


Sluttvurdering vs. underveisvurdering

God underveisvurdering er å ha sluttkompetansen i sikte!
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Fra overordnet del:

Skolen skal legge til rette for læring 
for alle elever og stimulere den 
enkeltes motivasjon, lærelyst og tro 
på egen mestring.

Skolens oppdrag



Målrettet opplæring gir helhet og sammenheng

Underveisvurdering Sluttvurdering



Hvordan lykkes med eksamen?

- spurte fylkesmannen om vi kunne si noe om



LK06

Fagnemnd, 
praktiserende 

lærere

Konsulenter

Teknikere, 
språkvask, 

trykk …
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WYTIWYG
(What you test is what you get)

• LK06/06S

• LK20/20S
VALIDITET

Oppgaven skal prøve 
det den er ment å prøve

• Vurderingskompetanse: samarbeid 
om og informasjon om vurdering, 
målrelatert vurdering, kriterier og 
kjennetegn på måloppnåelse

RELIABILITET

Vurderingen skal gi 
samme resultat 





«Å øve til eksamen er 
egentlig å gjøre en god 
jobb med hele faget.»

Eksamen i underveisvurderingen



ENGELSK

• Førsteinntrykk

• Innhold

• Struktur

• Språk

• Formelle ferdigheter

• Kildebruk

• Samlet vurdering: Karakterene slik 
de er beskrevet i forskrift til 
opplæringsloven.

NORSK

• Førsteinntrykk

• Innhold og bruk av kilder

• Oppbygging 

• Språk og stil

• Formelle ferdigheter

• Samlet vurdering: Karakterene slik 
de er beskrevet i forskrift til 
opplæringsloven.

Mål, kriterier og kjennetegn på måloppnåelse?



• Tips til opplæringen:

• bruk læreplanen

• jobb med lesing og skriving

• les oppgavene nøye, svar på alle 
deler av oppgavene, men ikke gå 
deg bort …

• kildebruk og kildehenvisninger

• språk og stil, formelle ferdigheter / 
språkkompetanse: ordformer og 
stil, tekstbinding, syntaks

• bruk veiledningsmateriellet

Eksamenssvar og eksamensrapporter



• Til grunn for 
standpunktkarakteren ligger 
vurdering over tid, gjennomført 
på ulike måter og basert på 
dialog, observasjon og ulike typer 
produkter.

• https://www.udir.no/laring-og-
trivsel/vurdering/

• Til grunn for vurdering av skriftlig 
eksamen ligger vurdering av ett 
produkt som inneholder en viss 
variasjon i skrevne tekster.

• https://www.udir.no/eksamen-og-
prover/eksamen/

Standpunkt vs. eksamen

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/


Vurderte eksamenssvar

• www.udir.no –> Eksamen –> Finn eksamensoppgaver og 
eksamensveiledninger 

http://www.udir.no/


Sammenheng mellom underveisvurdering 
og sluttvurdering



• Det er nær sammenheng mellom 
planlegging og vurdering.

• Samarbeid om mål og kriterier er en 
viktig forutsetning for å få til et 
tolkningsfellesskap.

• Felles forståelse gir valid vurdering.

• Samarbeid om vurdering bidrar også 
til rettferdig og reliabel vurdering.

Planlegging

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/filmer/filmer-fra-
laresteder/sammenhengen-mellom-underveis--og-sluttvurdering/

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/filmer/filmer-fra-laresteder/sammenhengen-mellom-underveis--og-sluttvurdering/


Baklengs planlegging

aug sept okt nov des jan feb mars april mai

Langsiktig: halvårlig, årlig ut fra kompetansemål –> HVOR skal vi?

Mellomlangt: tematisk, perioder -> Planlegge for vurdering – elevinvolvering, 
underveisvurdering og ev. summativt!

Kort: timer -> operasjonalisering, byggesteiner for kompetanse -> Bruk 
kjennskap til elevene og velg innhold!



Fra Språkløyper

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Fsprakloyper.uis.no%2Fungdomstrinn%2Felever-med-stort-laringspotensial%2Felever-med-stort-laringspotensial%2Fhvordan-planlegge-undervisning-for-a-ivareta-elever-med-stort-laringspotensial%2Foppdrag-a-planlegge-undervisning-med-sarlig-blikk-pa-elever-med-stort-laringspotensial-article125854-23722.html&psig=AOvVaw0TtbOiBFPOc5W4pTZbG4fH&ust=1573468002351815
https://sprakloyper.uis.no/


Underveisvurdering skal

• være en integrert del av 
opplæringen

• brukes som grunnlag for å 
tilpasse opplæringen

• fremme læring

• bidra til å øke kompetanse

18



• kompetansebasert

• kompetansemål

• grunnleggende ferdigheter

• tilpasset opplæring

• læringsfremmende vurdering

• elevmedvirkning

Kunnskapsløftet, LK06 – LK20, felles kjerne



Kompetanse er å tilegne seg og anvende kunnskaper 
og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse 
oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og 
situasjoner. 

