at eleven har
mulighet for å rette på forholdene. Skolen
må kunne vise at varsel er sendt.

EGNE KOMMENTARER:

Det presiseres at det må varsles hvert halvår. Det
må sendes separate varsler for orden respektive
atferd. Karakterene i orden og i atferd er to
separate karakterer, varselet må derfor uttrykke
tydelig hvilken karakter varselet gjelder.

Forskriften § 3-8 – Dialog om annen
utvikling
Fylkeskommunens kommentarer:
I tillegg til øvrige elementer i underveisvurderingen, har eleven rett til dialog om
annen utvikling. Dette er ikke en del av
vurderingen i fag, orden eller atferd. Det er
likevel ikke til hinder for at dialog om annen
utvikling gjennomføres samtidig med
annen type vurderingssamtale. Det er viktig
at dialog om annen utvikling settes i system, og at skolen er tydelig på hva som er
tema for dialogen. Tema skal være elevens
utvikling i lys av formålet i opplæringsloven,
generell del av læreplanen og prinsipper
for opplæringen i LK06. I denne dialogen
kan læreren for eksempel få informasjon
som er viktig for å kunne legge tilrette for
en enda bedre læringssituasjon for eleven.
Dette kan være med å bidra til en bedre
faglig og sosial utvikling for eleven.

Eksempler fra praksis:
Kontaktlærer skal ha jevnlig dialog med
eleven om utviklingen i lys av opplæringsloven § 1-1, generell del og prinsipper for
opplæringen i læreplanverket. I en underveis- eller utviklingssamtale kan kontaktlærer
samordne tilbakemeldingene fra faglærere
og gi disse til den enkelte elev. Vurdering i
orden og i atferd er noe annet enn dialog om
annen utvikling, og det er viktig å holde disse
adskilt. Se eksempel på en mal for samtale
om sosial læring som lærer og elev kan bruke
i forberedelsen til en dialog om annen utvikling
eks.13. Samtalen kan ta utgangspunkt i
eventuelle samsvar eller forskjeller mellom
elevens egenvurdering og lærerens vurdering.
I
eks. 16 vises i tillegg vurdering av faglig
og sosial kompetanse i bedrift.
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Forskriften § 3-11 – Underveisvurdering
Fylkeskommunens kommentarer:
Underveisvurderingen:
er et redskap som skal bidra til vurdering
FOR læring og som skal danne grunnlag
for tilpasset opplæring
skal gis løpende og systematisk (systematisk betyr at det må være planmessig)
Underveisvurderingen skal gi begrunnet informasjon om kompetansen til eleven, og informasjonen skal gis som meldinger med sikte på faglig
utvikling. Som en del av underveisvurderingen
har eleven rett til samtale med kontaktlærer
minst en gang hvert halvår. Rektor kan delegere
gjennomføring av samtalen til faglærer.
I underveisvurderingen skal læreren også
vurdere om eleven har tilfredsstillende
utbytte av opplæringen. Dersom læreren
vurderer at eleven ikke har tilfredsstillende
utbytte, skal læreren melde fra til rektor (jf.
opplæringsloven § 5-1 og § 5-4).
Foreldrene til ikke myndige elever på Vg1 og
Vg2 har rett til minst en planlagt og strukturert
samtale med kontaktlærer om hvordan
eleven arbeider, elevens kompetanse i fagene
og elevens utvikling, jf. forskriften § 20-4.
Samtalen skal gjennomføres første halvår av
opplæringsåret. Eleven har rett til å være med
i skolens samtale med foreldrene. Samtalen
kan ses i sammenheng med elevsamtalen
(jf. § 3-11 tredje ledd) og halvårsvurderingen i
fag (jf. § 3-13). Foreldre til elever i grunnskolen
har rett til slike samtaler med kontaktlærer
minst to ganger i året, jf. forskriften § 20-3.
Av forskriften §§ 20-3 og 20-4 følger videre
at skolen i starten av opplæringsåret skal ha
et foreldremøte der det informeres om skolen,
innholdet i opplæringen, foreldremedvirkning, rutiner og annet som er relevant.

Eksempler fra praksis:
All vurdering som skjer fram til sluttvurdering
betegnes som underveisvurdering. Under-

§

«En god sammenheng
mellom underveis- og
sluttvurdering er et viktig
grunnlag for en tilpasset
opplæring og kan bidra til
at eleven kan oppnå høyest
mulig sluttkompetanse.»

veisvurdering vil derfor omfatte løpende og
jevnlige vurderinger av faglig utvikling, orden
og atferd. Som en del av underveisvurderingen
har eleven minst en gang hvert halvår rett
til samtale med kontaktlærer om sin faglige
utvikling. Eleven skal også ha halvårsvurdering med og uten karakter. Det er ikke krav
om at underveisvurdering skal være skriftlig.
Det skal imidlertid kunne dokumenteres at
vurdering er gitt, jf. § 3-16.

Vurderingssituasjoner som måler
kompetanse

Underveisvurdering av elevens kompetanse gis
ut fra det som er forventet på tidspunktet for
vurderingen. Bruk av kriterier og kjennetegn på
måloppnåelse kan sammen med veiledningssamtaler bidra til at underveisvurderingen blir
informativ og motiverende for eleven.

Rollespill om Bangladesh i faget politikk og
menneskerettigheter er et eksempel som
viser hvordan elevenes kompetanse kan
vurderes,
eks. 14. Her blir elevene trenet
i å debattere et samfunnsfaglig problem. De
må sette seg inn i et perspektiv og argumentere for dette, samtidig som de må forholde
seg til andres syn på saken. Dette er en
kompetanse som er viktig i arbeidslivet. For
å øke motivasjonen for å skrive tekster, kan
en gjøre noe med selve skrivesituasjonen.
For eksempel kontakter mange lokalaviser
skolene for å få elever til å skrive. Dette er
en god mulighet til å trene elevene i viktige
samfunnsaktuelle sjangre og øve dem opp til
å bli aktive deltakere i samfunnsdebatten.

Vurdering er en integrert del av opplæringen
og gis i form av læringsfremmende tilbakeog framovermeldinger i både undervisningsog øvingssituasjoner. Hensikten med en
undervisningsøkt bør være tydelig. Eleven
skal gis mulighet for både prøving og feiling,
og vurderingen må ha læring som mål.
Underveisvurdering FOR læring skal gi
eleven mulighet til bedre læring og utvikling
fram mot opplæringens slutt og vurdering
AV læring. Dette utviklingsaspektet er helt
sentralt for å nå et godt sluttnivå. En god
sammenheng mellom underveis- og sluttvurdering er et viktig grunnlag for en tilpasset opplæring og kan bidra til at eleven kan
oppnå høyest mulig sluttkompetanse.
Kunnskapsløftet innebærer metodefrihet, og
det blir dermed opp til skolene å sørge for å
utvikle en god vurderingskultur og vurderingspraksis. Olga Dysthe skriver i sin artikkel at
det i metodevalget er hensiktsmessig å skille
mellom strategier og teknikker: «Medan dei
strategiane som ein skule vel å leggje til grunn,
er forpliktande for alle lærarane, vil reiskapar
og teknikkar variere frå fag til fag og vere
avhengige av elevgrupper og læringssituasjon.» For lærerne vil det sentrale spørsmålet
da bli: Hva er gode og varierte vurderings
situasjoner i mitt fag og for mine elever?
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Tilrettelegging av vurderingssituasjoner som
måler kompetanse, er et utgangspunkt for
å utvikle en god vurderingspraksis. Dette
oppfordrer til vurderingssituasjoner som
er realistiske i forhold til det man møter i
arbeidslivet. Prøver alene er ikke tilstrekkelig
for å sikre god individvurdering.

Varierte vurderingsformer
I vurderingsarbeidet i fellesfag har det vært en
tendens til at en bestemt vurderingsform har
dominert i et fag. I norsk har stilen og til en viss
grad den individuelle framføringen, stått sterkt.
I naturfag har elevøvelsen vært sentral, mens i
matematikk, samfunnsfag og historie har den
skriftlige prøven dominert. Variasjon i vurderingsformer er viktig, både fordi en variert vurdering gir det beste bildet av eleven, men også
fordi variasjon i vurderingsformene er et viktig
virkemiddel for å nå målsettingen om tilpasset
opplæring. Det er formålstjenlig å involvere
elevene i prosessen omkring valg av vurderingsform. Det betyr ikke at elevene kan velge å kun
la seg prøve i en type vurderingsform gjennom
hele undervisningsperioden. Lærere og elever
kan sammen komme fram til en vurderingsplan
som er variert og som inneholder enkelte individuelle valgmuligheter for å tilpasse vurderings-
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arbeidet til den enkelte elev. Se eksempel på
vurderingsplan i norsk eks. 10.

Etterprøvbare vurderingssituasjoner
Det er kun den faglige kompetansen som skal
måles, og det skal være kjent for eleven, hva
som er målet for opplæringen og hva som blir
vektlagt i vurderingen. Mange elever og lærere
er opptatt av at den jevne måloppnåelsen
som vises i timen må telle med i vurderingen.
Det er viktig å reflektere over om praksis for
muntlige vurderingsformer er tilpasset kravene
til forutsigbarhet i vurderingen. Det er ofte den
jevne muntlige aktiviteten som evalueres uten
at elevene vet når de blir vurdert og hva de blir
vurdert etter. Dermed er det kanskje særlig
på dette området behov for å finne fram til
muntlige vurderingsformer som oppfyller
kravene til å ivareta elevperspektivet og hva
som vektlegges i vurderingen. Her kan bruk
av kriterier og kjennetegn på måloppnåelse
være hensiktsmessig.
Et eksempel på en vurderingsform som er
forutsigbar, etterprøvbar og kan dokumenteres, og som kan brukes i de fleste fag,
er fagsamtaler,
eks.9. En fagsamtale er
en strukturert, forberedt samtaleform der
klassen ofte er delt opp i mindre grupper,
og der den enkelte blir vurdert etter kjennetegn. På www.utdanningsdirektoratet.no
(se Vurdering) finner du en film fra praksis
(nr. 5) som illustrerer denne vurderingsformen.

