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Det nye paradigmet

Vurdering

AV FOR SOM

Læring





Skrekkeksempel



Nye føringer og forventninger



Nye føringer og forventninger



Kompetanseorientering



Undervisning

Vurdering Digitalisering

Læring

Motivasjon

Variasjon

Kompetanseorientering

«Dokumentasjon»

Å følge med underveis



Profesjonelt skjønn i vurdering



Hva skal elevene mestre?

Reelle, livsnære oppgaver og utfordringer

Vi (og elevene) må se gapene mellom der de er, og dit de skal

Vet vi hvor vi er på vei?
Vet elevene det?
Får det konsekvenser for undervisningen? Vurderingen?



Hva skal elevene mestre?

Kroppsøving VG3 – Stuttreist friluftstur a la Monsen

Mat og Helse 9.trinn – 4.stjerners middag

Samfunnsfag 10.trinn – fagsamtale rundt case

Musikk 10.trinn – avslutningsforestilling

Yrkesfag - fagprøven



Eksempel på god sluttkompetanse

En elev i samfunnsfag klarer å 

Være automatisk kritisk til kilder og informasjon
Bruke informasjon, ikke bare gjengi
Beherske flere metoder og velge fornuftige metoder for å finne ut av noe
Se at årsaker og virkninger henger sammen og at de har forskjellig betydning
Se at historie, geografi og samfunnskunnskap henger sammen
Vise overføringsverdi fra ett fenomen til et annet
Forstå at folk handler ut fra kontekst
Ta seg inn i flere perspektiver
Tenke prinsipielt



Å sette seg i posisjon til å vurdere – i prosess:

Kjerneelementer:

Bevegelse og kroppslig læring
- Være i bevegelse sammen med andre
- Utforske egen identitet
- Kroppslig læring
- Allsidig motorisk læring

Deltagelse og samspill i bevegelsesaktiviteter
- Håndtere utfordringer
- Løse oppgaver i fellesskap
- Reflektere over samspill og samhandling
- Anerkjenne ulikhet

Suksesskriterier:

Elevene 

- Utfordrer seg selv fysisk og psykisk
- Gir ikke opp når de møter motstand
- Opplever seg inkludert
- Øver ut fra sine individuelle behov
- Gir og tar i mot konstruktive og 

tilpassede tilbakemeldinger
- Klarer å vurdere sin egen prosess

Valg av aktivitet: Hjørnefotball



Å vurdere i prosess



Å vurdere i prosess

Først:
- Hva øver vi på i dag?
- Lærer modellerer tilbakemeldinger
- Regler klargjøres
- Lærer planlegger lagssammensetning ut fra målene



Å vurdere i prosess

Læreren observerer dialogen, gir 
tilbakemeldinger og oppdrag
Elevene får utfordringer som gir 
dem mulighet til å øve



Å vurdere i prosess

Egenvurdering muntlig, skriftlig eller digitalt
eller
hverandrevurdering i par/grupper/lag



Å sette seg i posisjon til å vurdere – i prosess:

Vurdering:

Skjer underveis gjennom dialog og observasjon
(de fleste hver gang)

Elevenes refleksjoner tas vare på fysisk/digitalt 
(ikke hver gang)

Læreren lager korte notater på enkeltelever rett i etterkant
- knyttet til suksesskriteriene.
(ikke alle hver gang)

Suksesskriteriene tilgjengelig i læringsplattform og i salen.

Suksesskriterier:

Elevene 

- Utfordrer seg selv fysisk og psykisk
- Gir ikke opp når de møter motstand
- Opplever seg inkludert
- Øver ut fra sine individuelle behov
- Gir og tar i mot konstruktive og 

tilpassede tilbakemeldinger
- Klarer å vurdere sin egen prosess



Oppsummering

Vurdering og læring er det samme

Ta i bruk handlingsrommet

Pakk ut forståelsen sammen

Digitale verktøy – der det er smart


