
Satsingen Vurdering for læring

Oppstartsamling pulje 7

Reidunn Aarre Matthiessen og Heidi Paulsen



Deltakere i pulje 7

Pulje Deltakere Periode

3 66 kommunale og 15 private skoleeiere i 

Hedmark, Hordaland, Nordland, Oslo, 

Nord-Trøndelag, Vest-Agder og Østfold

Feb. 2012 – juni 2013

4 70 kommunale og 14 private skoleeiere i 

Akershus, Buskerud, Finnmark, Møre og 

Romsdal, Telemark og Vestfold

Feb. 2013 – juni 2014

5 70  kommunale og 19 private skoleeiere 

fordelt på 17 fylker

April 2014 – mars 2016

6 55 kommunale og 12 private skoleeiere i 

18 fylker. Over 170 barne- og 

ungdomsskoler, 18 

voksenopplæringssentre og 4 PPT’er

April 2015 – mars 2017

7 44 kommunale og 24 friskoler fra alle 

fylker. Ca. 220 barne- og ungdomsskoler 

og 10 voksenopplæringssentre

Mars 2016 – mars 2018



Mål for satsingen Vurdering for læring

Overordnet målsetting er å 

legge til rette for at skoleeier 

og skoler kan videreutvikle 

en vurderingskultur og en 

vurderingspraksis som har 

læring som mål.

Det innebærer blant annet 

en praksis som er i tråd med 

fire prinsipper for god 

underveisvurdering



1. Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som 
forventes av dem (§3-1, §4-1)

2. Elevene skal ha tilbakemeldinger som forteller dem 
om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen (§3-11, 
§4-2)

3. Elevene skal få råd om hvordan de kan forbedre 
seg (§3-11, §4-2)

4. Elevene skal være involvert i eget læringsarbeid 
ved blant annet å vurdere eget arbeid og egen 
faglig utvikling (§3-12, §4-8)

Fire prinsipper for god underveisvurdering



Prinsippene i praksis

http://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/filmer/filmer-

fra-laresteder/vurderingsovelse-i-begynnelsen-av-skolearet/

http://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/filmer/filmer-fra-laresteder/vurderingsovelse-i-begynnelsen-av-skolearet/
http://www.udir.no/Vurdering-for-laring/Filmer/Filmer-fra-videregaende-opplaring/Vurderingsovelse-i-begynnelsen-av-skolearet-pa-VG1/
http://www.udir.no/Vurdering-for-laring/Filmer/Filmer-fra-videregaende-opplaring/Vurderingsovelse-i-begynnelsen-av-skolearet-pa-VG1/


Innhold i satsingen 

• De fire prinsippene og sammenhengen mellom disse er 
helt sentralt

• Innholdselementer vil blant annet være

- Sammenhengen mellom lokalt arbeid med læreplaner, 
vurdering og læring

- Sammenhengen mellom underveis- og sluttvurdering

- Godt læringsmiljø som forutsetning for VfL

- Egenvurdering og elevinvolvering i vurdering 

- Vurderingsskjønn og tolkningsfellesskap

- Hvordan bruke resultater fra prøver i underveisvurdering

- Lærende nettverk og spredning



Vurdering for læring og forskriften

Satsingen bygger på kap. 3 og 4 om individuell vurdering i 

forskrift til opplæringsloven og kap 3 i forskrift til 

friskoleloven som alle skoler og lærebedrifter skal følge

Underveisvurdering skal brukast som ein reiskap i 

læreprosessen, som grunnlag for tilpassa opplæring og 

bidra til at eleven, lærlingen og lærekandidaten aukar 

kompetansen sin i fag 

Forskrift til opplæringsloven, §3-11 og §4-7



Dilemmaer og utfordringer

• Vurdering for læring er ikke bare en rekke teknikker og 

arbeidsmåter. Viktig å reflektere over vurderingspraksisen.

• Fare for at Vurdering for læring reduseres til en instrumentell 

forståelse. Elevens læring er det viktigste – hva lærer elevene av 

min praksis? 