Vurdering i estetiske fag og yrkesfag
En helhetsvurdering av både kompetansemål og formålet med faget, samt lærerens
profesjonelle skjønn, er nødvendig i alle fag.
En norsk tekst, et elevarbeid i formgivingsfag
eller en bevegelse i dans vil i tillegg til kjennetegn på måloppnåelse også bli vurdert ut fra
et helhetsinntrykk. Det er imidlertid viktig at
denne vurderingen blir gjort på et så objektivt
grunnlag som mulig og ut fra kriterier og
kjennetegn som er kjent for eleven.
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I noen yrkesfag får elevene hele tiden
veiledning og underveisvurdering i form
av læringsfremmende meldinger med et
begrepssett som ikke nødvendigvis lar seg
utforme i kjennetegn på måloppnåelse.
Læreren er fagarbeider og «mester» som
vet hva kvalitet er, uten at dette nødvendigvis
blir brutt ned til kjennetegn og formidlet til
eleven eller lærlinger.
Yrkesfag har en tradisjon for konkret
vurdering. Fagarbeid er evnen til å kunne
utføre en faglig god og sikker jobb. Opp
gavene kan være enkle eller komplekse,
kjente eller ukjente. For å utføre oppgaven
må en fagarbeider bruke erfaring fra
tidligere lignende oppgaver i tillegg til
håndverkskunnskap og teori. Samtidig skal
en fagarbeider ha evnen til å tilegne seg
ny kompetanse, og se arbeidet sitt i en
helhetlig sammenheng. Se eksempel på
vurdering av intuitiv kompetanse
eks. 15.
Steinar Kvale, professor i pedagogisk psykologi ved Aarhus Universitet, beskriver den
uformelle vurderingstradisjonen som preger
yrkesfaglig opplæring som en del av daglige
arbeidsaktiviteter (Kvale 2007). Vurdering
av et stykke arbeid eller et produkt – et
skap, et måltid eller en reparasjon av en
motor – er en naturlig del av opplæringen.
Eleven vil sjelden være i tvil om kvaliteten på
eget arbeid, og den praktiske opplæringssituasjonen gir gode muligheter til å vurdere
egne ferdigheter. Vurderingen skal både si
noe om kvaliteten på arbeidet og fremme
en profesjonell identitet som fagarbeider
hos den enkelte elev eller lærling.
Det er viktig å sørge for at vurderingssitua
sjonene er forutsigbare. Eleven skal vite
når han eller hun blir vurdert, og det som
vurderes skal være kjent for eleven. Det kan
være hensiktsmessig å utforme kriterier samt
kjennetegn på grad av måloppnåelse knyttet
til konkrete arbeidsoppgaver. Kriteriene gjør
det kjent for eleven hva som forventes av en
arbeidsoppgave og kjennetegn på måloppnåelse gir mer konkrete tilbakemeldinger om hva
som skal til for å forbedre arbeidet. Arbeid for

§

en bedre vurderingspraksis forutsetter tolkning
av læreplanen i et faglig fellesskap.
På www.utdanningsdirektoratet.no (se
Vurdering) kan du se en film fra praksis (nr. 6)
der lærere og elever jobber med kjennetegn
på måloppnåelse i Elektrofag og Helse- og
sosialfag. I noen fag er kompetansemålene
i læreplanen av en slik art at en vurdering
med kjennetegn på tre nivåer ikke er logisk.
«Å kunne reparere og skifte ut komponenter
i bremsesystemer» og «å kunne skifte ut og
reparere komponenter i hjuloppheng og styre
innretninger» er eksempel fra læreplan for TP
Vg3 «Bilfaget, lette kjøretøy». Det er innlysende
at en bil med et middels hjuloppheng ikke vil
være spesielt trygg i trafikken. Måloppnåelsen
blir dikotomisk, enten virker det, eller så virker
det ikke. Det er viktig å bevare den praktiske
tilnærmingen for å unngå at kjennetegn ikke
blir redusert til et skrivebordsverktøy.

«Det er derfor viktig at
eleven gis mulighet til å få
et bevisst forhold til egen
læring og utvikling.»

Med Kunnskapsløftet er en tredel av undervisningen på yrkesfaglige utdanningsprogram
lagt til faget Prosjekt til fordyping. Formålet er at
eleven skal få erfaring med innhold, oppgaver
og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike
yrkene innen utdanningsprogrammene. Det
skal gis opplæring i kompetansemål hentet fra
læreplaner for opplæring i bedrift og/eller Vg3 i
skole. Det gir god mulighet for å vurdere praksis
og det utvidete kompetansebegrepet. Se også
en film fra praksis som illustrerer dette www.
akershus.no/tema/Utdanning/vgo/vurdering/.

Forskriften § 3-12 – Egenvurdering
Fylkeskommunens kommentarer:
Forskning viser at det å arbeide med egenvurdering og gi tilbakemeldinger til medelever
(hverandrevurdering) kan gi eleven en mye
bedre forståelse av faget og ha positiv effekt
på læringsutbyttet for eleven. Det er derfor
viktig at eleven gis mulighet til å få et bevisst
forhold til egen læring og utvikling. Egen
vurderingen er en del av underveisvurderingen
og skal integreres i skolens lærings- og
vurderingsarbeid. Elevene må få opplæring
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i og øve på å vurdere eget arbeid, egen
kompetanse og egen faglig utvikling.

Eksempler fra praksis
Elevene skal få øvelse i å vurdere egne
og andres arbeider. Det gir en mulighet til
å stoppe oftere opp i læringsarbeidet og
vurdere uten at læreren får mer å gjøre.
På den måten kan elevene utvikle større
refleksjon omkring hva som kreves for å
oppnå de ulike karakterene. Ved å vurdere
andre får elevene trening i å gi tilbake
meldinger som de også kan bruke når de
skal vurdere seg selv. En slik refleksjon er
også viktig i lærerens vurderingsarbeid.
Egenvurdering forutsetter at elevene er
kjent med læreplanmålene og får opplæring
i bruk av kriterier og kjennetegn. Kriterier og
kjennetegn bør utarbeides sammen med
elevene for å gi et godt grunnlag for å foreta
en egenvurdering.
Elevene bør jevnlig gis mulighet til å
vurdere seg selv gjennom logg, refleksjonsnotat eller andre former for egenvurderings
aktiviteter. Det enkleste er å la elevene
vurdere seg selv ut fra kjennetegnene, før
de får vurdering av læreren. I det tidligere
nevnte eksemplet på en fagsamtale,
eks. 9, kan læreren utnevne noen av
elevene som medvurderere. Dette kan gå
på rundgang slik at alle elevene i løpet av
året får trening i dette. Dermed vil de også
bli mye bedre rustet til å vite hva de skal
legge vekt på når de selv deltar i samtalen.
På www.utdanningsdirektoratet.no
(se Vurdering) kan du se en film fra praksis
(nr. 7) som viser hvordan en lærer i Helseog sosialfag (Vg1) introduserer arbeid med
egenvurdering og hverandrevurdering gjennom bruk av kjennetegn på måloppnåelse.
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Forskriften § 3-13 – Halvårsvurdering
i fag for elever

Forskriften § 3-15 – Halvårsvurdering
i orden og i atferd

Fylkeskommunens kommentarer:

Fylkeskommunens kommentarer:

Det skal gis halvårsvurdering uten karakter
gjennom hele grunnopplæringen. Fra 8.
årstrinn skal halvårsvurdering i fag også gis
med karakter. Selv om en elev har fritak for
halvårsvurdering med karakter, skal eleven ha
halvårsvurdering uten karakter. Halvårsvurderingen i fag skal dekke to komponenter:

Halvårsvurdering i orden respektive atferd
skal gis uten karakter i hele opplæringsløpet.
Fra 8. årstrinnet skal det gis halvårsvurdering
også med karakter i orden og i atferd.
Dersom halvårsvurdering gis samtidig i orden
og i atferd, er det viktig å presisere overfor
eleven hva som er vurdering i orden og hva
som er vurdering i atferd.

1. Den skal beskrive kompetansen til eleven i
forhold til kompetansemålene i faget.
2. Den skal bidra til elevens faglige utvikling,
det vil si gi veiledning om hvordan eleven
kan øke sin kompetanse i faget.
Det skal først gjøres en vurdering av elevens
kompetanse der læreren begrunner vurderingen. Karakteren er en konsekvens av
denne vurderingen. Det innebærer at en
halvårsvurdering hvor eleven kun får en
vurdering i form av en karakter, ikke er i
tråd med kravene i forskriften.
Elever i videregående skal ha halvårs
vurdering midt i opplæringsperioden på
hvert årstrinn. I noen fellesfag skal eleven
også ha halvårsvurdering på slutten av
opplæringsåret dersom faget ikke blir
avsluttet. Dersom opplæringen organiseres
over kortere tid enn et skoleår, skal det gis
en halvårsvurdering midt i perioden som
opplæringen er organisert over.
I grunnskolen skal halvårsvurderingen
gjennomføres midt i opplæringsperioden
på 8., 9. og 10. årstrinnet, og ved slutten
av opplæringsåret for fag som ikke blir
avsluttet.
Rektor har et overordnet ansvar for at
lærer gjennomfører halvårsvurdering og
at reglene for halvårsvurdering blir fulgt,
som for eksempel at det ikke er trukket inn
utenforliggende hensyn i vurderingen. Det
er ikke klagerett på halvårsvurdering.

Det er kun karakterene i orden og i atferd
som settes ved avslutningen av opplæringen
i skole, som er standpunktkarakterer. Standpunktkarakter er et enkeltvedtak som kan
påklages. For elever på studieforberedende
utdanningsprogram innebærer dette at det
skal settes en standpunktkarakter i orden og
i atferd ved avslutningen av Vg3. De øvrige
karakterene som settes på Vg1 og Vg2 og
midt i opplæringsåret på Vg3, er halvårsvurderinger og er ikke enkeltvedtak, derfor
er det heller ikke klagerett på disse. For
elever på yrkesfaglige utdanningsprogram
må det ses på hvilken modell utdannings
programmet har. Dersom eleven etter to år i
skole blir lærling eller lærekandidat på Vg3,
skal standpunkt settes etter Vg2. Dersom
vedkommende går ut i lære etter Vg1, skal
det settes standpunktkarakter ved avslutningen
av Vg1. For de som følger ordinært Vg3 i
skole, settes standpunktkarakter etter Vg3 som
for studieforberedende utdanningsprogram.
Det skal gis halvårsvurdering på alle andre
tidspunkt.
Kontaktlæreren har ansvar for å gi halvårsvurdering i orden og i atferd. Vurderingen skal
gjøres i samarbeid med elevens øvrige lærere.

Forskriften § 3-16
– Kravet til dokumentering av
underveisvurdering
Fylkeskommunens kommentarer:
Elevene skal hvert halvår få dokumentert
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§

karakteren som fastsettes i halvårsvurderingen i fag, orden og atferd, samt fravær.
Det skal dokumenteres at eleven har fått den
underveisvurdering hun/han har krav på. Det
skal kunne dokumenteres at følgende elementer
i underveisvurderingen er gjennomført for hver
enkelt elev, dvs. når de er gitt og av hvem:
elevsamtaler jf. § 3-11
egenvurdering, jf. § 3-12
halvårsvurdering i fag (med og uten
karakter), jf. § 3-13
halvårsvurdering i orden og i atferd (med
og uten karakter), jf. § 3-15

«Mappevurdering kan
være et nyttig redskap for
å se underveisvurdering
og sluttvurdering i
sammenheng ...»

Forskriften stiller ikke krav om skriftliggjøring
av de tilbake- og framovermeldinger som gis.
Fylkesdirektøren mener imidlertid at det vil
være en styrke om skolen/læreren i tillegg til å
dokumentere skriftlig når underveisvurdering
er gitt og av hvem, også dokumenterer i
hovedtrekk hvilke meldinger som er gitt til
eleven. Underveisvurderingen er en del av
grunnlaget for halvårsvurdering med karakter
og standpunktkarakter. Skriftliggjøring av
innholdet i underveisvurderingen vil kunne
lette disse vurderingssituasjonene. Det vil
også kunne være til hjelp for faglærer når hun/
han skal skrive sin redegjørelse i eventuelle
klagesaker. Fylkesdirektøren kan ikke si noe
generelt om behovet for eller krav til omfang
av skriftliggjøringen av tilbakemeldinger som
gis til eleven, da dette vil være forskjellig fra fag
til fag. Derfor er det viktig at man jobber med og
drøfter dette på egen skole.

Forskriften § 3-17 – Sluttvurdering i fag
Fylkeskommunens kommentarer:
I forskriftens § 3-17 defineres hva som er
sluttvurdering (standpunkt- og eksamenskarakter). Opplistningen i bestemmelsen er
uttømmende. Sluttvurdering er enkeltvedtak
som kan påklages.
Det er viktig å huske på at også elever som
har enkeltvedtak om spesialundervisning og
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IOP skal vurderes etter de samlede kompetansemålene for faget når det skal fastsettes
standpunktkarakter. Det er ikke adgang til
å fastsette en standpunktkarakter basert
på et begrenset antall kompetansemål. For
elever i grunnskolen vil det kunne gis fritak
fra vurdering med karakter.
Underveisvurdering og sluttvurdering skal
ses i sammenheng (jf. § 3-2 femte ledd),
men det innebærer ikke at det er adgang
til å ta et gjennomsnitt av underveisvurderingene/oppnådde resultater gjennom året
ved fastsettelse av standpunktkarakterer.

