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1. Innledning 
 
Denne rapporten omhandler en undersøkelse om elevvurdering uten karakter som vi fortok 
blant lærere på 7.klassetrinn i Vestfold skoleåret 2005/2006.  
 
Undersøkelsens formål var å innhente informasjon om lærernes praksis sett i lys av de 
lovpålagte forskriftene og retningslinjene for elevvurdering etter L 97, samtidig som vi ønsket 
å kartlegge deres behov for etterutdanning om elevvurdering. 
 
Da det vil være de gjeldende forskrifter og veiledningsdokumenter om elevvurdering som skal 
ligge til grunn for elevvurderingen også i vår kommende læreplan, ønsket vi å undersøke 
forholdet mellom lovens intensjoner og skolehverdagens realiteter med fokus på 
elevvurdering uten karakter. Elevvurdering med karakter har lang tradisjon i skolen, mens den 
uformelle vurderingen, elevvurdering uten karakter, har levd sitt eget liv uten særlig fokus og 
status (Raaen, 1997). 
 
Rettleiinga understreker at vurdering uten karakter skal være likeverdig med vurdering med 
karakter. Vurderingen må være systematisk, og bygge på klare kriterier som er kjent for 
elever og foreldre. Hvordan blir så de retningsgivende forskriftene fulgt opp i skolen?  
 
Ved hjelp av informasjonen som resultatene av undersøkelsen bringer, vil vi blant annet 
kunne få et viktig informasjonsgrunnlag for å planlegge etterutdanning og kompetanseheving 
i elevvurdering ved Vestfoldskolene. Samtidig håper vi at våre funn generelt sett vil være 
interessante for både lærere og lærerutdannere i en bredere sammenheng. 
 
Vurderingsproblematikken er omfattende, fordi den griper inn i så mange sider ved skolens 
virksomhet. Få spørsmål synliggjør politiske skillelinjer så tydelig som vurderingsspørsmål, 
da oppfatninger om kunnskapssyn og læringssyn er uløselig knyttet til oppfatninger om 
elevvurdering.  
 
Det hersker et stort misforhold mellom målformuleringer og vurderingsformer i samtlige 
læreplaner opp gjennom norsk skoles historie (Elvestad og Høihilder 1995). Hvordan er 
forholdet mellom intensjoner i lovverket og praksis i dagens skolehverdag? Vi ser det som 
betydningsfullt både i lokalt og nasjonalt perspektiv at nåværende skolepraksis blir løftet opp 
og synliggjort. Begrunnelser og refleksjoner over den enkelte lærers praksis vil kunne bidra til 
høyere lærerprofesjonalitet og bevissthet i forhold til å implementere statlig pålagte lover og 
forskrifter, lovendringer og utviklingsprosesser i sin yrkespraksis. (Bjørnsrud og Raaen 1997).  
 
Teori, skolehistorie, forskning og erfaringspraksis tyder på at elevvurdering tjener som en av 
nøkkelfaktorene i arbeidet med å realisere målene i læreplanen. For pedagoger er det viktig å 
drøfte vår forståelse av lærerplanen og dens grunnlagsdokumenter. Vi ønsker i denne 
rapporten å skissere vårt forskningsgrunnlag ut fra et skolehistorisk perspektiv på 
læreplanteori. Franke-Wikberg og Lundgrens (1992) pedagogiske evalueringsteori vil tjene 
som vår analysemodell.  
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1.1.  Teoribasert vurdering 
 
Franke-Wikberg og Lundgren utviklet sitt alternativ til pedagogisk evaluering i slutten av 
1970-årene. Deres strategi har forandring som sitt hovedformål. Utgangspunktet for den 
teoretiske evalueringsmodellen er at enhver pedagogisk evaluering så langt mulig skal utgå 
fra teori og/eller fra vitenskapelig underbygde antakelser/kunnskaper om de fenomen som 
skal studeres. Evalueringsarbeidet skal foregå innenfor en teoretisk referanseramme for 
evalueringens objekt (Franke-Wikberg 1992).   
 
