
VURDERING
FOR

LÆRING



Alle skolene i Tinn
Kommune er i disse dager i
gang med et toårig prosjekt
i regi av
Utdanningsdirektoratet.
Målet er å få en felles
forståelse for hva som
kjennetegner god
vurderingspraksis og
hvordan man kan jobbe for
å øke læringsutbyttet hos
alle elever.

Jorunn Øverland og Kjersti
Lindtvedt er Tinn
Kommunes koordinatorer i
dette prosjektet. De skal
være med på å legge til rette

for kunnskapsutvikling på
skolene i samarbeid med
ledelsen på disse.

Vi har som mål at det skal
merkes både for elever og
foreldre at vi jobber med
vurdering for læring.

Vi håper at dette heftet kan
forklare hva prosjektet går
ut på, og at dere vil kjenne
igjen elementer fra dette i
skolegangen til barnet
deres.

Vi gleder oss til en
spennede tid fremover!

Du som foresatt og
elev skal kjenne til
skolens satsing på
vurdering for læring
slik at du kan støtte
opp om ditt barns
læring.
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Forskning viser at vi øker læringsutbyttet hos
elevene hvis vi følger disse fire prinsippene for
vurdering. Prinsippene er nedfelt i
opplærinsgloven.

ELEVENE SKAL
FORSTÅ HVA DE
SKAL LÆRE OG

HVA SOM
FORVENTES AV

DEM

ELEVENE SKAL
FÅ RÅD OM

HVORDAN DE
KAN FORBEDRE

SEG

ELEVENE SKAL HA

SOM FORTELLER OM
KVALITETEN PÅ

ARBEIDET ELLER
PRESTASJONEN

ELEVENE SKAL VÆRE

MED BLANT ANNET Å
VÆRE MED Å

VURDERE EGET
ARBEID OG EGEN

FAGLIG UTVIKLING

1.

2.

3.

4.



Da skolen for tre år siden
begynte arbeidet med å
skaffe alle elever fra 5.-
10.trinn hver sin IPAD, visste vi
lite om hvilken effekt dette
ville ha på læringen.
Nå, 3 år senere, opplever vi at
IPAD-satsingen har bidratt til
en ny måte og jobbe med
fagene på og økt motivasjon
hos elevene.
Digitale verktøy i skolen
handler om mye mer enn
digital kompetanse. Elever
blomstrer fordi de finner
veien til læringsglede. Når

elevene får oppleve mestring,
øker motivasjonen. Når de får
utfolde seg, slippes
skaperlysten og kreativiteten
ut. Resultatet er vesentlig
bedre fokus, motivasjon og et
økt læringstrykk.
Skolen ser at IPAD kan gi
store gevinster i
vurderingsarbeidet og har
allerede begynt å prøve ut en
rekke metoder og app’er til
slikt formål. Showbie er en
app der foreldre vil kunne
følge med på elevenes
prestasjoner i fagene.

Vi har nå fått IPAD’er til alle elevene på mellomtrinnet
og jobber for å få flere IPAD’er inn i klasserommene på
småskolen også. Hvorfor?

Et uvurderlig
hjelpemiddel
til vurdering
for læring
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●Skriver mål på ukeplaner, plakater,
tavler, ark osv…

●Snakker om målene i timene,
elevsamtaler og utvikingssamtaler

●Bruker målene til å justere læringen og
vurdere måloppnåelse

●Elevene er med på å lage egne mål

VURDERING FOR LÆRING ER ALL DEN VURDERINGEN
SOM GIS UNDERVEIS I  OPPLÆRINGEN OG SOM SKAL
BRUKES SOM GRUNNL AG FOR VIDERE LÆRING OG
KOMPETANSE.

Presentere et fagstoff muntlig med
mottakerbevissthet med eller uten

hjelpemidler.

Jeg kan presentere et sammendrag
muntlig.

