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Innhald

• Overordna perspektiv på vurdering
– Undervegs- og sluttvurdering 

• Vurdering i Fagfornyinga (LK20)
– Undervegsvurdering (fastsatt) og sluttvurdering (?)

– Innspel frå «Eksamensgruppa»
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«Vurdering og 
tilbakemelding har 
stor, positiv effekt for 
læring»

- Korleis forstå 
vurdering og 
tilbakemelding?
(Black & Wiliam, 1998; Gamlem 2014, 
2015b; Hattie & Timperley, 2007)

Kunnskapsløftet – eit paradigmeskifte

Siv M. Gamlem

Underveisvurdering - tilbakemelding

Underveisvurdering (formativ funksjon) - informasjon må 
kunne brukast for vidare læringsarbeid – forme læring.

– Vere integrert og gi rom for refleksjon/utvikling
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Læringsmiljø
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Eit dilemma

• Elevar vert ofte registrert som «passive deltakarar» i 
vurderingsarbeid (Gamlem & Smith, 2013; Gamlem & Munthe, 

2014; Winstone & Carless, 2019) 

Siv M. Gamlem

Elev som aktiv deltakar?

Inviterer du t.d. elevar 
til å uttrykke kva dei 
ynskjer/treng 
tilbakemelding på? 
(Bloxham & Campbell, 2010; 
Gamlem 2015)

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-SA-NC

Siv M. Gamlem
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Fagfornyinga – aktiv deltaking
(LK20 norsk)
Kompetansemål (7.trinn)

- gi tilbakemelding på medelevers tekster ut fra kriterier og bruke 
tilbakemeldinger i bearbeiding av egne tekster

Kompetansemål (10.trinn)

- beskrive og reflektere over egen bruk av lesestrategier i lesing av 
skjønnlitteratur og sakprosa

Kompetansemål (Vg2 YF, Vg1 SF)

- vurdere og bearbeide egne tekster ut fra tilbakemeldinger og faglige 
kriterier

Kompetansemål (Vg2 SF, Vg3 påbygging)

- bruke tilbakemeldinger og kunnskap om språk, tekst og sjanger til 
å utvikle egne tekster

(https://www.udir.no/lk20/nor01-06/kompetansemaal-og-vurdering/kv108)

Siv M. Gamlem

Utfordringar – medelevsvurdering

Elevane tek ikkje vurderingsarbeidet seriøst

Låg kvalitet på «profesjonell tilbakemelding»

Elevar føretrekk tilbakemelding frå lærar

(Carless & Boud, 2018; Gamlem & Smith, 2013; Winstone & Carless, 2019)

Siv M. Gamlem
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Kompetansemål, vurderingskriterium 
og tilbakemelding (Kvar skal eg?)

Elevar treng å forstå læringsmål(et) og ha 

kjennskap til suksesskriterium for å

– finne retning på arbeidet

– vurdere kvalitet ved det dei gjer/har gjort 

– søke spesifikk tilbakemelding

– forstå bodskap i tilbakemelding

– vurdere kva dei treng å gjere for betre 
måloppnåing

(t.d.: Sadler 1998; Gamlem 2015)

Siv M. Gamlem

Fagfornyinga (LK20 norsk)

https://www.udir.no/lk20/nor01-06/vurderingsordning

Siv M. Gamlem
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Fagfornyinga (LK20 norsk)

• Underveisvurdering etter 10.trinn 

Læreren skal legge til rette for elevmedvirkning og stimulere til 
lærelyst ved å la elevene få bruke fantasien og oppleve at det å prøve 
seg fram er en del av det å lære. Læreren skal legge til rette for at 
elevene utvikler utholdenhet i lesing av lengre tekster og i 
utforskende arbeid med faglige problemstillinger. Læreren og elevene 
skal være i dialog om utviklingen elevene viser i norsk muntlig og i 
skriftlig hovedmål og sidemål. Med utgangspunkt i kompetansen 
elevene viser, skal de få mulighet til å sette ord på hva de opplever at 
de får til, og hva de får til bedre enn tidligere. Læreren skal gi 
veiledning om videre læring og tilpasse opplæringen slik at elevene 
kan bruke veiledningen for å videreutvikle kompetansen sin i faget.

