
VURDERING



Ønsket tilstand (2022)

Opplæringen foregår i tråd med 
læreplanverket og på en måte som
er optimal for elevenes trivsel og 

læring



KJERNEELEMENTER

•Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter

•Teknologi

•Energi og materie

• Jorda og livet på jorda

•Kropp og helse





Situasjonen i dag

Ønsket situasjon 2023

H21

V22

H22

V21

H20

Jeg kan anvende kunnskaper 
og ferdigheter til å mestre 
utfordringer og løse oppgaver i 
kjente og ukjente 
sammenhenger og situasjoner

Høst 5. trinn

Vår 7. trinn





Elevene må få tid og 

støtte til å tette gapene!



Situasjonen i dag

Ønsket situasjon 2023

H21

V22

H22

Tiltak – hva gjør vi? 
V21

H20

Jeg kan anvende kunnskaper 
og ferdigheter til å mestre 
utfordringer og løse oppgaver i 
kjente og ukjente 
sammenhenger og situasjoner

Høst 5. trinn

Vår 7. trinn
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og ferdigheter til å mestre 
utfordringer og løse oppgaver i 
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sammenhenger og situasjoner

Høst 5. trinn

Vår 7. trinn

For å bygge kompetanse må elevene:
1) trene
2) på det de skal bli gode til
3) med smarte strategier
4) mens de har det trygt og godt



Overordnet del (kapittel 2.1 og 3.1)
• Faglig læring kan ikke isoleres fra sosial læring. I det daglige arbeidet spiller derfor elevenes 

faglige og sosiale læring og utvikling sammen. 

• De normene og verdiene som preger læringsfellesskapet, har stor betydning for elevenes 
sosiale utvikling[…]Når vi selv opplever å bli anerkjent og vist tillit, lærer vi å verdsette både 
oss selv og andre. Elevene skal lære å respektere forskjellighet og forstå at alle har en plass 
i fellesskapet. 

Proaktivt: - Fremme miljø

- Bygge sosial kompetanse

Reaktivt: - Følge med og fange opp

- Håndtere krenkelser
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1) trene
2) på det de skal bli gode til
3) med smarte strategier
4) mens de har det trygt og godt



Klarer vi å se på 

underveisvurderingsprosesser

som startpunkt for videre læring?

1  - 2 - 31  - 2 - 31  - 2 - 3 1  - 2 - 3



TRE FASER I 

UNDERVEISVURDERINGSPROSESSER

1. Å følge med på og fange opp kompetanse

2. Å kommunisere om progresjon

3. Å planlegge videre læring 



UDIR-sitat 

(fra kompetansepakka)

«Underveisvurdering som fremmer læring forutsetter at 

læreren og eleven har god innsikt i kompetansen eleven 

har der og da.» 



Situasjonen i dag

Ønsket situasjon 2023

H21

V22

H22

Tiltak – hva gjør vi? 
V21

H20

Hvordan finne ut at 
eleven er på rett vei?

Jeg kan anvende kunnskaper 
og ferdigheter til å mestre 
utfordringer og løse oppgaver i 
kjente og ukjente 
sammenhenger og situasjoner

Høst 5. trinn

Vår 7. trinn



UDIR-sitat 

(fra kompetansepakka)

«Det er ikke bare prøver eller skriftlige arbeider som gir 

informasjon om elevenes kompetanse, og det er heller 

ingen krav i de nye læreplanene om å legge til rette for 

spesifikke vurderingssituasjoner.» 



UDIR-sitat 

(fra kompetansepakka)

«Elevene går på skolen for å lære, ikke primært for å bli 

vurdert, og kompetanse kan like gjerne komme til syne i 

daglige læringsaktiviteter, der elevene arbeider med å 

mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente 

sammenhenger og situasjoner.»



IDÉMYLDRING 

I HVILKE SITUASJONER KAN LÆRERE FANGE OPP 

KOMPETANSE HOS ELEVENE?



TRE FASER I 

UNDERVEISVURDERINGSPROSESSER

1. Å følge med på og fange opp kompetanse

2. Å kommunisere om progresjon

3. Å planlegge videre læring 



Udir i kompetansepakka for fagfornyelsen

«I overordnet del står det at Skolen skal legge til rette 
for læring for alle elever og stimulere den enkeltes 
motivasjon, lærelyst og tro på egen mestring. 

Vurderingspraksisen må ikke bryte med denne 

ambisjonen.»



Hva trenger akkurat den eleven akkurat nå?





Hva trenger akkurat den eleven akkurat nå?

- Dette får jeg til allerede (tydeliggjøre forbedring fra sist) 

Eleven sammenligner seg med seg selv

Progresjonen beskrives



Elever som prøver MÅ oppleve mestring



TRE FASER I 

UNDERVEISVURDERINGSPROSESSER

1. Å følge med på og fange opp kompetanse

2. Å kommunisere om progresjon

3. Å planlegge videre læring 



Fase 3

- Elev: Dette får jeg ikke til ennå (men det er ikke for seint, jeg skal 
jo fortsette å øve, og jeg får hjelp av læreren)

- Elev: Sånn skal jeg jobbe i tiden framover!

- Lærer: Hvilken støtte trenger du fra meg for å få det til?





 På vår skole: Tenker vi på vurdering som et 

startpunkt for videre læring?

 Hva slags vurderingspraksis må vi slutte med?

 Hva må vi gjøre mer av? 

REFLEKSJON - tenkeskriv