Kompetanse innebærer forståelse og evne til 
refleksjon og kritisk tenkning.

Se film om kompetanse her!

Kompetanse i LK20

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/stotte-til-horingen-om-nye-lareplaner/film-hva-er-kompetanse/


• læreplanstruktur

• kjerneelementer 

• tre tverrfaglige tema

• fornyet kompetansebegrep

• dybdelæring

• presisering av grunnleggende 
ferdigheter

• omtale av vurdering i fag

Hva er nytt i LK20?



Omtale av vurdering i fag i LK20

Ikke fortvil over mengden tekst på de neste bildene, dere vil bli kjent med innholdet.



Felles setninger om underveisvurdering

• Underveisvurderingen skal bidra til å fremme læring og 
til å utvikle kompetanse i faget. Elevene viser og utvikler 
kompetanse i […] når …

• Læreren skal legge til rette for elevmedvirkning og 
stimulere til lærelyst ved å … 

• Læreren og elevene skal være i dialog om elevenes 
utvikling i […]. 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 / 
reflektere over egen læring. Læreren skal gi veiledning 
om videre læring og tilpasse opplæringen slik at elevene 
kan bruke veiledningen for å …



NORSK: underveisvurdering 8.–10. trinn, avsnitt 1:

• Underveisvurderingen skal bidra til å fremme læring og til å utvikle 
kompetanse i faget. 

• Elevene viser og utvikler kompetanse i norsk på 8., 9. og 10. trinn når de leser 
kortere og lengre tekster i ulike sjangre, utforsker tekstenes kontekster og 
reflekterer over hvordan konteksten påvirker teksttolkningen. 

• De viser og utvikler også kompetanse når de bruker fagspråk, argumenterer, 
reflekterer og eksperimenterer i muntlige og skriftlige sjangre og for ulike 
formål. 

• Videre viser og utvikler elevene kompetanse når de bruker fagspråk i arbeid 
med å utforske og reflektere over språklig variasjon og i samtale om egne og 
andres tekster.



NORSK: – avsnitt 2 og 3

• 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.

• I halvårsvurderingene på 8. og 9. trinn skal læreren gi én karakter i norsk 
muntlig og én i norsk skriftlig. Halvårsvurderingen i norsk skriftlig skal gis ut 
fra elevenes skrivekompetanse i både hovedmål og sidemål. I 
halvårsvurderingen for 10. trinn skal læreren gi tre karakterer, som i 
standpunktvurderingen etter 10. trinn.



ENGELSK: underveisvurdering 8.–10. trinn

• Underveisvurderingen skal bidra til å fremme læring og til å utvikle 
kompetanse i faget. Elevene viser og utvikler kompetanse i engelsk på 8., 9. 
og 10. trinn når de kommuniserer med struktur og sammenheng muntlig og 
skriftlig, tilpasset ulike situasjoner og mottakere. Videre viser og utvikler de 
kompetanse når de skaper ulike typer tekster der informasjon fra kilder er 
innlemmet på en etterrettelig måte.

• Læreren skal legge til rette for elevmedvirkning og stimulere til lærelyst
gjennom å ta i bruk varierte strategier og læringsressurser for å utvikle 
elevenes leseferdigheter og muntlige og skriftlige ferdigheter. Elevene skal få 
oppleve at det å prøve seg fram alene og sammen med andre er en del av det 
å lære et språk. Læreren og elevene skal være i dialog om elevenes utvikling i 
engelsk. 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 utvikle leseferdigheter, 
skriveferdigheter og muntlige og digitale ferdigheter i faget.



Felles setninger om standpunkt

• Standpunktkarakteren skal være uttrykk for den samlede 
kompetansen eleven har i […] ved avslutningen av 
opplæringen etter …

• 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 […] basert på kompetansen 
eleven har vist når …



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. 



ENGELSK: standpunktvurdering etter 10. trinn

• Standpunktkarakteren skal være uttrykk for den samlede kompetansen eleven 
har i engelsk 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 én standpunktkarakter i engelsk basert på elevens 
samlede kompetanse i faget.