Eksempler fra praksis
Standpunktkarakterer skal basere seg på et
bredt vurderingsgrunnlag som viser elevens
samlede kompetanse i faget. Eleven skal ha
anledning til å forbedre kompetansen sin i
faget inntil standpunktkarakter er fastsatt.
Underveisvurdering gir læreren kunnskap
om elevens utvikling. Underveisvurderingen
gir grunnlag for sluttvurderingen som inne
bærer å fastsette standpunktkarakterer i
fag, orden og atferd. En god sammenheng
mellom underveisvurdering og sluttvurdering er nødvendig for å kunne oppnå god
kvalitet i opplæringen. Godt samsvar mellom tilbake-/framovermeldinger gjennom
året og sluttvurderingen, er nødvendig for å
øke elevenes interesse for læringsarbeidet.
Eleven skal ha mulighet til å utvikle kompe
tansen sin gjennom hele opplæringen fram
til sluttvurdering. Det er ikke anledning
til å sette karakter ut fra et matematisk
gjennomsnitt fra vurderingssituasjoner av
enkeltemner.
Mappevurdering kan være et nyttig redskap for
å se underveisvurdering og sluttvurdering i sammenheng og for å måle selve sluttkompetansen.
Mappevurdering er en metode både for vurdering for læring og av læring. Mappevurdering
er en form for vurdering som gjennom hele
året gir elevene gode muligheter til å lære
ved å granske, reflektere, vurdere seg selv
og andres arbeid ut fra veiledning, oppsatte
kriterier og kjennetegn på måloppnåelse. I en
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mappe kan elevene samle arbeider fra de
ulike vurderingssituasjonene gjennom året
og få disse vurdert på slutten av opplæringen i en utvalgsmappe. En utvalgsmappe
kan inneholde et utvalg av mappearbeider
fra arbeidet i faget og et refleksjonsnotat. I
notatet skal elevene reflektere over utvalgte
arbeider. Utvalgsmappen kan danne grunnlag for hele eller deler av sluttvurderingen i
faget. Med en vurdering av utvalgsmappen,
vil sluttvurderingen være basert på et bredt
vurderingsgrunnlag som eleven har hatt
mulighet til å forbedre. I
eks. 17 finner du
et eksempel på en mappevurdering i norsk
der valg av tilbakemeldingsform står sentral
og i
eks. 18 er det et eksempel på en
utvalgsmappe i Helse- og sosialfag.

Forskriften § 3-18
– Standpunktkarakterer i fag
Fylkeskommunens kommentarer:
Standpunktkarakteren skal baseres på et
bredt vurderingsgrunnlag som samlet viser
kompetansen eleven har i faget. I denne
vurderingen må man se på de samlede
kompetansemålene og formålet med faget.
Videre skal man se på elevens utvikling i faget.
Eleven skal ha mulighet til å forbedre kompe
tansen sin i faget inntil standpunktkarakteren
er fastsatt. Eleven skal bli gjort kjent med hva
som vektlegges i fastsettelsen av hans/hennes
standpunktkarakter (begrunnelse). Dette gir
ikke eleven noen rett til egenvurdering ved
fastsettingen av standpunktkarakterer.
Det er en målrelatert vurdering. Det er viktig at
skolen/lærerne har en felles forståelse av hva
som ligger i lav/høy måloppnåelse. Skolen
må jobbe med å sikre tolkningsfellesskap
om dette blant lærerne. Både elev og lærer
har ansvar for at grunnlaget for vurdering er
til stede (jf. § 3-3 tredje ledd med kommentarer ovenfor). Læreren skal legge til rette
for at hun/han får et tilstrekkelig grunnlag
for vurdering. Hva som er tilstrekkelig
grunnlag må vurderes opp mot de samlede
kompetansemålene i læreplanen for faget.
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Læreren avgjør om hun/han har tilstrekkelig
vurderingsgrunnlag. Det må imidlertid være
tydelig at læreren har lagt forholdene til rette
slik at eleven har fått mulighet til å delta i
opplæringen på en slik måte at hun/han
har fått mulighet til å vise sin kompetanse
(jf. Utdanningsdirektoratets merknader til
§ 3-3 tredje ledd i høringsbrev 23.3.2011).
Læreren avgjør om det skal legges til rette
for ekstra vurderingssituasjoner for en elev.
Det er læreren som bestemmer når og
hvordan vurdering skal gjennomføres. Det
er rektor som har overordnet ansvar for at
fastsettelsen av standpunktkarakter gjøres
forskriftsmessig.
Standpunktkarakter er et enkeltvedtak som
kan påklages. Standpunktkarakterer er
fastsatt når de er ført inn i det system skolen
bruker. Etter at standpunktkarakteren er
ført inn i systemet, kan rektor ikke be lærer
vurdere karakterfastsettelsen igjen eller selv
omgjøre standpunktkarakteren som er gitt,
se merknader til §§ 3-18 og 3-39 i rundskriv
Udir-1-2010. Rektor kan endre føringsfeil i
systemet. Slike rettinger skal attesteres av
rektor.
Informasjon om klage på standpunkt
karakter finnes på
www.akershus.no.

Forskriften § 3-19
– Standpunktkarakterer i orden
og i atferd
Fylkeskommunens kommentarer:
Rektor har ansvaret for at standpunktkarakterer i orden og i atferd fastsettes
etter drøfting i møte med elevens lærere.
Grunnlaget for vurdering i orden og i atferd
er i hvilken grad eleven opptrer i tråd med
fylkeskommunens/skolens ordensreglement, se kommentarer til § 3-5.

Fritak fra vurdering
I §§ 3-20 til 3-24 i forskriften reguleres
hvilke fritak fra vurdering med karakter som

§

kan gis. Bestemmelsene for fritak fra vurdering med karakter er uttømmende.

Forskriften § 3-25 – Generelle
bestemmelser

Det gis ikke fritak fra vurdering uten karakter.
Det innebærer at elever som er fritatt fra
vurdering med karakter etter §§ 3-20 til
3-24 skal ha underveisvurdering i faget og
halvårsvurdering uten karakter, jf. forskriften
§ 3-11 femte og sjette ledd samt § 3-13
sjette ledd.

Fylkeskommunens kommentar:

Rektor fatter enkeltvedtak om fritak fra
vurdering.

Forskriften § 3-20 – Fritak fra
vurdering med karakter for elever
med individuell opplæringsplan
Fylkeskommunens kommentar:
Veiledningsplikt – skolen skal gi eleven og
foreldrene nødvendig veiledning om konsekvensene av å velge vurdering med og uten
karakter. Elever i videregående opplæring
kan ikke få fritak fra vurdering med karakter
på grunnlag av at eleven har et enkeltvedtak
om spesialundervisning og IOP. Unntak fra
dette gjelder for skriftlig sidemål dersom dette
fremgår av enkeltvedtaket om spesialundervisning, jf. forskriften § 3-22 annet ledd.

Forskriften § 3-21 – Fritak fra
vurdering med karakter for
minoritetsspråklige elever i
grunnskolen
Fylkeskommunens kommentar:
Veiledningsplikt – skolen skal gi eleven og foreldrene nødvendig veiledning om konsekvensene
av å velge vurdering med og uten karakter.

Eksamen
Det er fastsatt egne retningslinjer for
eksamensgjennomføring i Akershus fylkeskommune. Forskriftens bestemmelser om
eksamen er nærmere kommentert i retnings
linjene, se
www.akershus.no.
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Eksamen skal organiseres slik at eleven
skal få vist kompetansen sin i faget. Karakteren fastsettes på individuelt grunnlag
og skal gi uttrykk for kompetansen slik
denne fremkommer på eksamen. Selv om
det er en gruppeeksamen skal det gjøres
individuelle vurderinger og fastsettes individuelle karakterer, ikke gruppekarakterer.
Ved gjennomføring av praktisk, muntlig og
muntlig-praktisk eksamen skal karakteren
settes etter hver eksamenskandidat og
fortløpende opplyses til hver kandidat.

Forskriften § 3-32 – Særskilt
tilrettelegging av eksamen
Fylkeskommunens kommentar:
Tilrettelegging av prøver gjennom året er en
del av underveisvurderingen (jf. forskriften
§§ 3-11 til 3-15) og tilpasset opplæring
(jf. opplæringsloven § 1-3), og er skolens/
lærerens ansvar å gjennomføre.
Særskilt tilrettelegging av eksamen skal
så langt råd er tilpasses elevens/privatis
tens behov, dvs. at det ikke er ubegrenset
adgang til særskilt tilrettelegging. Tilrette
leggingen må ikke føre til fordeler for
eleven/privatisten sammenlignet med
andre. Tilretteleggingen må ikke være så
omfattende at eleven/privatisten ikke
prøves i kompetansemålene i fag i læreplanverket. Rektor fatter enkeltvedtak om
særskilt tilrettelegging. Vedtaket kan
påklages til fylkesmannen.

Dokumentasjon
Utdanningsdirektoratet gir informasjon og
retningslinjer for føring av dokumentasjon,
se Utdanningsdirektoratets nettside under
Vurdering/Sluttvurdering.

5

ELEVMEDVIRKNING

Skolen og lærerne skal tilrette
legge for at elevene kan være
aktive i læringsarbeidet, men
elevene må selv ta ansvar ved å
være interessert, delta aktivt og
kreve medvirkning.
Opplæringsloven slår fast at elever skal
være aktivt med i egen opplæring, blant
annet i §§ 1-1 og 3-4. I forskrift til opplæringsloven § 3-12 fremkommer et annet og
viktig aspekt ved elevmedvirkningen, egenvurderingen: Eigenvurderinga til eleven,
lærlingen og lærekandidaten er ein del av
undervegsvurderinga. Eleven, lærlingen og
lærekandidaten skal delta aktivt i vurde
ringa av eige arbeid, eigen kompetanse og
eiga fagleg utvikling, jf. opplæringslova §
2-3 og § 3-4.

«Målet med enhver
vurderingssituasjon er at
eleven får vist hva de kan.»

40 AKERSHUS FYLKESKOMMUNE

En viktig oppgave for skolen er å lære elevene å medvirke. Elevene må få opplæring
både om hva vurdering innebærer og
hvordan det vurderes. Forskriftens § 3-1
understreker at det er skoleeiers ansvar
at elevenes rett til vurdering blir oppfylt.
Bakgrunnen for all elevmedvirkning er et
ønske om å utvikle elevene til engasjerte
samfunnsborgere som er i stand til å
delta i demokratiske prosesser. I tillegg vil
deltakelse og mulighet for påvirkning på
egen undervisnings- og vurderingssituasjon, bidra til at den enkelte elev føler seg
hørt og opplever å ha en reell mulighet til
å påvirke egen opplæringssituasjon. Medvirkning gir økt forutsigbarhet for elevene,
og vil kunne gi elevene en større forståelse
av, og kontroll over vurderingssituasjonen,
og elevenes uttalte følelse av urettferdighet
i vurderingssituasjonen vil kunne dempes.
Vurderingssituasjonen blir noe eleven også
har et eierforhold til, og slike situasjoner vil
dermed virke mindre ukjente og skremmende. Hartberg sier i sin artikkel blant
annet at elever (og andre) lærer mer av selv
å kunne bidra i prosessen og ha et eierfor-

hold til det som skjer. Medvirkning skaper
motivasjon og bidrar til bedre resultat for
elevene, forutsatt at det gjøres riktig.
For læreren vil elevmedvirkning i undervisningen kunne gi en større trygghet på at
elever og lærer har en felles forståelse av
mål, kriterier og kjennetegn. Målet med
enhver vurderingssituasjon er at elevene får
vist det de kan og at de føler at situasjonen henger sammen med det som har
vært tema i undervisningen. Det forutsetter at eleven har en god forståelse for de
aktuelle kompetansemålene, og at eleven
er kjent med hva som kjennetegner de ulike
gradene av måloppnåelse. Dette vil i større
grad bli en realitet dersom elevene får være
med å diskutere hvordan vurderingen skal
gjennomføres. Læreren vil også kunne få
verdifulle innspill i forhold til undervisningsopplegget og organisering av skolearbeidet.
På den måten kan elevene i større grad
utvikle strategier for å lære bedre, fremfor å
utvikle strategier for å få bedre karakterer.