Den teoribaserte eller ”referansebaserte” (Welle-Strand 1993: 40) vurderingen eller 
evalueringen har en enkel tankemodell som inneholder de tre komponentene forutsetninger, 
prosess og resultat. Disse aspektene kan danne utgangspunkt for enhver evaluering. 
Grunnleggende spørsmål i enhver evalueringsprosess bør derfor være: 
 
-Vad skall utvärderas? 
-För vilket syfte och for vem sker utvärderingen? 
-Hur skall utvärderingen ske? 
-Vem utför utvärderingen? 
 (Franke-Wikberg og Lundgren 1990: 10)  
 
En vesentlig del av vurderingen vil bli å uttale seg om forholdet mellom de oppsatte mål og 
det oppnådde resultat. En vil studere hvordan målene blir oppfattet, og hvilke konsekvenser 
ulik måloppfatning har å si for det som skjer i virksomheten. Studiet av prosessen vil derfor 
være sentral. Teoribasert evaluering er også en understrekning av at ”evaluatøren” ikke bare 
skal ha god innsikt i undervisningsstoffet eller det som blir evaluert, men også være kyndig i 
vurderingsmetoder.  
 
Svarene på hva som skal vurderes, hvorfor vurderingen skal skje, hvem som utfører den og 
hvordan den skjer, har imidlertid endret seg i tråd med samfunnets og skolens utvikling (Helle 
2003). I diskusjonsdelen av denne rapporten vil vi benytte spørsmålene fra den teoribaserte 
evalueringsmodellen til å analysere resultatene av vår undersøkelse.  
 
 

2. Elevvurdering  
 
Gjennom et tilbakeblikk på elevvurderingens formål og innhold opp gjennom skolehistorien, 
finner vi et bilde av så vel de politiske intensjonene bak dokumentene og de forskjellige 
pedagogiske idé-strømningene som etter hvert fikk gjennomslagskraft i samfunnet.  
 
Ifølge skolelovgivningen av 1936-1939 skulle folkeskolen gi elevene en kristen oppdragelse, 
der det samfunnsnyttige perspektivet var vektlagt. Elevene skulle gis mulighet til å utvikle seg 
personlig og i fellesskap. Lovverket i forbindelse med forsøk i den 9-årige skolen 
(Forsøksplanen 1960), Mønsterplanen 1974 og Mønsterplanen for grunnskolen 1987 vektla 
sterkt de grunnleggende prinsippene for pedagogisk vurdering som Normalplanen av 1939 
framhever. Det var imidlertid dårlig konsistens mellom teori og praksis (Elvestad og 
Høihilder 1995). Med Stortingsmelding nr.29 (1994 -95) kom varselet om at staten ønsket å 
gjøre grep som blant annet skulle sikre en bedre sammenheng mellom vurderings- prinsipper 
og vurderingsmåter. Hovedformålet med elevvurdering er å fremme elevenes læring og 
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utvikling, noe som har stått skriftlig nedfelt i samtlige læreplaner på 1900-tallet. Føringene ble 
også direkte nedfelt i læreplanverket for 10-årig grunnskole (L97).  
 
 

2.1.  Elevvurdering i L97 
 
I tilknyting til behandlingen av St. meld. nr. 29 (1994-95) Om prinsipper og retningslinjer for 
tiårig grunnskole - ny læreplan utarbeidet regjeringen en egen melding om vurdering i skolen, 
St meld nr 47 (1995-96) Om elevvurdering, skolebasert vurdering og nasjonalt 
vurderingssystem 
 Elevvurdering L97 bygget på St.meld 47 (1995-96), som redegjør for prinsipper og 
retningslinjer for elevvurdering, nasjonal vurdering i grunnskolen og skolebasert vurdering i 
grunnskolen. Her blir for første gang begrepet vurdering uten karakter introdusert. 
Stortingsmeldingen legger vekt på at vurderingen skal være en naturlig og integrert del av 
opplæringen, og at arbeidsmåtene som preger undervisningen, skal komme til uttrykk i 
elevvurderingen. 
 
Hovedtrekkene i meldingen er at vurderingen må fange opp bredden i kompetansen til elevene 
på bakgrunn av målene i læreplanverket. For å sidestille vurderingsformene i større grad og 
understreke verdien av det som tidligere ble kalt uformell vurdering, endret departementet 
betegnelsene formell og uformell vurdering til 

� Individuell vurdering uten karakter  
� Individuell vurdering med karakter 

I stortingsmeldingen slås det fast at vurdering uten karakter skal medvirke til at eleven får 
større innsyn i egen læring, og skal klargjøre hvordan elev og lærer best kan arbeide for at 
eleven skal nå måla for opplæringa. Mens det på barnetrinnet bare brukes vurdering uten 
karakter, skal vurdering uten karakter og vurdering med karakter utfylle hverandre og danne 
en helhet på ungdomstrinnet. Bakgrunnen for navneendringen var altså et ønske fra 
departementalt hold om å gjøre de to karakterformene mer likeverdige. 
 
