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Til elever og lærere    

Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre 
opplæringen  i fag.  

Vi ønsker at veilederen ”Undervisningsvurdering – en veileder for elever og lærere” skal bidra til 
at lærere og elever sammen reflekterer over hva som skaper god læring. Vi vet at mange klasser 
allerede i dag gjennomfører undervisningsvurdering. Veilederen kan likevel bidra til at arbeidet blir 
mer systematisk, og at flere føler seg trygge på dette viktige arbeidet.  

Både i den generelle delen i læreplanen og i prinsippene for opplæringen er det lagt vekt på at 
elevene deltar i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen. Undervisningsvurdering 
foregår i klassen, men er noe annet enn vurdering for læring. Vurdering for læring er en del av den 
individuelle vurderingen der det er elevenes kompetanse i fag, orden eller oppførsel som blir vurdert. 
Undervisningsvurdering har som formål å forbedre opplæringen i klassen. Disse to formene for 
vurdering utfyller og støtter hverandre. Veilederen handler om vurdering av opplæringen i fag.

Skoleledelsen har det overordnede, pedagogiske ansvaret for opplæringen på skolen. Før dere 
begynner å arbeide med veilederen, må dere ha avklart om resultatene av vurderingen skal brukes i 
klassen/gruppa, eller om dere også skal rapportere resultatene til skoleledelsen og/eller kommunen/
fylkeskommunen.

Prinsipper: 

1. Vurderingen gjennomføres av læreren og elevene. Vurderingen skal utvikle dialogen mellom lærer
 og elev, og den skal dreie seg om forhold som de sammen eller hver for seg kan gjøre noe med.
2. Vurderingen skal være direkte relatert til opplæringen i det enkelte fag.
3. Vurderingen skal handle om læringsmål, arbeidsmåter, læringsstrategier, innhold og organisering 

i timene.  
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Hvordan gjør vi det?

For at vurderingen av opplæringen skal være vellykket, er det viktig at den blir gjennomført på en 
systematisk og gjennomtenkt måte. Arbeidet kan deles inn i fire faser, og det er viktig at alle fasene blir 
fulgt opp av læreren og elevene. Før elever og lærere starter prosessen med å vurdere opplæringen, 
skal alle være kjent med de prinsippene som ligger til grunn for en vurdering av opplæringen (se 
over), samt innholdet i de ulike fasene i prosessen.

1. Hvordan kommer vi i gang?

I denne fasen forbereder elever og lærere seg på vurderingsarbeidet. De gjør seg kjent med formålet 
med å vurdere opplæringen i fag, hvem de skal involvere, og hvordan. Videre må de bestemme 
framgangsmåten, og hvordan de skal følge opp resultatene. 

Hvorfor skal vi vurdere opplæringen? Hva vil vi oppnå?  
Hvilke deler av opplæringen er det vi vil vurdere?  
Har vi nok kunnskaper om opplæringen til å kunne gjennomføre en vurdering? 

Hvis ja, gå til punkt 3. 

Hvis nei, hvordan skal vi skaffe oss denne kunnskapen? 

Hva gjør vi når vi har hentet inn kunnskapen/informasjonen? 

Hvem gjør hva når?  

Vurderingen har som mål å utvikle dialogen mellom læreren og elevene, og den skal dreie seg om 
forhold de kan gjøre noe med. En slik prosess krever åpenhet, men klassen bør drøfte muligheten 
for og eventuelle ønsker om anonymitet.

1. 
Hvordan  

kommer vi i gang?
• Formål

• Involvering
• Framgangsmåte

• Oppfølging

2. 
vi innHenTer 
informasjon

• Dialog
• Observasjon

• Logg
• Spørreunder-

søkelse

3. 
vi snakker 
om deT vi 

Har funneT
• Dialog

4. 
vi følger oPP 

deT vi Har funneT
• Konkrete opp-
følgingspunkter

• Ansvarsfordeling  
og tidsfrister
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2. vi innhenter informasjon  

I denne fasen innhenter elevene og læreren informasjon om hvilke deler av opplæringen de vil vurdere. 
Det er ulike måter å gjøre dette på. Nedenfor følger en kort beskrivelse av noen tilnærmingsmåter. 

dialog
Dialog er ideelt sett en åpen og maktfri samtale. Det innebærer at alle elevene er likeverdige, og at 
lærere og elever prøver å få til likeverdighet i dialogen om opplæringen. Dialogen innebærer at en 
prøver å forstå andre, og ikke overtaler eller manipulerer andre til å overta den forståelsen en selv 
har. 

Deltakerne forsikrer seg om at de snakker om samme sak og har pålitelig og gyldig kunnskap om 
det samtalen skal handle om. I dialogen snakker ikke elevene og læreren om personer, men om 
handlinger og situasjoner. 