Elevmedvirkning i alle deler av
vurderingsprosessen
Utarbeidelsen av kjennetegn
For å utvikle en god vurderingspraksis
er det viktig at elevene forstår hvorfor de
vurderes som de gjør. Det forutsetter god
kjennskap til kompetansemål, kriterier for
hva en arbeidsoppgave eller besvarelse
bør inneholde og kjennetegn på ulik grad
av måloppnåelse. En måte å sikre felles
forståelse på kan være at læreren i starten
av semesteret presenterer gode eksempler, og sammen med elevene utarbeider
kjennetegn på ulik grad av måloppnåelse.
I forbindelse med den enkelte vurderingssituasjon kan læreren igjen legge frem
kjennetegn og kriterier, og diskutere disse
med elevene. Når elevene får tilbakemeldinger på vurderingssituasjonen, kan det
også evalueres hvordan det var å bruke
kriteriene og kjennetegnene, og eventuelt
forbedre disse før neste vurderingssitua-

EGNE KOMMENTARER:

sjon. På denne måten utvikler elever og
lærere et felles språk omkring vurdering.
Elevmedvirkning er en prosess og et arbeid
som må gjøres kontinuerlig gjennom hele
skoleåret. Det er tidkrevende å innarbeide
nye rutiner, ikke minst tar det tid å gi
elevene opplæring i både medvirkning,
egenvurdering og hverandrevurdering (jf.
Weider).

Valg av vurderingsform

«Elevmedvirkning er en
prosess og et arbeid som må
gjøres kontinuerlig gjennom
hele skoleåret.»

I forskriften § 3-16 presiseres det at elevens sluttvurdering skal baseres på et bredt
vurderingsgrunnlag. Prøver alene er ikke
tilstrekkelig for å sikre god individvurderinger. Dette danner bakteppet for at variasjon i vurderingsformer er viktig. Variert
vurdering er også et godt virkemiddel for
å nå målsettingen om tilpasset opplæring.
I dette arbeidet er det hensiktsmessig å
involvere elevene i prosessen omkring valg
av vurderingsform. Lærere kan sammen
med eleven(-e) komme fram til en vurderingsplan som er variert, og som inneholder enkelte valgmuligheter. Dette sikrer
individuell tilpasning.

Utarbeidelse av vurderingssituasjoner.
Hensikten med alt vurderingsarbeid er at
elevene skal få vise hva de kan. En god
vurderingssituasjon forutsetter elevmedvirkning, og kan bidra til at elev og lærer
får en felles forståelse. God vurdering kan
oppnås ved at elevene føler det er god
sammenheng mellom undervisningen og
selve vurderingssituasjonen, og at elevene
vet hva som skal skje når de blir vurdert.
Elevene blir mer motivert for å møte vurderingssituasjonen, den er gjenkjennbar og
de har mulighet til å påvirke.
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Arenaer for elevmedvirkning
I et elevmedvirkningsperspektiv er det
flere arenaer som kan benyttes. Noen er
lovfestet, som underveisvurdering, dialog
om anna utvikling og elevråd.
Det er viktig at læreren jevnlig diskuterer
kriterier, kjennetegn og vurderingssituasjoner med elevene. Målet er høyt læringstrykk. Som utgangspunkt for dialog og
diskusjon kan resultat fra ulike undersøkelser (eks. Elevundersøkelsen og Kvalitetsundersøkelsen) benyttes.
I elevrådet kan problemstillinger knyttet til
vurderingen og vurderingskulturen på hele
skolen tas opp og drøftes. Det er viktig at
elevrådet engasjerer seg i alt vurderingsarbeid.

Hvordan få elevmedvirkning til å
fungere? En oppsummering
For at elevmedvirkning skal fungere, må
det være en systematikk i arbeidet. Medvirkning må være en jevnlig og forutsigbar
prosess. Skal det være møter med hele
klassen, bør innkalling og referat foreligge.
Dette gjelder også møter i forbindelse
med elevrådsarrangement. Elevene må ha
mulighet til å forberede seg.
Alle elever skal ha lik mulighet til å bli hørt,
og forventninger bør avklares tidlig: Hva
kan elevene være med på å bestemme?
Hva er fastlagt i læreplan? Hva er praktisk
mulig? Hva er det hensiktsmessig at læreren bestemmer? Læreren bør ikke komme
med fastlagte, ferdige planer, kriterier og
kjennetegn. Det må være en åpning for
medvirkning i alle ledd.

Vurdering i et elevperspektiv

AV PETTER HOLMSEN
Tidl. elevrådspresident på Rosenvilde vgs

Hvorfor går elever på skolen?
Hvorfor smører man nista, tar
på seg sekken og setter seg i et
klasserom i tretten år? Er det for
å få venner? Selvfølgelig! Skolen
som arena for sosialisering er helt
essensiell for sosial utvikling hos
eleven. Men, først og fremst burde
vi gå på skolen for å fullføre 13
år med skolegang med mål om
å skaffe oss et godt grunnlag for
videre studier og arbeid.
Statsminister Jens Stoltenberg og kunnskapsminister Kristin Halvorsen peker på at
en av de største utfordringene i norsk skole
er å øke antallet elever som fullfører videregående opplæring. Samtidig er det ønskelig
å øke elevenes gjennomsnittskarakterer.
I både læring og prestasjon har vurderingen en helt sentral rolle. På bakgrunn av
samtaler med elever i Akershus er modellen
til venstre utarbeidet.

Vurder-ringen

Rettferdighet

Gode tilbakemeldinger

Ønskede resultater
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Rettferdighet
Fra min tid som aktiv i elevrådet på Gjettum ungdomskole og Rosenvilde videregående skole har elevrepresentanter, fra flere
av landets skoler, fortalt om opplevelser fra
skolehverdagen hvor de føler seg urettferdig behandlet.
Av den grunn er rettferdighet plassert i
sentrum av modellen. For når man vet at
man blir rettferdig vurdert, hviler det meste
på ens egne skuldre. Da er det eleven
som må gjøre tiltakene for å forbedre
sine karakterer, og det vil være uaktuelt
å legge skylden over på lærerne. Enkelte
elever opplever at de blir motarbeidet av
urettferdige og favoriserende lærere. For en

elev som allerede har problemer i et fag blir
situasjonen håpløs i et slikt tilfelle. Hvorvidt
dette er følelser fra elevens side, eller realitet, er irrelevant så lenge dette er med på å
påvirke elevens resultater på skolen.

Gode tilbakemeldinger
I neste lag av modellen ligger gode tilbake
meldinger. Etter en rettferdig vurdering,
er det viktig med god tilbakemelding, slik
at man vet hva som skal til for å oppnå de
beste resultatene.
En god tilbakemelding er kort og konkret, i
følge elever som ble spurt. Det handler om å
få så konkrete tilbakemeldinger at eleven skal
kunne forbedre sin prestasjon ved å følge
disse rådene til neste prøve eller innlevering.

Ønskede resultater
Ytterst i Vurder-ringen er ønskede resultater.
Dette er de resultatene enkelteleven ønsker
for seg selv, f. eks gode karakterer ved prøve
eller framføring. Samtidig jobber skolesystemet for at flere elever fullfører sin videregående
opplæring med best mulig resultat.

Vurder-ringen og ringvirkninger
Vurder-ringen illustrerer en slags prosess
for forbedring. Hvis alle lærere går inn for
å vurdere mer rettferdig, vil trolig bedre tilbakemeldinger være en naturlig ring-effekt,
og dette vil føre til de ønskede resultatene
både elev og skole har satt som mål.
Vurder-ringen består av faktorer som
oppleves viktig for at man skal prestere
så godt som mulig i skolen. Selvfølgelig
vil ikke disse punktene alene sikre høyere
standpunkt- og eksamenskarakterer! Det
forventes selvfølgelig av eleven at han/
hun skal ta til seg de gode tilbakemeldingene, og selv jobbe for å nå de ønskede
resultatene.

«Det handler
om å få så konkrete
tilbakemeldinger at
eleven skal kunne
forbedre sin prestasjon
ved å følge disse
rådene til neste prøve
eller innlevering.»
PETTER HOLMSEN
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EKSEMPLER FRA PRAKSIS
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#6 EKSEMPEL 1
Eksempel på kvalitetssystem for vurdering

Aktivitet:

Ansvar:

1.		 Faglærer gir elevene en innføring i de fagspesifikke læreplanene, med tilhørende
		 kompetansemål, i sine fag.

Faglærer

2.		
		
		
		

Kontaktlærer orienterer elevene om den generelle hensikten med underveisvurdering og sluttvurdering. Stikkord for underveisvurdering: Motivasjon, informasjon og videre faglig utvikling. Stikkord for sluttvurdering: Standpunkt- og
eksamenskarakter. Det informeres også om trekkordninger for eksamen.

Kontaktlærer

3.		
		
		
		

Kontaktlærer informerer elevene om hvordan underveis- og sluttvurdering skal
foregå i orden og i atferd. Grunnlaget for vurdering i orden og i atferd er i hvilken
grad elevene opptrer i tråd med skolens ordensreglement. Forskriftens § 3-5 gir
de overordnede retningslinjene for vurderingen i orden og i atferd.

Kontaktlærer

4.		 Faglærer samtaler med elevene om hvordan underveisvurderingen og slutt		vurderingen skal foregå i det enkelte fag. Det gis halvårsvurdering med og uten
		 karakter hvert halvår både i fag og i orden og atferd fram til fagene og orden og
		 atferd avsluttes. Ved avslutningen av fagene og orden og atferd settes det
		 standpunktkarakter. Elevene blir informert om at de har anledning til å forbedre
		 kompetansen sin inntil standpunktkarakter er satt.

Faglærer
Kontaktlærer i samarbeid med elevens
andre lærere

5.		 Faglærer og elever drøfter og blir seg bevisst hvilke kriterier og kjennetegn
		 som skal være en rettesnor når karakter settes. Her vil det også være viktig å få
		 fram de enkelte fagenes særegenhet. Se for øvrig
www.udir.no

Faglærer
Elever

6.		
		
		
		
		

Faglærer drøfter sitt forslag til opplegg for underveisvurdering med elevene. Jevnlig
dialog, halvårsvurdering og elev-/utviklingssamtaler er sentrale elementer i underveisvurderingen. Elevene medvirker med egen refleksjon og egenvurdering. Underveisvurderingen kan gis som skriftlige og muntlige meldinger. Skoleeier bestemmer hvordan
underveisvurdering skal dokumenteres.

7.		 Underveisvurderingen skal bidra til å informere, veilede og støtte eleven i hvordan
		 han/hun kan forbedre seg.
8.		 Det skal legges til rette for at elevene skal kunne gjøre god egenvurdering. Denne

46 AKERSHUS FYLKESKOMMUNE

Faglærer
Elever

Faglærer / kontaktlærer

Aktivitet:

Ansvar:

		 egenvurderingen skal ta utgangspunkt i de kriteriene og kjennetegnene på
		 måloppnåelse som elevene og faglærere er blitt enige om/sammen har utviklet.

