


Velkommen til nettverkssamling 3!

Ha gjerne på skjerm hvis du har mulighet ☺

Endre navnet ditt slik:

«Småskole»- Navn

«Storskole» - Navn

«Ungdomsskole» - Navn

Klikk «participants + more + rename.



Plan for samlingene:

• Samling 1: Hva er nytt i den nye læreplanen, og hvorfor?

• Samling 2: Kompetansemål og den lange kompetansereisen

• Samling 3: Vurdering
• Erfaringsdeling

• Input i delte grupper: Barneskole og ungdomsskole

• Nye føringer for vurdering

• Egenvurdering

• Gruppediskusjon

• Samling 4: Tverrfaglighet



Dagens samling

0930-0940: Påkobling + nye føringer

0940-1020: Erfaringsdeling u-skole, input b-skole

1020-1030: Pause

1030-1110: Erfaringsdeling b-skole, input u-skole

1110-1200: Lunsj

1200-1230: Input: Egenvurdering

1230-1300: Refleksjon i grupper

1300-1315: Pause

1315-1400: Planlegg for utprøving

1400-1430: Refleksjon i grupper

1430-1500: Spørsmål og svar



Påkobling



Nye føringer



Erfaringsdeling i grupper
(40 min)



Vurdering i samfunnsfag, ungdomsskole
• Hvordan ser vi kompetanse?

• I timene, på prøvene/vurderingssituasjoner?

• Kan elevene jobbe og vise på ulike måter?

• Hva gir vi tilbakemeldinger på?
• Kompetanse?
• Kunnskap?

• Ferdigheter?

• Strategier?
• Nivå?

• Strategier?

• Hvordan gir vi tilbakemeldinger?
• Karakter?
• Muntlig, skriftlig eller digitalt?

• Skal alle få det samme?

• Når gir vi tilbakemelding?

• Ser elevene (og læreren) gapene?



Vurdering i samfunnsfag, konklusjoner
• Ha en plan for hvor elevene skal

• Bruk de veiledende kjennetegnene som støtte

• Unngå fokus på nivå, resultat og vurderingssituasjoner 
resultatfokus og skjemavelde

• Tilpass til de elevene du har

• Elever kan vise kompetanse på varierte måter

• Du ser kompetanse hele tiden



Vurdering i samfunnsfag, barneskole

Sentrale fokusområder:

- Mestring

- Det skjer der og da

Kompetanseorientering

- Hva er egentlig kompetansen?

- Kan elever få velge mer selv?

Praktiske tips

- Vurderingskriterier

- To stjerner og et ønske

- Fagsamtale

- «Vi gjør det en gang til»

Elevene (og læreren) må se gapene, og vite retningen.



Vurdering i samfunnsfag, barneskole

Hva gir vi tilbakemeldinger på?

- Kompetanse, kunnskap eller ferdigheter?

- Strategier, innsats og samarbeid?

- Prosess eller produkt?

- Nivå eller utvikling?

- Muntlig, skriftlig eller digitalt?

Grunn til å reflektere rundt:

- Fredagstester

- Fragmentering

- Skjemavelde

- Trusselen om ungdomsskolen og karakterer



Vi starter igjen kl. 1200 ☺



Egenvurdering



Egenvurdering



Egenvurdering – i praksis

Tilpass mengde og metoder til årstrinn og elever

- muntlig, skriftlig, på video?

Egenvurdering i ulike tidsspenn

- Kort (i timen, økta, uka)

- Mellomlangt (uka, måneden, perioden?

- Langt (perioden, terminen, året)

- Sett ord på hvorfor vi gjør dette

- Fokus på mestring, utvikling, strategier

- Unngå for mye rubrikkvelde og 



Egenvurdering – eksempler

Kort

- Hva har du lært i dag?

- Var dette en god arbeidsmetode for deg?

- Hvorfor valgte du denne strategien?

- Hvor mange argumenter klarte du å skrive ned?

- Hva bør du gjøre neste gang?

- Hva vil du lære (eller finne ut) mer om?

- Forsto du hva vi skal øve på og lære fremover?

- Hva bidro du med til læringspartneren din?

- Brukte du vurderingskriteriene underveis?

- Hva har du lært om å lese kilder kritisk?



Egenvurdering – eksempler

Mellomlangt

- Hvordan tenker du at vi bør jobbe med dette temaet?

- Hva har du lyst til å bli flinkere til, eller øve på?

- Hva kan du ta med deg fra tilbakemeldingen du fikk sist?

- Hva er det viktigste du har lært i denne perioden?

- Hvilke strategier har du blitt flinkere på å bruke?

- Forsto du tilbakemeldingene du fikk underveis?

- Hvordan foretrekker du å få tilbakemeldinger?

- Hva tenker du at du må jobbe mer med i faget nå?

- Har du fått vist hva du kan i dette temaet?

- Hvordan bidro du i samtale med læringspartneren din og i fagsamtalene?

- Fortell hvilke tilbakemeldinger du har fått av læreren din. 

- Er du enig i tilbakemeldingene?

- Gi et tips til hvordan undervisningen i dette temaet kunne vært enda bedre for deg.



Egenvurdering – eksempler

Langt tidsspenn

- Se på kjennetegnene på kompetanse. Hvilke områder mestrer du best?

- Hvilke områder kan du arbeide mer med?

- Fortell om et område i faget der du har økt kompetansen din.

- Hvilke strategier har du valgt ofte i denne terminen?

- Hva vil du ha fokus på i neste termin?

- Hva slags hjelp trenger du fra læreren din i neste termin?

- Etter forrige termin fikk du en halvårsvurdering. Hvordan har du jobbet med den?



Refleksjon i grupper

Hva har dere hørt, hva kan dere ta med dere?

+ tenkeskriv i padlet, hva vil vi ta med oss videre?



Mellomarbeid:
• Planlegg hvordan du kan ta i bruk noe av dagens tema i din 

undervisning.
• Legg det på passende nivå

• Prøv ut opplegget ditt og skaff deg erfaringer

• Vær klar til å dele med oss andre på neste samling (kom selv om du ikke har 
fått prøvd det ut)



Spørsmål og innspill ☺