• LK20 innføres for 1.–9. trinn høsten 
2020

• 10. klasse 2020/21 fullfører med LK06

• 10. klasse 2021/22 skal ha eksamen 
etter LK20

• Eksempeloppgaver etter LK20 vil bli 
publisert høst 2020 og høst 2021 – i 
nytt gjennomføringssystem.

Innføring av LK20



Sats på

• profesjonsfellesskapet/-ene ved skolen

• kompetanseutvikling

• ... og ha elevens læring og utvikling i 
sikte

Framover



Husk å ha sluttkompetansen i sikte!



Norsk

Vurdering av eksamenssvar 2019

v/Bjørn Enaasen, nemndleder norsk



Forberedelse
2019

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjv_YnU95bdAhVwkIsKHelbB3AQjRx6BAgBEAU&url=https://nordeniskolen.org/nb/spraak-kultur/8-10-klasse/spraakkunnskap/de-skandinaviske-spraakene-likner-hverandre/&psig=AOvVaw2E7Z9vc5O9zgAPqueNrYmS&ust=1535792195820538


Best likt av 
sensorene

Hovedmål

• A1 – virkemidler møkkbille

• A2 – oppsummere innholdet, kort og 
presist

• B1 – drøfte å bry seg, inkludert sitat

• B2 – vennskap, retrospeksjon

• B3 – nabohistorier «Min briljante …»

• B4 – Jakob og Neikob. Naboen

• B5 – gjør greie for temaet, 
eksempler

Sidemål

• A1 – T.U.V. – talemål vs. skriftspråk

• A2 – Beskriv hvordan Jamal 
opplever …

• B1 – holdninger til språk, skjønn/sak

• B2 – språk, misforståelser, kreativ 
måte, inkludert replikker 

• B3 – Gode gjerder … reflektere x 2

• B4 – argumentere mot geosperre

Valgt av færrest 
elever

Valgt av flest 
elever



Norsk

1. Les utlagte vurdering av eksamenssvar G. Vi sier fra når dere kan begynne å 
diskutere (= pkt.2)

2. Diskuter om vurderingen gir et bilde av en besvarelse til kompetanse som tilsvarer 
karakter 6. 

3. Gruppevise innspill i plenum, gjelder 3, 4, 5 og 6.

4. Les eksamenssvar G
• Gir vurderingen et rettferdig bilde av eksamenssvaret?
• Utdyper og konkretiserer vurderingen matrisen?
• Hva er bra, hva mangler eller hva kan forbedres i vurderingen?

5. Les eksamenssvar F
• Bruk matrisen og finn kvaliteter, gjelder både 5 og 6

6. Les eksamenssvar H









Engelsk

Vurdering av eksamenssvar 2019

Hilde-Merethe Ivarhus



Eksamen 2019

• Tema: The power of words –
hvordan blir tekstene brukt i oppgavene?



Task 1A: 

In the texts “Stop saying ‘Sorry’ if you want to 
say ‘Thank you’” and “The incredible impact of 
words,” you have seen how the choice of 
words matters when we communicate with 
each other. 

Choose two examples of how words matter 
from these texts and write a short text in 
which you explain why or why not they are 
relevant to your experience of how word 
choice matters. 

Task 1B:

Read Appendix 1, "Teen talk is totally not 
ruining language," on p. 7, below, and explain 
what the main message is. Then briefly 
explain Lauren Collister's opinion on the use 
of emojis.

Short answers



Long answers

2a 

In the preparation material, you have seen examples of people who have used powerful words 
to fight for what they believe in. 

Create a text about how words can be used to help make changes in society. Use one or more 
examples from the preparation material and/or other sources.

Give your text a suitable title. 



Arbeid med eksamenssvar fra eksamen 2019: 

• Lese en begrunnelse/vurdering på eksamenssvar 1 – karakter 4

• Lese eksamenssvaret og diskutere opp mot vurderingen

• Gir begrunnelsen/vurderingen et riktig bilde av eksamenssvaret?

• Utdyper og konkretiserer vurderingen matrisen?

• Er det noe dere savner, noe som burde vært kommentert?

• Hvis dette er din elev, hvilken fremovermelding ville du da ha gitt?



Videre eksamenssvar til diskusjon:

• Eksamenssvar 2

• Eksamenssvar 3

• Eksamenssvar 4

• Lese eksamenssvaret

• (bruk gjerne karakterkortene internt i gruppene før diskusjon)

• Diskutere hvilken kompetanse svaret viser – bruk matrisen

• Felles diskusjon

• Gruppene kommer frem til én felles karakter

• Vi leser begrunnelsen for karakter sammen



Eksamensrapport og vurderte elevsvar 2019