Faglærer
Elever

9.		 Faglærer motiverer elevene til å være aktive i læringsarbeidet og løpende ta
		 kontakt om de skulle ha behov for mer informasjon eller veiledning. For eksempel
		 om hvordan de ligger an i faget og hvordan de kan forbedre seg.

Faglærer/kontaktlærer
Elever

10. Faglærer legger egne notater, karakterer og evt. kommentarer inn i et dokumen		 teringssystem godkjent av AFK. Dette for å dokumentere at retten til underveis		 vurdering er oppfylt.

Faglærer

11. Ansvarlig person for eksamen/klagebehandling informerer om muligheten til å
		 klage på eksamens- og standpunktkarakterer.

Eksamens-/ klageansvarlig

12.
		
		
		

Faglærer foretar en sluttvurdering (standpunktkarakter) ved avslutningen av opplæringen i fagene. Sluttvurderingen skal gi informasjon om kompetansen til eleven
ved avslutningen av opplæringen i faget. Standpunktkarakteren må basere seg
på et bredt vurderingsgrunnlag som samlet viser elevens kompetanse i faget.

13.
		
		
		

Det skal foretas en sluttvurdering (standpunktkarakter) i orden og i atferd når
eleven avslutter opplæringen i skole. Rektor har ansvaret for at standpunktkarakter
i orden og i atferd blir fastsatt etter drøfting i møte der elevens lærere er til stede.
Endelig karakter i orden og i atferd fastsettes etter at opplæringen er avsluttet.

14.
		
		
		

Halvårsvurdering med karakter kan ikke endres etter den er gitt. Standpunktkarakter og eksamenskarakter kan endres etter klage behandlet av rett klageinstans. Klager kan ikke behandles lokalt på skolen, men rektor gis anledning til å
rette opp (skal også attesteres) føringsfeil.
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Faglærer

Kontaktlærer i samarbeid med elevens
øvrige lærere/rektor

Rektor

#6 EKSEMPEL 2
Årshjul for skolens vurderingsarbeid

Januar:
Kontaktlærer:
Standpkt/halvårsvurdering i egne fag
og i orden og adferd
(basisteam/klasselærerråd

Desember:

November:

Februar:
01.02 Frist for
særskilt søknad
Møte i basisteam/
klasselærerråd

Faglærer: Standpunkt/halvårsvurdering i egne fag

Faglærer: Underveisvurdering og
veiledning (IKO)
D es

Fe
br

r
be

Mars:
01.03 Søknadsfrist
for videregående
opplæring.
Søknad reservert
plass; møter

s
Mar

Okto
ber

Kontaktlærer:
underveissamtale
(IKO) før 01.10

m

Janu
ar

r
ua

No
ve

Oktober:

r
embe

Faglærer: Underveisvurdering og
veiledning (IKO)

LØPENDE OG SYSTEMATISK UNDERVEISVURDERING

Au
g

Juni

Juli

Kontaktlærer:
Kartleggingssamtale (IKO)

Mai:

Juli:

Juni:
Eksamen
Kontaktlærer:
Standpkt/halvårsvurdering i egne
fag og i orden og
adferd (basisteam/
klasselærerråd)
Sluttsamtale/
evalueringssamtale (IKO)
Faglærer:
Standpkt/halvårsvurdering i egne fag
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«Sluttspurtsamtale», basisteam/klasselærerråd
+ faglærere

t

ai

August:
Kartlegging
gjennom arbeid,
oppgaver og
tester

April:

M

us

Kontaktlærer og
rådgiver informerer basisteam/
klasselærerråd

S ep

September:

April

er
temb

JEVNLIG DIALOG OM ANNEN UTVIKLING

#6 EKSEMPEL 3
Eksempel på kjennetegn utformet til hvert enkelt kompetansemål

UTDANNINGSPROGRAM: NATURBRUK
FAG: STALLDRIFT

Kompetansemål:
1. Eleven skal kunne planlegge,
gjennomføre og dokumentere
arbeidsoperasjoner i daglig drift av
stall og vurdere eget arbeid

Konkretisering / kjennetegn:
Planlegge, gjennomføre og dokumentere daglige og ukentlige rutiner i stall etter skjema
for stallrutiner eller loggbok
Vurdere eget arbeid etter stallrutineskjema

Karakter: 2
Utføre arbeidsoperasjoner med veiledning

Karakter: 3 – 4
Arbeide selvstendig, og sikkert og i samarbeid med andre
Eleven viser god innsikt i sitt eget arbeid

Karakter: 5 – 6
Kunne planlegge arbeidsdagen selvstendig og i samarbeid med andre og viser svært
god innsikt i eget arbeid
Kunne vurdere rutiner og arbeidsoppgaver slik at arbeidet skjer sikkert og med vekt på
dyrehelse og arbeidsmiljø
Grunnleggende ferdigheter: Å kunne
utrykke seg muntlig og skriftlig
2. Eleven skal kunne utføre grunnleggende vedlikehold og enkle
reparasjoner av utstyr, stall,
luftegårder og treningsarenaer

Eleven arbeider effektivt og tar initiativ til arbeidsoppgaver

Kunne foreta vedlikehold og enkle reparasjoner av alt lær og utstyr til hest, vogner,
hestetransport og traktor
Kunne foreta vedlikehold og enkle reparasjoner av innredning i stall samt tekniske
installasjoner
Kunne utføre vedlikehold og enkle reparasjoner av luftegård og gjerder
Kunne utføre vedlikehold og enkle reparasjoner av ridebane

Karakter: 2
Kan utføre arbeidsoperasjoner med veiledning

Karakter: 3 – 4
Kunne utføre vedlikehold og enkle reparasjoner selvstendig
Kjenne til verktøy og bruken av dette

Karakter: 5 – 6
Kunne utføre vedlikehold og reparasjoner selvstendig og med presisjon
Viser godt håndlag ved bruk av verktøy
Eleven vurderer behov for vedlikehold og reparasjon
Grunnleggende ferdigheter: Å utrykke
seg muntlig. Å kunne lese
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#6 EKSEMPEL 4
Kjennetegn knyttet til en spesifikk vurderingssituasjon

UTDANNINGSPROGRAM: RESTAURANT- OG MATFAG
FAG: RÅVARER, PRODUKSJON OG KVALITET

Kompetansemål:
vurdere kvaliteten av råvarer, hjelpestoff og tilsetjingsstoff
bruke relevante faguttrykk. gjere greie for fellestrekk og særmerke for yrka innan matfag
praktisere personleg hygiene og produksjonshygiene i samsvar med gjeldande regelverk
planleggje, gjennomføre, dokumentere og vurdere eige arbeid i samsvar med relevant regelverk og styringsdokument i matfag
bruke enkle måle-, styrings- og reguleringsteknikkar i produksjonsprosessen
planleggje og gjennomføre presentasjon av produkt for salg

Kriterier:

Kjennetegn på måloppnåelse:

Kunnskaper om:

Karakter: 2

Kvalitetskontroll av fisk
Filetering
Farse av fisk
Produksjonsmetoder
Bakverk – gjærdeig
Bestillingsliste
(når elevene gjør dette selv.)
Mål og vekt
Emballering, merking og
presentasjon for salg/
servering.
Egenvurdering med forslag
til karakter etter vurderingskriteriene

Karakter: 3-4

Lese oppskriften med
veiledning

Lese og delvis forstått
oppskrift

Lese og forstå
oppskriftene

Med litt veiledning levere en
bestilling for å utføre
dagens arbeid

Levere delvis korrekt bestilling

Levere korrekt bestilling

Vise delvis riktig råvarebehandling

Vise riktig råvarebehandling

Utføre råvarebehandling
med noe veiledning

Vise noe nøyaktighet med
mål og vekt

Vise litt hygiensik innsikt i
arbeidsprosessen

Arbeide selvstendig med
noe veiledning

Vise noe innsikt i å anrette
mat til salg og servering

Ha det ryddig rundt deg
under arbeidet

Ha det delvis ryddig rundt
seg under arbeidet

Vise noe forståelse for hva
som må forbedres ved
vurdering av eget arbeid

Arbeide etter hygieniske
retningslinjer

Arbeide delvis etter
hygieniske retningslinjer

Arbeide selvstendig fra
råvare til ferdig matrett/
produkt

Arbeide delvis selvstendig
fra råvare til ferdig matrett/
produkt
Delvis anrette mat for salg
og servering
Delvis utføre selvstendig
etterarbeid/opprydning og
viser noe samarbeid
Vise god innsikt ved egenvurdering i eget arbeid

SE FORØVRIG FILM SOM VISER DENNE VURDERINGSSITUASJONEN I PRAKSIS
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Karakter: 5-6

Vise nøyaktighet med mål
og vekt
Arbeide effektivt

Presentere mat for salg/
servering
Utføre selvstendig etterarbeid opprydning og viser
godt samarbeid
Vise særdeles god innsikt
ved egenvurdering av eget
arbeid

WWW.AKERSHUS.NO/TEMA/UTDANNING

#6 EKSEMPEL 5
Kjennetegn med gradering av kvalitet

UTDANNINGSPROGRAM: STUDIESESPIALISERING
FAG: FREMMEDSPRÅK NIVÅ I, TYSK

Ein kleines Deutschprojekt.
Aussprache und sprechen.
Was wir machen sollen (hva vi skal gjøre):
1. Die Gruppe schreibt eine kleine Präsentation von sich selbst (etwa 2-4 Minuten). Vorschläge zum Inhalt:
Schule
Interessen (fag, musikk, sport, dans)
Alter
Geschlecht
Favouritessen
Mag…
Mag nicht…
…dvs, alt dere kommer på
1. Die Gruppe muss dann die Aussprache (uttalen) üben (øve). Und üben. Und üben. Ausspracheregeln stehen auf Seite 251
2. Danach sollt ihr den Text einlesen (lese inn) mit dem Program «Audacity». Wenn es nicht funktioniert (hvis det ikke fungerer) musst
ihr eine andere Lösung (løsning) finden. Könnt ihr einen Handy (mobiltelefon) benutzen? Ein anderes Program?
3. Die Datei soll in ITL abgegeben werden (filen skal leveres på ITL), spätestens am Mittwoch 9. Dezember um 23.59 Uhr.

Kompetansemål
(hentet fra læreplan):

Kjennetegn på måloppnåelse:
Karakter: 2

Karakter: 3-4

Karakter: 5-6

Kommunisere med
forståelig uttale

Følger noen (få) gjennomgåtte
uttaleregler

Følger mange gjennomgåtte
uttaleregler

Følger alle gjennomgåtte
uttaleregler

Forstå og bruke et
ordforråd som dekker
dagligdagse situasjoner

Viser noe ordforråd innenfor
tema

Viser godt ordforråd innenfor
tema

Viser svært godt ordforråd
innenfor tema

Viser noe språklig kompetanse
på områdene som til nå er
behandlet

Viser god språklig kompetanse på områdene som til nå
er behandlet

Viser svært god språklig
kompetanse på områdene
som til nå er behandlet

Behersker programvare og
levering på ITL i noen grad

Behersker programvare og
levering på ITL

Behersker programvare og
levering på ITL i svært høy
grad

Bruke grunnleggende
språklige strukturer og
former for tekstbinding
Bruke kommunikasjonsteknologi til samarbeid
og møte med autentisk
språk

VIEL GLÜCK!
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#6 EKSEMPEL 6
Eksempel på utforming av kriterier, samt kjennetegn på generelle, fagspesifikke
og oppgavespesifikke ferdigheter
UTDANNINGSPROGRAM: STUDIESPESIALISERING MED FORMGIVNINGSFAG
FAG: VISUELLE KUNSTFAG OG DESIGN OG ARKITEKTUR

Oppgave:
Du skal nå lage ditt eget popart-portrett inspirert fra Andy Warhols portretter av Che Guevara og Marilyn Monroe. Men i denne
oppgaven skal du bruke et bilde av deg selv. Bildet skal legges inn i Photoshop og bearbeides der. Lag minst 3 eksempler med ulike
fargekombinasjoner før du bestemmer deg for hvilket du vil bruke videre i oppgaven. Deretter printes bildet ut og forstørres opp i
stort format på bokpapp ved hjelp av diagonalprinsippet og rutenett. Bildet maler du tilslutt med akrylmaling.

