


Elevens stemme – den viktigste 
stemmen









Nye føringer og forventninger



Vurderingssituasjoner





Egenvurdering og medvirkning



Egenvurdering og medvirkning

Hva lurer vi egentlig på?

Hva trenger vi å få tilgang til?

Hva er relevant for elevene?



Egenvurdering og medvirkning

Hva synes du at du får til?

Hva synes du er vanskelig?

Hvordan kan jeg hjelpe deg?

Har du noen forslag til meg?

Hva må jeg vite om deg?



Egenvurdering

Ikke noe nytt ☺

Stikkord:

Timing (før, under, etter)

Tidsspenn (kort, mellomlangt, langt)

Kontekst (fag, tid, modning)



Teorigrunnlag



Teorigrunnlag



Noen eksempler i ulike 

tidsspenn



I det korte tidsspennet

Hvordan var innsatsen din?

Hva var det viktigste du lærte i dag?

Var du enig i tipsene du fikk fra læringspartneren din?

Kom du raskt i gang med arbeid?

Hvorfor / Hvorfor ikke?

Vet du hva du bør jobbe med neste gang?

Hvordan skal du få det til?

Hva slags hjelp trenger du neste gang?

Hva var vanskelig i dag?

Hvorfor?

Ville du gjort noe annerledes i dag?

Gjenfortell målene for dette temaet.

Hva trenger du å øve på nå?



I det mellomlange tidsspennet
Kjenner du suksesskriteriene for temaet? 

Hvis ikke – hvordan kan du finne det ut?

Hvis du vet – gjenfortell dem

Har du fått nok tilbakemelding av læreren din underveis?

Fortell hvilke tilbakemeldinger du har fått av læreren din

Forsto du tilbakemeldingen du fikk midtveis/etter temaet? 

Er du enig i tilbakemeldingen du fikk?

Hva slags veiledning vil du ha underveis?

Fortell om en strategi du har brukt som har vært nyttig for deg.

Vet du hvordan du bør jobbe for å øke kompetansen din i faget? 

Hvis ja – forklar hva.

Hvis nei – hvordan kan du finne det ut?

Hvordan kan vi jobbe i neste tema slik at du kan lære mer?

Hvordan vil du vise kompetansen din innenfor dette temaet?



I det lange tidsspennet

Hva ønsker du selv å forbedre i neste termin / Hva er målet ditt for dette året?

- Hvordan skal du prøve å få det til?

- Hvordan kan læreren din hjelpe deg?

Hva vil du si at har blitt flinkere i gjennom dette halvåret? 

Se på fagets kjerneelementer.

Hvilke strategier har du brukt / vil du øve på i denne terminen/dette året for å 

øke læringen din?

Hvordan har du brukt tilbakemeldingene du har fått underveis?



Dokumentasjon?



Må elever alltid få råd?

Når?

Hvorfor?

Hvor mange?

2 x 10 x 10 = 200 

200 x 3

= 600



Medvirkning



Medvirkning






	Lysbilde 1
	Lysbilde 2: Elevens stemme – den viktigste stemmen
	Lysbilde 3
	Lysbilde 4
	Lysbilde 5
	Lysbilde 6: Nye føringer og forventninger
	Lysbilde 7: Vurderingssituasjoner
	Lysbilde 8
	Lysbilde 9: Egenvurdering og medvirkning
	Lysbilde 10: Egenvurdering og medvirkning
	Lysbilde 11: Egenvurdering og medvirkning
	Lysbilde 12: Egenvurdering
	Lysbilde 13
	Lysbilde 14
	Lysbilde 15
	Lysbilde 16
	Lysbilde 17
	Lysbilde 18
	Lysbilde 19: Dokumentasjon?
	Lysbilde 20: Må elever alltid få råd?
	Lysbilde 21: Medvirkning
	Lysbilde 22: Medvirkning
	Lysbilde 23
	Lysbilde 24