Målformuleringer i forutgående læreplaner og L97 blir samlet i hovedintensjoner med 
elevvurderingen som løftes fram i rundskriv til alle skoler og skoleeiere (KUF 1.oktober 
1997). Det ble her først og fremst lagt vekt på begrunnelsene for vurdering. Det presiseres at 
elevvurderingen skal hjelpe eleven til en bedre læring og utvikling. Elevvurderingen skal 
motivere eleven til innsats og til å bruke sine evner og anlegg, gi informasjon om hva eleven 
har lært, bidra til god kontakt mellom hjem og skole, og hjelpe læreren og skolen med å 
forbedre opplæringen og tilpasse den til behov (KUF 1997, s 13) 
 
Vurdering uten karakter blir sterkt vektlagt i stortingsmeldingen som la føringer for 
elevvurderingen i L97. Elevvurderingen skulle være et av de overordnede prinsippene som 
skal legge grunnlaget for elevenes motivasjon og læring, og blir tillagt en nøkkelrolle som 
pedagogisk redskap. Stortingsmeldingen sier: 
 

Vurdering utan karakter skal medverke til at elevane blir betre i stand til å reflektere over og 
vurdere eige arbeid og eigen framgang, og kunne samtale om eiga læring med lærar og 
foreldre/føresatte får betre forståing av kva dei kan og er i stand til å gjere og kva 
arbeidsinnsats har å seie for tillit til eige arbeid og erfarer at dei kan påverke tilrettelegginga, 
gjennomføringa og vurderinga av opplæringa, og utviklar evna til å nyttiggjere seg 
informasjon og tilbakemelding (KD nr. 47 (1995-96)) 
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Kapitlet om elevvurdering i L97, er imidlertid så kortfattet at intensjonene departementet 
hadde med elevvurdering ikke kom fram i selve læreplanverket. Behovet for en konkretisering 
og veiledning til de nye retningslinjene for elevvurdering, var svært stort for lærere på alle 
trinn i grunnskolen.  
 

2.2. Rettleiingsheftet i elevvurdering 
 
På grunnlag av St.meld 47 og L 97  utarbeidet departementet et veiledningshefte i 
elevvurdering som ble publisert først høsten året etter at L97 ble tatt i bruk.. Veiledningsheftet 
i elevvurdering (”Veiledningshefte i elevvurdering. Rettleiing til Læreplanverket for den 10-
årige grunnskolen (L97) elevvurdering” ) (For korthets skyld benevner vi det som Rh98). Her 
presiseres det at elevvurdering  

”…har som siktemål å vere til hjelp i arbeidet med læreplanverket for den 10-årige 
grunnskolen. Ho skal gi idear og døme og vere til hjelp slik at ein ser mogelege måtar 
å følgje opp læreplanverket på i det praktiske arbeidet.” (KUF, 1998: 5). 

 
Veiledningsheftet i elevvurdering er ikke juridisk bindende, men inneholder klare føringer og 
konkrete råd for å kunne bidra til å nå hovedmålet for elevvurderingen, som er å fremme 
læring og utvikling hos eleven. Heftet gjelder vurdering av alle fag, og omfatter vurdering på 
alle trinn i grunnskolen. Her blir det blir gitt forslag om hvordan skolen kan ivareta elevenes 
individuelle prosessuelle utvikling gjennom å fremme mer samarbeid blant elevene kombinert 
med større grad av egenaktivitet og selvstendighet, mer vekt på læringsprosessen og mindre 
vekt på resultatet.  
 
Veiledningsheftet vektlegger at det må være samsvar mellom undervisningsformer og 
vurderingsformer på alle trinn i grunnskolen. Elevenes utviklings- og læring skal være 
hovedmålet for vurderingen. Den helhetlige kompetansen søkes ivaretatt i opplæringen, og 
vurderingen skal benytte nye dokumentasjonsformer som mappedokumentasjon, logg og 
elevproduserte prøver. Den helhetlige kompetansen er foreslått inndelt i 
kunnskapskompetanse, metodekompetanse og sosial kompetanse (Ibid: 10). 
 