Kompetansemål (hentet fra læreplan):
Design og arkitektur:
bruke digitale teknikker og billedbehandling i presentasjon av modeller og produkt

Visuelle kunstfag:
bruke ulike maleteknikker på ulike underlag
bruke varierte materiale, redskaper og teknikker i skapende arbeid
bruke proporsjoner i arbeid med portrett
gjøre greie for særtrekk ved ulike epoker på 1900-tallet og frem til i dag

	
  

Vurderingskriterier:
I hvilken grad har du jobbet med bildet i Photoshop?
I hvilken grad viser du at du kan forstørre et bilde ved
hjelp av rutenett?
I hvilken grad viser du at du behersker å male med
akrylmaling i ditt endelige produkt?
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Kjennetegn på måloppnåelse:
Betegnelse:

Generell beskrivelse:

Fagspesifikk beskrivelse:

Oppgave: popart-portrett

Karakter 2

Viser liten oversikt
og detaljkunnskap
innen fagfeltet/målene,
men kan gjengi og
til en viss grad bruke
kunnskapen.

Reproduksjon/anvendelse

Bearbeidingen i Photoshop er enkelt utført og det er
for mye sort eller hvitt i bildet. Fargevalget kan være
mindre bevisst. Diagonalprinsipp og rutenettforstørringen
kan være upresist. Deler av bildet er ikke malt, og
overgangen mellom fargeflatene er ujevne.

Karakter 3

Viser oversikt innen de
viktigste kunnskapselementene innen
fagfeltet/målene og ved
å fortolke, etterlikne,
tilpasse og forklare.

Forståelse/anvendelse

Bearbeidingen av bildet i Photoshop er presist utført,
og bildet har blitt justert slik at det har en god balanse
mellom sort og hvitt slik at ansiktstrekkene kommer
frem. Fargevalget er noe svakt. Forstørringen er ikke
helt presist utført hvor noen felter er unnlatt. Penselstrøkene kommer til syne og det kan være mindre
nøyaktige overganger i fargeflatene.

Karakter 4

Kan reflektere og gjøre
greie for helheten og
sammenhengen innen
fagfeltet/målene.

Forståelse/anvendelse

Bearbeidingen av bildet i Photoshop er presist utført,
og bildet har blitt justert slik at det har en god balanse
mellom sort og hvitt slik at ansiktstrekkene kommer
frem. Fargevalget er noe svakt. Forstørringen er ikke
helt presist utført hvor noen felter er unnlatt. Penselstrøkene kommer til syne og det kan være mindre
nøyaktige overganger i fargeflatene.

Karakter 5

Viser utvikling innen
fagfeltet/målene, kan
trekke begrunnede
slutninger og valg. Har
et høyt refleksjonsnivå.

Med utgangspunkt i både
praksis og teori, beskrive
og begrunne. Hvorfor og
hvordan en utvikler målene
i fagene.

Bearbeidingen av bildet i Photoshop er presist utført,
og bildet har blitt justert slik at det har en god balanse
mellom sort og hvitt slik at ansiktstrekkene kommer
frem. Fargekombinasjonen fremhever bildets karakter.
Forstørringen er presist utført etter diagonalprinsippet
og rutenett. Alle detaljer er tegnet av. Bildet er presist
malt med jevne fargeflater.

Analyse/vurdering

Karakter 6

Viser originalitet og
utvikling. Har et høyt
refleksjonsnivå og kan
vurdere arbeidet.

Med utgangspunkt i både
praksis og teori, beskrive
og begrunne. Hvorfor og
hvordan en utvikler målene
i fagene.
Analyse/vurdering
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Bearbeidingen av bildet i Photoshop er presist utført,
og bildet har blitt justert slik at det har en god balanse
mellom sort og hvitt slik at ansiktstrekkene kommer
frem. Fargekombinasjonen fremhever bildets karakter.
Forstørringen er presist utført etter diagonalprinsippet
og rutenett. Alle detaljer er tegnet av. Bildet er presist
malt med jevne fargeflater.

#6 EKSEMPEL 7
Eksempel på en detaljert beskrivelse av kvalitet på en spesifikk oppgave

UTDANNINGSPROGRAM: IDRETTSFAG
FAG: AKTIVITETSLÆRE

Volleyball
Karakter:
Karakter 2

Kjennetegn på måloppnåelse:
Slå ball til én eller flere medspillere utenom spillsituasjon
Gjennomføre rotasjon ved spill
Ta imot enkle baller i spill uten klare begreper om slagforskjeller
Slå serve over nettet 3 meter foran servelinjen

Karakter 3

Vise forståelse for rotasjonsregler i spill
Kjenne til de vanligste reglene i idretten
Kjenne posisjonenes ansvar på banen
Vise forskjellen på baggerslag og fingerslag i spill
Plassere baggerslag på omtrentlig område
Slå serve over nettet fra servelinjen

Karakter 4

Vise forskjellen på posisjoner ved mottak og angrep
Utføre baggerslag med strake albuer og demping i knær
Utføre fingerslag i spill som opplegger
Slå serve over nettet fra servelinjen med både over- og underarmsslag
Utføre enkel smash i treningssituasjoner
Legge opp til 3 berøringer ved ballveksling

Karakter 5

Arbeide aktivt i alle posisjoner og kommunisere verbalt med medspillere
Utføre baggerslag med god presisjon i spill
Utføre fingerslag med god presisjon i spill
Utføre smash i spill

Karakter 6

Forbedre svake medspillere på laget
Beherske alle posisjoner på banen
Utføre presise fingerslag uten spinn, med god demping og uten lyd
Gi opplegg fra kant-til-kant, og fra opplegget til 3 meter
Utføre hoppserve
Utføre smash ved flere typer opplegg
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#6 EKSEMPEL 8
Kriterier/nøkkelkvalifikasjoner og kjennetegn, samt konkretisering av
egenvurdering og hverandrevurdering.
UTDANNINGSPROGRAM: HELSE- OG SOSIALFAG
FAG: KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING VG1

Tema: Kommunikasjon med brukere
Oppgave:

Vurdering:

Tenk deg at du arbeider i et av yrkene innenfor Helse- og sosialfag. Du velger selv hvilket. Oppgaven skal skrives på data. Du har
vært i praksis i Prosjekt til fordyping i to perioder. Tenk etter hva
du erfarte om kommunikasjon og gi eksempler på hvordan du
vil kommunisere med ulike brukere ut fra deres behov og
modningsnivå. Beskriv og begrunn.

Du blir vurdert etter kjennetegnene på nøkkelkvalifikasjoner
og ulike grad av måloppnåelse i tabellen nedenfor. Når du
mener du er ferdig, kan du bytte oppgave med en annen. Gi
to positive tilbakemeldinger og en ting som kan forbedres.
Helt til slutt skal du egenvurdere besvarelsen i forhold til mål,
oppgavetekst og kjennetegn.

Kompetansemål:

Nøkkelkvalifikasjoner:

Kjennetegn på måloppnåelse:

Eleven skal kunne:

Kommunisere med:

Karakter: 2

Karakter: 3-4

Karakter: 5-6

Du kan ta kontakt
og initiativ til en
samtale med ulike
brukere med ulikt
behov.

Du kan utøve god
kommunikasjon i
samhandling med
andre mennesker.
Du kan tilpasse
kommunikasjonen
din i forhold til
yrkesutøvelsen.

Du kan utøve god
kommunikasjon i
samhandling med
andre mennesker.
Du har evnen til å
vise engasjement og
inkludere andre.

kommunisera
med ulike brukarar
ut frå deira behov
og modningsnivå
gjere greie for kva
som kjenneteiknar
kommunikasjon
som fremjar helse,
trivsel og velvære,
og sjølv medverke
til det

barn
ungdom
voksne
eldre
mennesker fra
språklige minoriteter
funksjonshemmede

Ulike kommunikasjonsformer:
enveiskommunikasjon
toveiskommunikasjon
dobbelkommunikasjon
aktiv lytting
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#6 EKSEMPEL 9
Fagsamtale, eksempel på muntlig vurderingssituasjon med bruk av kriterier og kjennetegn.

UTDANNINGSPROGRAM: STUDIEFORBEREDENDE
FAG: HISTORIE

Oppgave:
Alle forbereder et innlegg knyttet til hvert av de kompetansemålene som skal tas opp i samtalen. Klassen deles i to. Halve klassen
samtaler om kompetansemålene, mens resten løser en selvstendig skriftlig oppgave. Deretter bytter gruppene. Læreren gir hver
enkelt elev en vurdering basert på kjennetegnene nedenfor.

Regler for diskusjon –
kriterier:
Vi snakker en av gangen
Læreren avgjør hvem som
skal snakke og fanger opp
vesentlige trekk ved
diskusjonen
En skiller mellom innlegg
og replikk – en og to fingrer
Replikk på replikk er ikke lov
Innlegg: en finger i været
Replikk: to fingre i været
Replikk kan bare vare i 30
sekunder
Både replikk og innlegg
skal tilføre debatten nye
perspektiv, ikke gjenta det
andre har sagt

Karakter: 2

Debattanten har minimum
ett innlegg eller en replikk
knyttet til emnet
Debattanten viser noe
kunnskap om emnet, men
det er ikke krav om bruk av
fagspesifikke begrep i
debatten

Karakter: 3-4

Karakter: 5-6

En følger reglene for
debatten/samtalen

En følger reglene for
debatten/samtalen

Innlegg og replikker holder
seg i stor grad til temaet for
diskusjonen

Alle innlegg og replikker
holder seg til tema for
diskusjonen

Innlegg og replikk er stort
sett underbygd av kilder

Alle innlegg og replikker er
saklige og godt underbygd
i kilder

Debattanten viser gode
kunnskaper om emnet
Noen fagbegrep blir brukt i
diskusjonen
En viser evne til å lytte eller
slippe andre til i debatten.
En er aktiv i debatten og
ønsker å formilde kunnskap
om emnet

Debattanten setter kunnskapen inn i en sammenheng, trekker linjer mellom
ulike fakta og viser selvstendige refleksjoner knyttet
til emnet
Fagbegrep blir brukt
En slipper andre til og
respekterer at andre snakker
En viser at en er en aktiv
lytter gjennom blikk og
kroppsspråk – men det
skal være naturlig
En er aktiv i debatten og
ønsker å formilde kunnskap og utvide perspektivene i debatten
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#6 EKSEMPEL 10
Eksempel på vurderingsplan

UTDANNINGSPROGRAM: STUDIESPESIALISERING
FAG: NORSK

Her kommer en oversikt over vurderingssituasjonene i norsk denne høsten og litt om hvordan de blir vurdert.
Bokmål:

Nynorsk:

Muntlig:

11. sep: Retorisk analyse
– rettet m/karakter

23.okt: Kreativ tekst (novelle, kåseri,
essay) – rettet m/karakter

15 og 16. okt: Tale i par, framføres i
grupper – karakter

13. nov: Adaptasjon
– sammenlignende analyse av to
tekster i ulike sjangre – grovrettet,
antyding av karakter, kan forbedres
til våren

4. des: Artikkel om språk - grovrettet,
antyding av karakter, kan forbedres til
våren

3. des: Fagsamtale om språk - karakter
7. og 8.jan: Muntlige framføringer om
adaptasjon – karakter

DET KAN BLI ENDRINGER!
Læreren plikter å legge til rette for at elevene får vist kompetansen i faget og eleven plikter delta i undervisningen. Dette betyr at dersom
du er forhindret fra å delta i en vurderingssituasjon og har en gyldig grunn, skal læreren ha beskjed om dette i forkant. Da vil det bli lagt til
rette for at du kan få vist kompetansen din ved en senere anledning. Dersom du ikke har gitt beskjed og ikke har gyldig grunn, vil du ikke
automatisk få denne muligheten. Det vil bli definert hvilke kompetansemål som blir prøvd i de ulike vurderingssituasjonene. Dersom du
mangler en eller flere vurderingssituasjoner, vil dette kunne føre til manglende vurderingsgrunnlag som i sin tur kan føre til at faget ikke blir
vurdert (IV).
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#6 EKSEMPEL 11
Eksempel på vurderingsplan

UTDANNINGSPROGRAM: HELSE- OG SOSIALFAG
FAG: PROGRAMFAGENE PÅ VG1

Underveisvurdering for og
av læring

Underveisvurdering
Vurdering for og av
læring UKE 38-39

Underveisvurdering
Vurdering for og av
læring UKE 1-2

Underveisvurdering
vurdering for og av
læring UKE 14-15

Sluttvurdering
Vurdering av
læring UKE 22-23

Formål

å fremme
elevens læring
og utvikle elev
ens kompetanse.
Skal gi eleven
fortløpende tilba
kemeldinger om
elevens kompe
tanse underveis i
arbeidet

Fortløpende underveisvurdering. Dette kan
være både skriftlig og
muntlig, ofte direkte
knyttet opp mot
læringsarbeidet i klasserom eller verksteder.

