
Vurdering for læring
Praktiske eksempler fra et aktivt klasserom

Smultring.MOV
Smultring.MOV


Vurdering for læring er:
Elevene vet hva de 
skal lære / hva som 

forventes av dem

Elevene får 
tilbakemeldinger på 

kvaliteten på 
arbeidet

Elevene får råd om 
hvordan de kan 

forbedre seg

Elevene er involvert i 
egen læringsprosess

Mål og kriterier

Underveisvurdering og 
sluttvurderingFramovermeldinger

Elevaktivitet



Hva er en god dag i klasserommet?
• Et klasserom som «koker» av aktivitet

• Fristiller læreren til å vurdere underveis

• Elever/deltakere som tar aktivt del i egen læring
• Vurdere seg selv og andre (og undervisningen)

• At tilbakemeldingene hjelper!
• Framovermeldinger

• De gode forklaringene



Mål og kriterier

•Ukeplaner, mål for dagen, mål for økta
• Å bruke ukeplanen som et aktivt verktøy
• Å lage egne mål

•Kriterier og sjekklister
• Hva gjør oppgaven god nok?
• Hva blir du testet i?
• Egenvurdering og metaspråk





Generelle tips til muntlig aktivitet

• Samtalepartner / Læringspartner

•Hvem skal svare?

•Betenkningstid

•Basketball – ikke bordtennis



Smultring / Speed-date
• Snakke med mange om samme tema

• Snakke med mange om ulike temaer

• Lærer fristilt til vurdering

• Felles oppsummering på tavla

• Kan brukes til andre oppgaver også



«Kontorplasser» / stasjoner 

• Forberede stasjoner / «kontorplasser» i 
klasserommet

• En elev sitter ved hver stasjon, de andre 
går rundt fra stasjon til stasjon

• Ett spørsmål, eller to, per stasjon

• Gå mange runder for å repetere.

• Tilpasse spørsmålene til den gruppa du 
har



Loop



Samtalekort / temakort

• Temaer i ulike fag

• Temaer til 
norskprøven på ulike 
nivåer

• God støtte for 
elevene når de øver 
både muntlig og 
skriftlig



Snakkekort



Diskusjon på papiret

• 3 eller 4 ulike temaer på hver gruppe

• Lærer skriver et tema/spørsmål øverst på 
hvert papir

• Skriv svar – send til neste

• Les – kommenter – «like» - fyll på med mer –
send videre

• Oppsummer – de tre viktigste tingene



Gruppedialog
• A3-ark delt i fire deler

• 4 ulike spørsmål eller tema. 4 personer 
på hver gruppe – ansvar for hver sin 
firkant.

• Første person stiller spørsmål + er 
sekretær og gruppeleder. 

• Når tida er ute, overtar neste person 
med sitt spørsmål og er ny sekretær og 
gruppeleder. 



Spør og bytt
• Spørsmål og svar på lapper

• Elevene spør hverandre

• Lærer bort svaret hvis den 
andre ikke kan det

• Bytter lapp og går videre

• Fin repetisjon før prøver
• Godt alternativ til å svare 

på spørsmål i boka



Hot seat (20 spørsmål)

• En elev sitter med ryggen mot tavla, ansiktet 
vendt mot klassa

• Lærer skriver et ord på tavla

• Eleven skal stille ja/nei spørsmål til klassa

• Alternativt: Eleven spør en og en i klassa om å 
gi et hint. 

• Fin øvelse i å bruke synonymer og forklare



Arbeid med tekst – samarbeidslæring 

 A B C D 

1 Ali Fatima Dragan Julia 

2 Jakob Seelan Yasotha Masume 

3 Anna Alisa Parya Albin 

4 Kajenthini Ewa Usman Yasmin 

5 Feven Imran Erbil Supattra 
 



Ordbingo

å elske steforeldre en kjernefamilie



Rask vurdering av forståelse

• Påstander 

• Lytte ut lyder / øve uttale 

Speedvurdering.MOV
Speedvurdering.MOV
VFL - Film I eller Y.wmv
VFL - Film I eller Y.wmv


Skriftlig vurdering

• Kriterier

• Modelltekster 

• Vurdere hverandres tekster

• Ta teksten opp på tavla

• Rette sammen med eleven

• Plukke ut feilsetninger 
• Stafett

• Skriftlig tilbakemelding – det 
evige problem?

• Prosesskriving

• Rettesystem

• Rette alt eller bare litt?

Hvordan «retter» du?



Bruk spill for mer 
muntlig aktivitet og 

samarbeid

Puslespill_YRKER (1).pdf
Puslespill_YRKER (1).pdf








Vurdering av dagen/timen

•Exit-lapper

•Pluss/minus / et ønske

•Muntlig vurdering av dagen

•Logg



Tips til lesestoff

Effektiv planlegging og vurdering 
– Henning Fjørtoft

Vurdering for læring i klasserommet –
Trude Slemmen

Vurdering for læring –
Roar Engh m.fl.

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/bibliotek/trykket-litteratur/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/bibliotek/trykket-litteratur/


Takk for meg!

• lena.berg@elverum.kommune.no