2., 4., 7., 
og 

10.trinn

Siv M. Gamlem

Fagfornyinga (LK20 norsk)

• Underveisvurdering etter (Vg2 YF, Vg1 SF, Vg2 SF, Vg3 SF, 
og Vg3 påbygging)

(…) Læreren og elevene skal være i dialog om utviklingen elevene 
viser i norsk muntlig og skriftlig hovedmål og sidemål. Elevene skal 
få mulighet til å prøve seg fram. Med utgangspunkt i kompetansen 
elevene viser, skal de få mulighet til å sette ord på hva de opplever 
at de får til, og reflektere over egen faglig utvikling. Læreren skal gi 
veiledning om videre læring og tilpasse opplæringen slik at elevene 
kan bruke veiledningen for å videreutvikle muntlig og skriftlig 
kompetanse i faget.
(https://www.udir.no/lk20/nor01-06/kompetansemaal-og-vurdering/kv115)

Siv M. Gamlem
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Fagfornyinga (LK20 norsk)

• Standpunktvurdering etter 10.trinn

Standpunktkarakteren skal være uttrykk for den samlede 
kompetansen eleven har i norsk ved avslutningen av opplæringen 
etter 10. trinn. Læreren skal planlegge og legge til rette for at 
elevene får vist kompetansen sin på varierte måter som inkluderer 
forståelse, refleksjon og kritisk tenkning, i ulike sammenhenger. 
Læreren skal sette karakter i norsk muntlig basert på kompetansen 
eleven har vist når eleven har kommunisert faglig innhold muntlig. 
Læreren skal sette karakterer i norsk skriftlig hovedmål og norsk 
skriftlig sidemål basert på kompetansen eleven har vist i et utvalg 
tekster i ulike sjangre og for ulike formål. I vurderingen av norsk 
skriftlig sidemål skal læreren ta hensyn til at elevene har hatt lengre 
tid med formell opplæring i hovedmål enn i sidemål.

10.trinn, 
Vg3 SF, 

Vg3 påbygg 

Siv M. Gamlem

Fagfornyinga –
«Eksamensgruppa 2018-2020»

Siv M. Gamlem

Rapportane er å finne på Udir si heimeside.
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Fagfornyinga
«Eksamensgruppa 2018-2020»

• Store hol i forskinga om eksamen, særleg gitt 
betydninga for elevane.

• Formålet med sluttvurdering (st.pkt, eksamen) uklart.
– Jf. Forskrift til opplæringslova: «Sluttvurderinga skal gi 

informasjon om kompetansen til eleven, lærlingen, 
praksisbrevkandidaten og lærekandidaten ved avslutninga av 
opplæringa i fag i læreplanverket, jf. § 3-3».

• Fagfornyinga sitt kompetanseomgrep aukar 
utfordringane (overordna del + fagplanar).

• Teknologi tilbyr moglegheiter, inneberer utfordringar 
(inkl. kostnader).

Siv M. Gamlem

Fagfornyinga
«Eksamensgruppa 2018-2020»

• Validitet (gyldigheit)
– formål og rolle for standpunkt og eksamen uklart 

– eksamensoppgåver ut frå mål i Fagfornyinga

– uintenderte negative konsekvensar? (stress, prøveformat.. )

• Reliabilitet (truverd)
– (u)lik bedømming (tolkingsfellesskap) - vurderingskriterium

– variasjon i vurderingspraksis (bruk av hjelpemiddel)

– «måler eksamen likt» frå år til år?

• Rettferd
– trekkfag (20%)

– sluttvurdering og poengberekning (tall eksamen)

– (privatistordning)

Siv M. Gamlem
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Nokre anbefalingar (?)
«Eksamensgruppa 2018-2020»

• Avklare sluttvurdering (standpunkt, eksamen)

• Endre trekkordning?

• Kartlegge konsekvens av val for elevane? (fag)

• Behov for variasjon 
– eksamensformer?

– fleire oppgåvetypar (obligatoriske + valg)

• Gå gjennom poengberegning på vitnemål

• Stramme inn privatistordning?

• Rammeverk for kvalitetssikring (oppgåver, sensur, 
hjelpemiddel, førebuing etc.)

Siv M. Gamlem
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