• Er Vurdering for læring mer arbeidskrevende? Er det noe som kan 

gjøres annerledes?

• Det handler om mindset – en måte å tenke på når vi planlegger 

opplæringen som utfordrer tradisjonelle elev- og lærerroller. 



- Hva, hvorfor og hvordan?



1. Hva er vurdering for læring?



Vurdering FOR læring = Læring i sentrum

• Vurdering for læring handler om at 

informasjon om elevenes kompetanse 

og utvikling gir retning for planlegging 

og gjennomføring av opplæringen

• Vurdering for læring handler om at 

lærere systematisk innhenter, 

analyserer og bruker 

vurderingsinformasjon med det formål 

å se:

- hvor elevene er i sin læring

- hvor de skal

- hvordan de best kan komme dit 



Vurdering som fremmer læring

• Bygger på det vi vet
• vurdering hvor vi finner ut hvor eleven og lærlingen er i 

sin læring

• Er meningsfull og blir forstått
• avklarte og tydelige mål og der elever og lærlinger vet hva 

som kjennetegner en god prestasjon

• Er aktiv og sosial
• elever og lærlinger vurderer eget arbeid

• tilbakemeldinger skjer i et aktivt og dialogisk miljø

• Elever og lærlinger utvikler selvregulert læring  

Gordon Stobart 2011



På hvilke tidspunkt vurderer vi elevenes kompetanse?

• I forkant av opplæringsperioden?
• Kartlegge forkunnskaper og læringsbehov

- Elever blir bevisste hva de trenger å lære
- Læreren kan starte opplæringen «der elevene er»

• Underveis i opplæringsperioden?
• Prosessorientert vurdering for å justere og forbedre underveis

- eks.:
• Den daglige læringsdialogen 
• Medelevvurdering
• Egenvurdering 
• Underveisprøver

• I etterkant av opplæringsperioden?
• Statussjekk om elevene har nådd målene?

- Hvilken hensikt?
- Hvordan bruke statussjekken?

• Hvilke muligheter finnes til videre læring?



Vurdering for læring og elever med spesielle behov

• De samme prinsippene for vurdering som fremmer læring gjelder 

for alle elever

• Forskjellen ligger i hvilken type «verktøy» og hvilke 

kommunikasjonsformer som benyttes

• Metoder og verktøy som er blitt utviklet for elever med spesielle 

behov kan benyttes i ordinære skoler for å forbedre 

opplæringstilbudet for alle elever



2. Hvorfor satse på vurdering for læring? 



Hvorfor satsing på vurdering for læring? 

• Nasjonal og internasjonal forskning og erfaringer som viser 

at vurdering kan ha stor betydning for elevenes 

læringsmuligheter

• Det er store forskjeller mellom skoler og kommuner

• Støtte implementering av ny forskrift (2009)



Vurdering for læring og samfunnsoppdraget

• Formålsparagrafen (Oppll § 1-1):

• (Opplæringa) … skal fremje demokrati, likestilling og 

vitskapleg tenkjemåte. (…). Dei skal få utfalde 

skaparglede, engasjement og utforskartrong. (..) lære å 

tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal 

ha medansvar og rett til medverknad. Skolen og 

lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, 

respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar 

danning og lærelyst.

• Hvilke konsekvenser får det for lærernes vurderingspraksis?