KAN LITT KAN NOE KAN GODT
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● Snakker høyt og tydelig
● Tar pauser
●Har øyekontakt med publikum
● Snakker fritt fra stikkord
●Har med relevante stikkord i

presentasjonen

√ Overskrift
√ Marg
√ Nummer på oppgavene
√ Mellomrom
√ Stor bokstav
√ Tegnsetting



Elevene øker læringsutbyttet gjennom vurdering. Det er en fin øvelse for
elever å skulle vurdere og støtte hverandre i læringen. Det er dette en
læringspartner brukes til. Læringspartner kan brukes i:

●Oppstart/oppsummering
● Underveisvurdering
●Muntlig og skriftlig vurdering
● Leksegjennomgang
● Sluttvurdering

Det å bli god til å vurdere seg selv, er en av de viktig-
ste tingene vi kan trene elevene i. Egenvurdering er
en av de faktorene som har aller størst betydning for
å lære mer.
Elevene ved Rjukan Barneskole skal fra de går i første
klasse kunne vurdere seg selv på mange ulike måter.
Her er noen eksempler:

● Innsjekk: elevene viser/vurderer sine
forkunnskaper ved å løse en oppgave i forkant
av det de skal lære.

● Utsjekk: elevene skriver en oppsummering av
noe de har lært på post-it lapper eller lignende.

● Vurdere seg selv etter kriterier
● Tommel opp -siden - ned

E G E N V U R D E R I N G

L Æ R I N G S P A R T N E R E

K A M E R A T V U R D E R I N G  O G  I G P - M E T O D E

 vil si at elevene vurderer hverandre enten ut fra kriterier eller ved
trene på å gi konstruktive tilbakemeldinger.

 er en metode der man skriver to bra ting (stjerner) og ett
ønske som eleven kan videreutvikle eller huske på.

 vil si at elevene jobber med spørsmål som får eleven til å tenke. Først
jobber de individuelt (I), så i grupper (G) og til sist i en felles samtale (P)
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FORSKNING VISER  AT FORELDRENES ENGASJEMENT I BARNAS
OPPLÆRING OG SKOLEGANG ER AV AVGJØRENDE BETYDNING
FOR MOTIVASJON, INNSATS OG LÆRINGSRESULTATER.

Som skole har vi et stort ansvar for
å gi barnet ditt den opplæringen
de har rett på. Det betyr likevel
ikke at vi står alene om dette
ansvaret. I opplæringsloven står
det at elevenes opplæring skal skje
i samarbeid med både elev og
hjem. På hjemmebane er du
barnets viktigste lærer og vi er
avhengig av deg! Det du forklarer,
leser og aktiviserer barnet ditt
med, gir de viktige referanser de
kan bygge kunnskapen sin videre
på. En viktig del av læringen er å
kunne se ting i sammenheng.

● Snakk positivt om skole og læring. Vis
interesse for hva barnet har lært og gjort
på skolen.

● Innarbeid gode rutiner for lekser.
● Følg med på informasjonen  fra skolen.
●Møt opp på foreldremøter og

utviklingssamtaler. Etterspør informasjon
om barnets læring på utviklingssamtaler.

● Snakk med barna om krav og forventinger
til skolegangen.. Barn trenger å bli satt krav
til.

●Bruk læringsmål.ene på ukeplanen til å snakke
om temaer eller sjekke læring.

●Les og snakk med barnet om de
tilbakemeldingene læreren gir.

● Snakk med lærer dersom det er noe du lurer
på eller opplever at barnet ditt strever med
å lære. Mestringsfølelsen hos barn er viktig.

●Barn lærer på forskjellige måter - voksne
må legge til rette for at barna forstår
hvordan de lærer best.

SNAKK MED BARNET DITT.
LA DE SETTE ORD PÅ LIVET!



RJUKAN BARNESKOLE
Sam Eydesgt 163,

Email:
rjukan.barneskole@tinn.kommune.no

W W W .RJUKANBS.NO

Fortell meg og jeg vil glemme, lær
meg og jeg vil huske, involver meg og
jeg vil forstå!
                                     Benjamin Franklin


