
INNKALLING TIL NETTVERKSMØTE  
 

 
Dato:   12. februar 2020 
Tidspunkt: Kl. 12.00 – 15.00 
Sted:   AKG 
Ta med: Alle må ha med seg egen PC 
Forarbeid:  Kompetansepakke for innføring av nytt læreplanverk – modul 2.4  

• 2.4.1 – Hva er underveisvurdering?(Video) 

• 2.4.2 – Underveisvurdering, les om de tre fasene.  
Etterarbeid:   Del erfaringer og praksis underveis frem til neste samling. Bruk hverandre |
              underveis i perioden fram til neste samling! 
 
 

Kl. Innhold 

12.00 Oppstart – Dagen i dag  
 

12.10 Dele inn i faggrupper (småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn), og starte 
med individuell oppgave. 

12.40 Gruppearbeid - Gruppeoppgave 

13.00 Pause 

13.15 Gruppearbeid fortsetter  

14.30 Pause 

14.40 Deling i plenum.  
Noen grupper sier kort noe om hva de har planlagt. 

14.50 Evaluering og avslutning av dagen i dag. 
Questback  

 
Vi ønsker dere alle velkommen til et innholdsrikt nettverksmøte!  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Individuell oppgave 

Det er helt nytt at læreplanene for fag inneholder egne tekster om 
underveisvurdering i faget for hvert sett med kompetansemål. Finn og les 
teksten om underveisvurdering i ditt fag på ditt trinn. Sorter teksten i de tre 
fasene: 

• Å følge med på og fange opp kompetanse (fase 1) 
• Å kommunisere om progresjon (fase 2) 
• Å planlegge videre læring (fase 3) 

Din praksis i dag 

• Når og hvordan følger du med på elevenes kompetanse underveis i 
opplæringsløpet? 

• Når og hvordan kommuniserer du med elevene om deres framgang og 
progresjon? 

• Når og hvordan gir du råd for videre læring? 

 

Gruppeoppgave 

Planlegg ett eller flere undervisningsopplegg i faget ditt, hvor du skal ha fokus 

på underveisvurderingens tre faser. I undervisningsopplegget skal det komme 

frem: 

1. Når og hvordan skal du fange opp tegn på elevenes fagkompetanse? 
o Hvordan involverer du elevene i dette? 

2. Når og hvordan skal du kommunisere elevenes progresjon? 
o Hvordan involverer du elevene i dette? 

3. Når og hvordan gir du råd om videre læring? 
o Hvordan involverer du elevene i dette? 

Tenk over:  

• Hvordan stemmer vurderingsopplegget ditt overens med 
underveisvurderingsteksten i læreplanen?  

• Hvordan henger måten du vurderer på sammen med omtalen av vurdering i 
overordnet del? (se sitat under) 

• Hvor ofte oppfordrer du elevene til «å prøve seg også når det er usikkert om 
de vil lykkes»? 



 

«Elevene skal få tid til å utforske dybden i ulike fagområder. Å gi rom for 
dybdelæring forutsetter at skolen tar hensyn til at elevene er forskjellige og 
lærer i ulikt tempo og med ulik progresjon. Det krever kunnskap om hvordan 
elever lærer, hva de kan fra før, og forutsetter tett oppfølging av den enkelte. 
Elever som opplever mestring, motiveres til å bli mer utholdende og 
selvstendige. Prøving og feiling kan være en kilde til læring og erkjennelse, og 
elevene skal oppfordres til å prøve seg også når det er usikkert om de vil lykkes. 
Det er skolens oppgave å gi elevene trygghet til å krysse grenser og prøve noe 
vanskelig. 

Vurderingen av elevenes faglige kompetanse skal gi et bilde av hva elevene kan, 
men et sentralt formål med vurderingen er også å fremme læring og utvikling. 
Kartlegging og observasjon av elevene er virkemidler for å følge opp den 
enkelte og for utvikling av skolens praksis. Det har imidlertid liten verdi dersom 
det ikke følges opp med konstruktive tiltak. Skolen og lærerne må balansere 
behovet for god informasjon om elevenes læring og uønskede konsekvenser av 
ulike vurderingssituasjoner. Uheldig bruk av vurdering kan svekke den enkeltes 
selvbilde og hindre utviklingen av et godt læringsmiljø.» 

(Overordnet del, undervisning og tilpasset opplæring) 

 

https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/3.-prinsipper-for-skolens-praksis/3.2-undervisning-og-tilpasset-opplaring/