Vurderingspraksisen i norsk skole har endret seg

• Underveisvurdering var i liten 

grad tematisert på skolene

• Ikke vanlig å kommunisere 

mål og kriterier til elevene

• Fokus på aktiviteter

• Lav bevissthet om 

tilbakemeldingenes betydning 

for læring

• Svak kobling mellom 

læreplaner og 

vurderingsarbeidet

• Vurdering diskuteres i stor grad 

blant lærere og skoleledere

• Elevene vet hva de skal lære og 

hva de blir vurdert etter

• Fokus er endret fra hva elevene 

skal gjøre til hva de skal lære

• «Framovermeldinger» er vanlig

• Rapporter viser at arbeid med 

vurdering gir økt forståelse for 

læreplaner og 

kompetansebegrepet

Før Nå



Men…

• Etter flere år med nasjonal satsing ser vi at 

• Mye er fremdeles opp til den enkelte lærer

• Skoler og lærere ønsker mer 

vurderingskompetanse

• Mange vil videreutvikle vurderingspraksisen 

sin til å bli mer læringsfremmende

• Det er store forskjeller mellom skoler og 

kommuner



Forskning  på individuell vurdering i skolen 
(FIVIS) 2011-2014

Noen funn fra rapport 2 Vurdering i skolen (2013). Operasjonalisering og praksiser:

• Praksis med å tydeliggjøre mål og kriterier for elevene har 

begynt å sette seg, men stor variasjon med hensyn til hvor 

langt skolene har kommet i vurderingsarbeidet

• Lærere mener at tydelige mål og kriterier i forkant av 

undervisningen oppleves som motiverende for elevene – denne 

oppfatningen støttes av elevene

• Samtidig viser funn fra FIVIS at arbeidet med mål og kriterier 

fort kan bli instrumentelt og for lite faglig fundert

• Elevinvolvering benyttes i begrenset omfang i 

vurderingsarbeidet



Summeoppgaver

1. Hvordan er din vurderingspraksis? 
• Hva er du god på og hva kan du videreutvikle?

2. Hva kjennetegner vurderingspraksisen på 

skolen din? 
• Har dere en privat eller kollektiv vurderingspraksis?

• Bidrar skolens vurderingspraksis til å fremme læring?



Elevundersøkelsen 2015



Elevundersøkelsen
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Forklarer lærerne hva som er målene i de ulike fagene slik at du forstår 

dem? (Prinsipp 1)
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Får du være med og vurdere skolearbeidet ditt? (Prinsipp 4)
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Refleksjon

• Hvordan er resultatene på din skole? 



3. Hvordan skal dere jobbe videre?



Veien videre…

• Satsingen skal være 
praksisnær

• Skolene skal arbeide 
systematisk med at 
elevenes læringsbehov får 
konsekvenser for 
opplæringen

• Arbeidet skal ta 
utgangspunkt
i fire prinsipper for god 
underveisvurdering



Arbeidsform i satsingen – lærende nettverk 

• Handler om å bruke eksisterende eller etablere 

nettverk, møtearenaer og arbeidsformer lokalt som 

støtter praksisutviklingen

• Nettverksarbeidet skal ta utgangspunkt i det 

utviklingsarbeidet som skjer på skolene



Er dere med i andre satsinger?

• Satsingen Bedre læringsmiljø

• Oppfølging av Meld. St. 22 – Ungdomstrinn i utvikling

• Satsinger mot frafall, for eksempel Ny Giv (KD)

• Veilederkorps

• Kompetanse for kvalitet – strategi for etter- og 

videreutdanning

• Realfagssatsingen 

Viktig å se sammenheng og helhet i de ulike satsingene 



Sammenheng mellom godt læringsmiljø og god vurderingspraksis

Kjennetegn på god klasseledelse:

God klasseledelse

Positive relasjoner mellom lærer 

og elev

Positive relasjoner og kultur for 

læring blant elevene

Godt samarbeid mellom hjem og 

skole

God ledelse, organisasjon og 

kultur for  læring på skolen

Kjennetegn på god vurderingspraksis:

Elevene forstår hva de skal lære og 

hva som er forventet av dem

Elevene får tilbakemeldinger som 

forteller dem om kvaliteten på 

arbeidet eller prestasjonen

Elevene får råd om hvordan de kan 

forbedre seg

Elevene er involvert i eget 

læringsarbeid ved blant annet å 

vurdere eget arbeid og utvikling



Kultur for læring

• Et trygt og tillitsfullt læringsmiljø er en viktig 

forutsetning for å bygge en vurderingskultur med 

læring i sentrum

• Det skal være lov til å prøve og feile

• Gjelder ikke bare for elevene!