En viktig forutsetning for en god dialog er dessuten at det er satt av tilstrekkelig med tid til samtale 
og refleksjon, og at læreren og elevene viser respekt for hverandre. 

Hensikten er at deltakerne skal få ny innsikt om hvordan klassen lærer, og dermed styrke opplæringen 
i timen.

Hva er bra ved opplæringen? Hvorfor? Hva bør vi jobbe videre med? Hvordan? Hva er gjort? Hva 
kan vi eventuelt gjøre annerledes i det videre arbeidet? Må eleven selv gjøre noe annerledes? 
Kan læreren gjøre noe annerledes for å forbedre opplæringen i klassen? Må klassen i 
fellesskap gjøre noe annerledes?
Hva kan vi eventuelt gjøre annerledes, og hvorfor?

observasjon
En systematisk observasjon av opplæringen betyr å registrere bestemte forhold over en viss tid. Elever 
og lærere har på forhånd blitt enige om hva de skal registrere i den avtalte tidsperioden. Det bør være 
minst to elevobservatører i hver læringsøkt fordi vi ofte hører og ser ulike ting. 

Hva det er viktig å fokusere på, kan variere fra klasse til klasse.  For at observasjonen skal bli systematisk 
og bidra til økt kunnskap om hvordan klassen lærer best, skal elevobservatørene fylle ut et skjema 
mens de observerer.

Skal vi observere hvordan gruppearbeid fungerer (jobber alle, er det noen som drar lasset)? 
Skal vi observere hvem som blir spurt, hvordan læreren setter tydelige mål for timen, hvordan 
læreren gir tilbakemelding, hvor mange som ikke følger med, hvor mange som kommer for 
seint til timen osv? Skal vi se på hvem det er som spør mest? Skal vi telle antall ganger noe 
skjer i klasserommet?
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logg
Mens en observasjon egner seg best til å studere sider ved opplæringen som elevene og læreren har 
blitt enige om i fellesskap, er loggen mer egnet til å belyse individuelle erfaringer. Elevene skriftliggjør 
både styrker og svakheter ved opplæringen, og de har fokus både på seg selv og på klassen som 
helhet. Fordi elevene må sette ord på sine tanker, vil det å skrive øke bevisstheten om opplæringen. 

For at loggføringen skal bli systematisk og bidra til økt kunnskap, må loggføringen ta utgangspunkt i 
en felles mal. Malen må beskrive hvilket/hvilke tema elevene skal føre logg om, og den må si noe om 
form og innhold.  

Elevene må på forhånd avklare hvordan de skal oppsummere og presentere loggene for klassen.

Hva er bra ved opplæringen? Hvorfor? Hva bør vi jobbe videre med? Hvordan? Hva er gjort? Hva 
kan vi eventuelt gjøre annerledes i det videre arbeidet? Må eleven selv gjøre noe annerledes? 
Kan læreren gjøre noe annerledes for å forbedre opplæringen i klassen? Må klassen i 
fellesskap gjøre noe annerledes?

Hva kan vi eventuelt gjøre annerledes, og hvorfor?

spørreskjema
Spørreskjema kan brukes til å hente inn informasjon om hvordan elevene opplever opplæringen 
i fag. Før gjennomføringen bør elevene få se spørreskjemaet slik at de kan få avklart eventuelle 
misforståelser eller få svar på spørsmål. I ettertid vil det være mulig å sammenligne elevgrupper og 
se utvikling over tid. Et spørreskjema kan egne seg godt dersom elevene og læreren er relativt nye 
for hverandre. 

Hvis elevene og læreren ønsker å gjennomføre en spørreundersøkelse, viser erfaringen at det ikke bør 
være mulig å skrive inn utdypende svar i åpne felt. Dette fordi utdypende informasjon og vurderinger 
bør komme fram i dialogen i fase 3, slik at det blir mulig å ta opp misforståelser og annet direkte.

Eksempler på påstander til bruk i spørreskjemaet

Læreren forklarer hvilke kompetansemål vi arbeider med i faget i denne perioden.
Vi snakker om hva vi må kunne for å nå kompetansemålet i dette faget.

Vi får vite hva som teller med når vi blir vurdert i faget.
Jeg snakker med læreren hvis jeg mener læreren bør gjøre noe på en annen måte.
Vi får påvirke arbeidsformene i faget.

Vi bruker ulike læringsstrategier i arbeidet med faget.
Læreren kan starte opplæringen med en gang timen begynner.
Jeg har med meg bøker og annet utstyr som jeg trenger i faget.