Fortløpende underveisvurdering. Dette
kan være både skriftlig og muntlig, ofte
direkte knyttet opp
mot læringsarbeidet
i klasserom eller
verksteder. Halvårsvurdering med og
uten karakter

Fortløpende underveisvurdering. Dette
kan være både
skriftlig og muntlig,
ofte direkte knyttet
opp mot læringsarbeidet i klasserom
eller verksteder.

Har til hensikt å vise
elevens sluttkompetanse ved avslutning
av skoleåret.
Halvårsvurdering med og uten
karakter

Muntlig/praktisk/
skriftlig presenta
sjon av elevens
utvalg av arbeider/
kompetansemål i
forhold til tema for
perioden

Oppsummerende
vurdering
Eleven viser sin
kompetanse
I forhold til kompetansemålene eleven har
jobbet med fram til nå.
Tema: Bli kjent med
nøkkelkvalifikasjoner
i forhold til eget
yrkesvalg.

Oppsummerende
vurdering
Eleven viser sin
kompetanse
I forhold til kompetansemålene eleven
har jobbet med fram
til nå.
Tema: Være en profesjonell yrkesutøver.

Oppsummerende
vurdering
Eleven viser sin
kompetanse
I forhold til kompetansemålene eleven
har jobbet med fram
til nå.
Tema: Vise ansvar
for egen væremåte i
praksis.

Eleven viser sin
sluttkompetanse
i forhold til kompetansemålene
eleven har jobbet
med gjennom hele
skoleåret.
Tema: Vi jobber
sammen mot målet.

Medelevers vur
dering og elevens
egenvurdering og
refleksjon over
egen kompetanse

Egenvurdering/refleksjon over egen kompetanse i forhold til
kompetansemålene.

Egenvurdering/refleksjon over egen kompetanse i forhold til
kompetansemålene.

Egenvurdering/
refleksjon over
egen kompetanse
i forhold til kompetansemålene.

Egenvurdering/
refleksjon over egen
sluttkompetanse i
forhold til kompetansemålene.

IKO-modellen
følges i forhold til
elevoppfølging

Systematisk
elevsamtale/
underveisvurderingssamtale.
Dokumenteres.

Systematisk
elevsamtale/
underveisvurderingssamtale.
Dokumenteres.

Systematisk elevsamtale/ underveisvurderingssamtale.
Dokumenteres.

Sluttvurderingssamtale med karakterer.
Vitnemål.

Hjem/skole
samarbeid

Utviklingssamtale med
foreldre/ foresatte og
elev uke 42-43.

58 AKERSHUS FYLKESKOMMUNE

Utviklingssamtale med
foreldre/ foresatte og elev
uke 6-8.

#6 EKSEMPEL 12
Eksempel på sammenheng mellom undervisning og vurderingspraksis

UTDANNINGSPROGRAM: STUDIESPESIALISERING
FAG: POLITIKK OG MENNESKERETTIGHETER

Kompetansemål:
presentere og sammenlikne ulike politiske systemer
finne fram til kjennetegn på demokrati og forklare hvordan demokratiske institusjoner fungerer
drøfte betingelser for medborgerskap og demokratiske styreformer
gjøre rede for sammenhenger mellom menneskerettigheter og demokrati
gi eksempler på brudd på sivile og politiske rettigheter og på sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter i forskjellige
deler av verden, og analysere årsaker til bruddene

Oppgave i politikk og menneskerettigheter. Dette opplegget er tredelt.
1) Oppgave i timene 3/9:
Beskriv det politiske systemet i Kina og Russland i dag (bruk lenker på ITL og læreboka som kilder)
Diskuter de politiske forholdene i Kina og Russland med hensyn til demokrati og menneskerettigheter. Skriv ned momenter

2) Diskusjon i timene 6/9 omkring det dere har funnet ut i punkt 1 ovenfor. Noter ned innspill og argumenter fra de andre elevene underveis.

3) Skriveoppgave 10/9 – med utgangspunkt i 1) og 2): Gjør rede for hva som er sammenhengen mellom menneskerettigheter og
demokrati. Diskuter deretter om demokrati er den beste politiske styringsformen vi har. Bruk eksempler.

Skriveoppgaven blir vurdert med karakter.

Kjennetegn på måloppnåelse:
Karakter: 2
Får fram det viktigste som kjennetegner menneskerettighetene og
demokratiet som styringsform
Har enkelte argument for eller imot at
demokrati er den beste styringsformen

Karakter: 3-4

Karakter: 5-6

Har en fyldig beskrivelse av begrepene
menneskerettigheter og demokrati og
gjør rede for sammenhengen mellom
dem

Har en grundig og utfyllende
beskrivelse av begrepene menneskerettigheter og demokrati og sammenhengen mellom dem

Presenterer relevante argument for
og mot demokrati som styreform og
utdyper disse i noen grad

Presenterer en sammenhengende og
selvstendig drøfting av demokrati som
styreform

Bruker kilder, eksempler og fagbegrep

Bruker kilder, eksempler og fagbegrep
på en selvstendig måte

Teksten har en oversiktlig struktur

Teksten har en god struktur
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#6 EKSEMPEL 13
Eksempel på mal for samtale om sosial læring

1. Hvordan setter du deg mål for det du skal lære?
(selvbestemmelse)

2. Hvordan vurderer du resultatet av ditt læringsarbeid og hvordan kan du benytte tilbakemeldinger fra læreren til å lære mer?
(selvhjulpenhet)

3. Hvordan tar du ansvar for handlingene dine og konsekvensene av de handlingene du velger?
(ansvarlighet)

4. Hvordan kan du fremstå som troverdig, slik at det blir en sammenheng mellom det du gjør og det du sier?
(troverdighet)

5. Hvordan viser du respekt for dine medelever og lærere? Hvordan viser andre respekt for deg?
(respekt)

6. Hvordan tar du ansvar for å samarbeide med andre? Hvordan bidrar du med å få til et godt klasse- og læringsmiljø?
(samarbeidsvilje)

7. Hvordan har ditt dette skoleåret bidratt til å gjøre deg mer ansvarlig for valg av dine handlinger?
(mottagelighet)
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#6 EKSEMPEL 14
Eksempel på vurderingssituasjon som måler kompetanse

UTDANNINGSPROGRAM: STUDIESPESIALISERING
FAG: POLITIKK OG MENNESKERETTIGHETER

Kompetansemål:
sammenlikne former for makt og maktbruk og vurdere internasjonale aktørers rolle i verdenssamfunnet
diskutere massemedienes rolle som internasjonal aktør
drøfte problemstillinger om fred og sikkerhet, økonomi, miljø, utvikling og bistand i tilknytning til internasjonalt samarbeid
beskrive og vurdere internasjonale konflikt- og problemområder
Bangladesh er et av verdens fattigste land. Befolkningen lever stort sett av jordbruk, men jorda samles på stadig færre hender og forskjellene mellom fattig og rik øker. Relatert til dette finner vi utfordringer som høy grad av analfabetisme, helseproblemer osv. I tillegg går det to
store elver gjennom landet og Bangladesh utsettes årlig for oversvømmelse. Dette gjør også forholdene for jordbruk vanskelige.

Oppgave:
Vi skal arrangere en konferanse der utfordringene til Bangladesh skal diskuteres. Du vil få en rolle som en aktør i verdenssamfunnet.
Hva mener du er de viktigste utfordringene for Bangladesh?
Sett fra ditt ståsted, hvordan mener du disse bør løses?
Du vil på konferansen møte de andre aktørene og bør derfor også ha tenkt gjennom hvilke utfordringer og løsninger disse vil
se for seg.

Aktører:
Bangladesh
WTO
Framtiden i våre hender
Den norske regjering
Norad
Hennes og Mauritz
Media og Attac
Hver aktør skal forberede en framføring av sitt syn på utfordringene på ca. 5 min.
Til presentasjonen skal det være knyttet en PP som kan legges ut på fagsiden.
Deretter må en være forberedt på å delta i debatten.

62 AKERSHUS FYLKESKOMMUNE

Kjennetegn på måloppnåelse:
Karakter: 2

Karakter: 3-4

Karakter: 5-6

Deltakeren har minimum ett innlegg
knyttet til emnet

Innlegg holder seg i stor grad til temaet
for diskusjonen

Alle innlegg holder seg til tema for
diskusjonen

Deltakeren viser noe kunnskap om
emnet, men det er ikke krav om bruk
av fagspesifikke begrep i debatten

Innlegg er stort sett underbygd av kilder.

Alle innlegg er saklige og godt underbygd i kilder

Deltakeren klarer til en viss grad å
argumentere for egen aktørs syn

Deltakeren viser faglige kunnskaper om
emnet
Noen fagbegrep blir brukt i diskusjonen
Deltakeren viser evne til å lytte eller
slippe andre til i debatten
Deltakeren er aktiv i debatten og ønsker
å formilde kunnskap om emnet
Deltakeren argumenterer godt for egen
aktørs syn
Deltakeren klarer å svare relevant på
andres innlegg

Deltakeren viser svært god faglig
kunnskap om emnet
Deltakeren er løsningsorientert og
setter kunnskapen inn i en sammenheng, trekker linjer mellom ulike fakta,
innlegg og viser selvstendige refleksjoner knyttet til emnet
Fagbegrep blir brukt
Deltakeren slipper andre til og
respekterer at andre snakker
Deltakeren viser at en er en aktiv lytter
gjennom blikk og kroppsspråk – men
det skal være naturlig
Deltakeren er aktiv i debatten og
ønsker å formilde kunnskap og utvide
perspektivene i debatten
Deltakeren argumenterer svært
godt for egen aktørs syn og viser
engasjement
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#6 EKSEMPEL 15
Vurdering av intuitiv kompetanse

UTDANNINGSPROGRAM: HELSE- OG SOSIALFAG
PROGRAMOMRÅDE: VG2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG
FAG: PROSJEKT TIL FORDYPNING

Mål:
Helsefremmende arbeid Vg3

Gjennomføre tiltak som utvikler barn og unges evne til å ta ansvar for egen helse
og sikkerhet

Kommunikasjon og samhandling Vg3

Iverksette tiltak som bidrar til å styrke barn og unges sosiale kompetanse

Yrkesutøvelse Vg3

Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle
og motoriske utvikling

Oppgave knyttet til dukketeatertur:
Du jobber i en selvvalgt virksomhet, og dere har denne måneden fokus på drama. I den forbindelse skal avdelingen på Oslo Nye
Dukketeater og se Barnas Wergeland. Dere skal reise kollektivt fra Strømmen til Torshov. Du skal velge minst to av følgende utfordringer du vil møte på turen:
Et barn tisser på seg under reisen. Hva gjør dere?
Dere har ventet i over 30 minutter på bussholdeplassen, men bussen kommer ikke. Hva gjør dere?
Dere mangler et barn ved opptelling under reisen. Hva gjør dere?
Bussen kolliderer. Hva gjør dere?
To voksne på samme avdeling er syke på utfluktsdagen. Hva gjør dere?
Teaterstykket dere skal se er avlyst når dere kommer til teateret. Hva gjør dere?