• Diskutere hva de fire prinsippene betyr og hva slags 
praksis skolen og lærerne har i dag

• Velge et spesielt fokus på ett eller flere av de fire 
prinsippene

• Prøve ut ulike vurderingsmåter som er i tråd med 
prinsippene 

• Prøve ut og diskutere med andre hvordan prinsippene 
kan bli en mer integrert del av det daglige arbeidet

• Dele praksiserfaringer og vurderingseksempler 
gjennom nettverk

Hvordan kan dere jobbe med satsingen?



Ny nettside - http://www.udir.no/vfl

http://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/


Bli inspirert – hva finner du på de nye nettsidene? 

• Generelt om vurderingspraksis 
• Tekster m/refleksjonsspørsmål

• Filmer 

• Bibliotek

• Tilpasset opplæring

• Læringsmiljø

• Barn og unge med særskilte behov

• Læreplanverket

• Ungdomstrinn i utvikling - ressurser

• Eksamen – eksamensoppgaver og eksamensbesvarelser med 

begrunnelse for karakter

• Nasjonale prøver, kartleggingsprøver etc.

• Fagsider – under utvikling

• Nytt rundskriv om individuell vurdering – Udir-5-2016

http://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/
http://www.udir.no/laring-og-trivsel/tilpasset-opplaring/
http://www.udir.no/laring-og-trivsel/laringsmiljo/
http://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/
http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/
http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/ungdomstrinn-i-utvikling/
http://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/forberede-og-ta-eksamen/
http://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/
http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fag/
http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Vurdering/individuell-vurdering-udir-5-2016/


Refleksjonsøkt



Film til inspirasjon

http://www.udir.no/Vurdering-for-laring/Erfaringer-fra-

praksis/Praksisinnlegg/erfaringsdeling-elever-midsund-skole/

http://www.udir.no/Vurdering-for-laring/Erfaringer-fra-praksis/Praksisinnlegg/erfaringsdeling-elever-midsund-skole/
http://www.udir.no/Vurdering-for-laring/Erfaringer-fra-praksis/Praksisinnlegg/erfaringsdeling-elever-midsund-skole/
http://www.udir.no/Vurdering-for-laring/Erfaringer-fra-praksis/Praksisinnlegg/erfaringsdeling-elever-midsund-skole/


Refleksjonsøkt

Organisering av refleksjonsøkten:

• Reflekter og noter for deg selv (2 min)

• Del med læringspartner (nabo på bordet) (3 min)

• Del med hele gruppa og bli enige om 3 – 5 punkter som dere mener 

utgjør kjernen i Vurdering for læring

• Gruppeleder passer tiden og sørger for at alle kommer til orde. 

• Noter punktene i padlet 

• Maks 5 punkter.

Hva mener du er kjernen i Vurdering for læring?



http://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/filmer/filmer-fra-laresteder/egenvurdering-og-selvregulert-laring2/

http://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/filmer/filmer-fra-laresteder/egenvurdering-og-selvregulert-laring2/


Vurdering for læring og samfunnsoppdraget (igjen)

• Formålsparagrafen (Oppll § 1-1):

• (Opplæringa) … skal fremje demokrati, likestilling og 

vitskapleg tenkjemåte. (…). Dei skal få utfalde 

skaparglede, engasjement og utforskartrong. (..) lære å 

tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal 

ha medansvar og rett til medverknad. Skolen omed

tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar 

danning og lærelyst.

• g lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane



Refleksjonsøkt

• Organisering av refleksjonsøkten:
• Reflekter og noter for deg selv (2 min)

• Del med læringspartner (nabo på bordet) (3 min)

• Del med hele gruppa og bli enige om 3 punkter

• Gruppeleder passer tiden og sørger for at alle kommer til orde. 

• Skriv opp punktene på en post-it lapp og heng opp på veggen.

Hvordan kan du/dere involvere elevene i læringsarbeidet?



Lykke til!