Jeg bidrar til et godt og støttende læringsmiljø.
Vi diskuterer hvordan vi kan lære mer i faget.
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3. vi snakker om det vi har funnet

Uavhengig av hvilken tilnærmingsmåte elevene og læreren velger for å innhente informasjon, må de 
systematisere informasjonen og følge den opp med en dialog mellom læreren og elevene. På denne 
måten kan klassen danne et felles utgangspunkt for å videreutvikle opplæringen i faget.  

Det er viktig at alle kommer til orde, og at alle blir lyttet til. For å sikre at alle tør å ta ordet, kan det 
være lurt å starte dialogen i små grupper først. Elevene kan gå sammen i par og diskutere et eller 
flere temaer som angår opplæringen, og som har pekt seg ut i innsamlingsfasen. Deretter kan to-tre 
par gå sammen og diskutere videre. Til slutt kan hele klassen diskutere og prioritere hva klassen 
skal jobbe videre med. Læreren tar ansvar for å oppsummere hvordan oppfølgingen skal foregå. 
Under hele prosessen er det viktig at både elever og lærere tenker løsningsorientert. 

kommunikasjonsregler
Måten elevene og læreren velger å uttrykke seg på, påvirker dialogen. Før dialogen starter, kan det 
derfor være lurt å bli enige om noen kommunikasjonsregler. I boksen under er noen regler som har 
vist seg å være et nyttig utgangspunkt for en god og meningsfull dialog.

1. Når du snakker, snakk for deg selv. Benytt klare jeg-budskap.
2. Adresser budskapet ditt. Tenk på hvordan du vil at mottakeren skal oppfatte budskapet.
3. Fokuser på sak, ikke person.
4. Gi gjerne uttrykk for følelser. Si ”Jeg opplever at …”, ”Jeg synes …” i stedet for å fremme 

fordekte eller åpenbare anklager eller personangrep.
5. Unngå unnskyldninger. For eksempel: ”Det jeg har å si, er sikkert ikke særlig interessant, 

men …”
6. Uttrykk deg i presens (nåtid), ikke fortid eller framtid.
7. Vær konkret og tydelig, ikke uttrykk deg i generelle vendinger.
8. Still ikke spørsmål når det er noe du har på hjertet. I mange spørsmål ligger det et skjult 

svar. Si for eksempel ikke: ”Det er vel flere her som kunne tenke seg en plass i styret.” Si 
heller: ”Jeg vil gjerne være med i styret.”

9. Spør mindre hvorfor og mer hva og hvordan. Hvorfor-spørsmål fører lett til at den du spør, 
lager gode unnskyldninger eller ”forklaringer”.

 Eksempel: ”Hvorfor er du så sinna?” – ”Fordi jeg hadde en far som ofte var sinna. Jeg har 
nok lært det av han.” Spør heller: ”Hva oppnår du, eller hva unngår du når du blir sint?” 
Hvordan vil du kunne reagere for å oppnå det du vil uten negative konsekvenser

Det er også viktig å være bevisst på at gester og kroppsspråk har betydning for hvordan det som 
sies, blir oppfattet.
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4. vi følger opp det vi har funnet ut

All erfaring viser at det er svært viktig å bli enige om konkrete oppfølgingspunkter, ansvarsfordeling og 
tidsfrister for å få til et vellykket utviklingsarbeid. Etterarbeidet må en ikke forstå som en avsluttende 
oppgave, men som en oppsummering og konkretisering som skal gå inn i det videre arbeidet i faget.

Hva skal klassen helt konkret ta tak i? Hva ønsker klassen å endre/forbedre på dette 
tidspunktet? Hva skal vi gjøre helt konkret? Trenger vi mer kunnskap for å kunne endre/
forbedre? Hvordan skal vi få tak i denne kunnskapen? Hvem skal følge opp hva? Når skal vi 
vurdere om vi har fått til endring? Hva skal være kjennetegn på måloppnåelse/at vi har fått 
endret det vi ville? Hvordan skal klassen vurdere om endringsmålene er nådd? Hva er en 
realistisk tidsplan? Hvem gjør hva?

 

Undervisningsvurdering er en kontinuerlig prosess. Behovet for vurderingsarbeidet varierer fra klasse 
til klasse og over tid. 

Lykke til! 

Hvem har laget veilederen?
Veilederen ”Undervisningsvurdering – en veileder for elever og lærere” er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet i 
samarbeid med Elevorganisasjonen, Utdanningsforbundet, KS, en lærer, en skoleleder og en forsker. Arbeidet kom i gang 
etter initiativ fra Elevorganisasjonen og Utdanningsforbundet.

sysTemaTisk 
oPPsummering av 

erfaringer

uTPrøving av 
endringer

dialog:
vurdering av 
erfaringer
forslag Til 
endringer
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