Start med en innledning hvor du forteller om hvordan du vil jobbe med dette temaet i din virksomhet. Her skal du også beskrive din
valgte utfordringer. Du skal videre skrive om hva du vil gjøre før du drar (forarbeid) for å forberede barna på turen. Hvordan du vil
gjennomføre turen (med utfordringer) kartlegging og planlegging, og hva du vil gjøre etter turen (etterarbeid). Her skal du skrive om
ditt etterarbeid og hvordan du vil jobbe med barna når dere kommer tilbake til den valgte virksomheten.

Evalueringsspørsmål:
Hva gikk bra?
Hvorfor gikk det bra?
Hva gikk ikke så bra?
Hvorfor gikk det ikke så bra?
Hva kan du gjøre annerledes til neste gang?
Hva har du lært?
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Kjennetegn på måloppnåelse:
Karakter: 2

Karakter: 3-4

Karakter: 5-6

Skrive noe teori til minimum ett av
målene. Lage enkle pedagogiske planer
med kartleggingsskjema. Velge minimum
to utfordringer. Skrive egenvurdering
hvor evalueringsspørsmålene er delvis
besvart.

Skrive enkel teori til alle målene. Knyttet
deler av teorien og målene til aktiviteten
(tverrfaglig). Lage enkle pedagogiske
planer med kartleggingsskjema. Velge
minimum to utfordringer som er beskrevet
og noe faglig begrunnet. Skrive egenvurdering hvor evalueringsspørsmålene er
besvart.

Skrive teori til alle målene. Knytte teorien
og målene til aktiviteten (tverrfaglig). Her
skal du kunne reflektere rundt teori-målaktivitet. Lage pedagogiske planer med
kartleggingsskjema. Velge minimum to
utfordringer som er beskrevet og faglig
begrunnet. Skrive egenvurdering hvor
evalueringsspørsmålene er besvart og
begrunnet.
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#6 EKSEMPEL 16
Eksempel på vurdering av faglig og sosial handlingskompetanse i bedrift

UTDANNINGSPROGRAM: HELSE- OG SOSIALFAG
PROGRAMOMRÅDE: VG2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG
FAG: PROSJEKT TIL FORDYPNING

Har eleven vist ansvarlighet og troverdighet, for eksempel møtt presis og gitt beskjed ved fravær?

På hvilken måte har eleven vist evne til samarbeid? Kan dere komme med noen eksempler på hvordan eleven har samarbeidet
med barna, foresatte og kollegaer.

På hvilken måte har elven vist selvstendighet (selvhjulpenhet) i arbeidet? Bedt om hjelp/veiledning ved behov.

Har eleven vært mottakelig for veiledning/gode råd?

Har eleven vist evne til å sette grenser for barna/brukerne (selvbestemmelse)? Kan dere komme med noen eksempler?

Kan du vurdere aktiviteten eleven gjennomførte etter følgende vurdering (se oppgaven for beskrivelse av vurdering):
Lav måloppnåelse
Middels måloppnåelse
Høy måloppnåelse
Begrunn med to til tre setninger.

Har eleven vist respekt for virksomhetens retningslinjer?

Er det noe dere mener at skolen burde gjøre annerledes med hensyn til praksis for elevene?

Sign. praksissted:

Sign. eleven:
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#6 EKSEMPEL 17
Eksempel på mappevurdering

UTDANNINGSPROGRAM: STUDIEFORBEREDENDE
FAG: NORSK

Dere skal levere tre tekster og kan velge tilbakemeldingsform på hver enkelt tekst. To av tekstene kan
videreutvikles på bakgrunn av kommentarene før endelig mappe leveres.
Tekst:

Vurderingsform:
Kort kommentar og karakter fra faglærer
NB: Denne teksten kan jeg ikke
bearbeide videre.

Kommentar fra faglærer som kan hjelpe
meg til å videreutvikle teksten.

Mappeoppgave

Kommentar fra medelev som kan hjelpe
meg til å videreutvikle teksten.

NB!
Frist for innlevering av dette skjemaet: torsdag 10.04.
Frist for innlevering av ferdig mappe: torsdag 01.05.

Tekster som skal inn i mappa:
1. Essay (skrivedag i uke 6)
2. Reisetekst (uke 7)
3. Artikkel om språk (uke 14-15)

Husk at mappen skal inneholde alle disse tekstene (1-3). Oppgavelyden finner du på ITL under de tilhørende emnene.
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#6 EKSEMPEL 18
Eksempel på utvalgsmappe

UTDANNINGSPROGRAM: HELSE- OG SOSIALFAG
FAG: PROSJEKT TIL FORDYPNING, VG1

På slutten av skoleåret skal du vise din helhetlige sluttkompetanse. I løpet av skoleåret har du presentert tre andre mapper med
utvalgte oppgaver og arbeider. Dette er den fjerde og siste. Målet er at du skal få vise hva du kan etter avsluttet opplæring på Vg1.
Du skal gi en muntlig presentasjon med eksempler fra et valgt yrke og du kan bruke alle hjelpemidler. Du bruker kjennetegn på
måloppnåelse som du tidligere har fått knyttet til de oppgavene du velger å ta med i utvalgsmappen. To programfaglærere vil være
tilstede og høre på deg for å kvalitetssikre vurderingen.

Tema:

Mål:

Valgte mål, fyll ut:

«Vi jobber sammen mot målet»

Du skal vise måloppnåelse i kompetansemål ved hjelp av skriftlig og
muntlig presentasjon, og du kan
trekke inn alle målene du mener er
relevante for dette temaet.

Kommunikasjon og samhandling
Kompetansemål:

Du skal vise kompetanse med eksempler fra ett av disse yrkene: helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider,
hudpleier eller ambulansearbeider.

Helsefremmende arbeid
Kompetansemål:

Yrkesutøvelse
Kompetansemål:

Oppgave:
Du skal ta utgangspunkt i praksis (prosjekt fordypning) og muntlig presentere mål i hvert av programfagene.

Etter presentasjonen skal du skrive et refleksjonsnotat ved hjelp av spørsmålene under.
1. Hvordan opplevde du den muntlige presentasjonen?
2. Kunne du gjort noe annerledes under presentasjonen, i tilfelle hva?
3. Hvilke erfaringer har du gjort deg under utvalgsmappe 4 som har gjort spesielt inntrykk på deg?
4. Nevn tre positive ting du synes du har gjort bra under utvalget og presentasjonen
5. Hva er ditt læringsutbytte etter den muntlige presentasjonen?

Utvalgsmappen skal inneholde:
Oppgaver fra arbeidsmappene med aktuelle mål
Refleksjonsnotat
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7

ORDLISTE

Elevsamtale

Kriteriebasert vurdering

Sluttvurdering

Eleven har minst en gang hvert halvår rett
til en samtale med kontaktlæreren om sin
utvikling i forhold til kompetansemålene i
fagene.

I mål- eller kriteriebaserte vurderinger
bestemmes kvaliteten på den enkelte
elevs resultater utelukkende på grunnlag av vedkommendes måloppnåelse,
uavhengig av prestasjonene til de andre
elevene.

Sluttvurdering har til hensikt å gi informasjon om nivået til eleven ved avslutningen
av opplæringen i faget i læreplanverket.
Sluttvurderinger i videregående opplæring
er standpunktkarakterer, eksamenskarakterer og karakterer til fag-/svenneprøve og
kompetanseprøve.

Halvårsvurdering
Halvårsvurdering i fag og halvårsvurdering
i orden og i atferd er en del av underveisvurderingen og skal vise kompetansen til
eleven i forhold til kompetansemålene i
læreplanverket. Halvårsvurderingen skal
også gi veiledning om hvordan eleven kan
øke kompetansen sin i faget.
Fra 8. årstrinn skal eleven ha halvårsvurdering uten karakter og halvårsvurdering
med karakter.

Ipsativ vurdering
Eleven sammenlignes verken med noe
som er absolutt gitt eller det som andre
får til, men med sine egne forutsetninger,
muligheter og prestasjoner.

Kjennetegn på måloppnåelse
Kjennetegn på måloppnåelse er en
beskrivelse av hva som kjennetegner
kompetanse på ulike nivå sett i lys av mål/
kompetansemål.

Kriterier
Kriterier viser til hva som kreves av et
bestemt arbeid eller oppgave.

Mappevurdering
I skolen brukes ordet mappe om en
samling elevarbeider, og mappevurdering
betyr vurdering av de arbeidene som
ligger i mappa. Ikke alle arbeider elevene
gjør, skal være gjenstand for vurdering
fra andre. Det vil imidlertid alltid være et
element av egenvurdering i læringsarbeid.
Når det gjelder mappene blir det viktig
å være tydelig på hva som er hovedformålet med mappene: læring, vurdering
eller en blanding. Derfor opererer mange
med to slags mapper, en arbeidsmappe
eller samlemappe, der elevene samler de
fleste arbeider i løpet av en viss periode,
og en presentasjonsmappe eller vurderingsmappe, der de legger arbeide/utvalg
av arbeider som skal danne grunnlag for
vurderingen. Hvilken type mappe man
ønsker å bruke, avhenger av hvilken vekt
man legger på vurderingsaspektet.

Kompetanse
I St.meld. nr. 30 (2003-04) Kultur for læring
beskrives kompetanse som «evnen til å
mestre en kompleks utfordring eller utføre
en kompleks oppgave eller aktivitet».

Kompetansemål
Kompetansemålene angir hva elevene
skal kunne mestre etter endt opplæring på
ulike årstrinn.
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Normbasert vurdering
I norm- eller gruppebaserte vurderinger
bestemmes kvaliteten på den enkelte
elevs resultat i lys av de andre elevenes
prestasjoner. Elevene rangeres og tildeles
karakterer etter hvordan den enkelte plasserer seg i forhold til andre.

Standpunktkarakter
Standpunktkarakterer er karakterer som
blir gitt ved avslutningen av opplæringen i
fag, jf. læreplanverket, og som skal føres
på vitnemålet.

Underveisvurdering
Underveisvurdering har til hensikt å
fremme læring, bidra til at eleven utvikler
sin kompetanse og gi grunnlag for tilpasset opplæring.

Vurderingsform
En vurderingsform angir på hvilken måte
faglige prestasjoner skal vurderes, for
eksempel gjennom skriftlig prøve, muntlig
prøve, foredrag eller mappe.

Vurderingskultur
Hvordan skolen oppfatter og praktiserer vurdering, hva og hvem vurderingen
er rettet mot og hvordan skolen bruker
resultatene.

Vurderingssituasjon
En vurderingssituasjon er en situasjon der
elevens arbeid blir vurdert. Den er forutsigbar og etterprøvbar ved at elevene på forhånd kjenner til formålet med vurderingen.
De skal dessuten vite når de blir vurdert
og hva de blir vurdert i forhold til.
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Lenkesamling:
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