Det presiseres innledningsvis i veiledningen at skoleledelsen og personalet bør legge til rette 
for og stimulere til god bruk av veiledningsheftet ved sin skole, men at målgruppen for 
veiledningsheftet først og fremst er enkeltlæreren i sitt arbeid med elevvurderingen. 
 
Elevvurderingen skal ivareta elevens helhetlige kompetanse, og varierte prøveformer skal 
være et bidrag til dette (ibid, ..).  
 
2.3  Vurdering uten karakter 
 
I vurderingen uten karakter skal det med utgangspunkt i målene i læreplanen legges vekt på 
elevens forutsetninger, arbeidsmåter og arbeidsinnsats, slik at det blir gitt ei individuell 
rettleiing om hvordan den videre opplæringen kan legges opp(KUF 1998, s7 ) I artikkelen: 
”Mellomtrinnet – mellom lek og alvor?” diskuteres forholdet mellom målene i L97 og 
forskjellige arbeidsmåter som kan ivareta disse (Bjørnsrud og Raaen 1996). Vurderingen uten 
karakter skal ha preg av veiledning, samtidig som den kommuniserer hva eleven har lært. 
Denne vurderingsformen skal ta hensyn til at elevene har ulike forutsetninger og ulik 
modenhet, og skal bidra til motivasjon og innsikt for enkelteleven. 
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I veiledningsheftet blir det understreket at vurderingen uten karakter må gjennomføres på en 
systematisk måte for blant annet å kunne bidra til at prinsippet om tilpasset opplæring kan 
ivaretas. Derfor må blant annet de samtalene som klassestyrer skal ha med foreldre/foresatte 
minst to ganger i året, være planlagte og strukturerte. Samtalene skal ende med en 
oppsummering hvor man søker å bli enige om hva som skal vektlegges i det videre arbeidet. 
Dialogen mellom lærer og elev er av stor betydning for elevvurderingen uten karakter, og i 
veiledningsheftet blir skole-hjem-samtalens rolle tydeliggjort. Møtene mellom skole og hjem 
skal ikke lenger være konferansetimer, men ha preg av en likeverdig samtale som er planlagt, 
strukturert og skal ende med en oppsummering hvor elevens utviklingsområder skal ha 
hovedfokus. Veiledningsheftet bringer ikke inn elevsamtalen som eksempel på denne 
dialogen, men oppfordrer lærere til å utvikle dialogen mellom lærer og elev (ibid, s ). 
Elevsamtalens rolle der den enkelte elev og lærer diskuterer utvalgte hendelser og arbeid, kan 
utgjøre et viktig endringspotensiale i elevvurderingen (Arneberg m.fl, 2004). Gjennom 
elevsamtalen kan læreren bli kjent med elevens virkelighet og få et bilde av elevens 
skolefaglige selvbilde, læringsmiljø og sosial atferd i tillegg til at elev og lærer sammen kan 
utarbeide mål for det videre arbeidet.  
 
På mellomtrinnet skal vurderingen skje i et dynamisk samspill mellom målrelaterte og 
individrelaterte kriterier, i en analytisk og kommunikativ prosess (Helle 2003, s 233). I en 
analyse av den nasjonale strategien for elevvurdering (Læringssenteret 2003), stiller man seg 
kritisk til at det i L97 er utviklet et skille mellom en målrelatert vurdering som knyttes til 
målene i læreplanene, og en individrelatert vurdering som knyttes til elevenes individuelle 
forutsetninger. Undervisningspraksis viser at elever har urealistiske forventninger til sine 
resultater når de kommer på ungdomstrinnet og blir vurdert med karakter (Ibid s10) Dette kan 
ha sammenheng med en til dels lite forpliktende og dårlig systematisert vurdering uten 
karakter på barnetrinnet.  
 
I veiledningsheftet åpnes det opp nettopp for denne erkjennelsen ved å påpeke mulighetene 
for at ”kan hende ein har vore uklare med tilbakemeldingar i forhold til felles mål og 
kriterium på barnetrinnet og de siste år på mellomtrinnet” (ibid, s 9). Vi ser at også vår 
nåværende regjering understreker den store betydningen elevvurderingen har i skolen. I sin 
tale til deltakerne i læreplanutviklingskomiteen, det såkalte Gardemoseminaret 29.11.05, 
vektlegger kunnskapsminister Øystein Djupedal at vurderingsarbeidet i skolen i større grad 
må bli en integrert del av læringsarbeidet i skolen. Kunnskapsministeren peker blant annet på 
den store utfordringen som ligger i arbeidet for å forbedre og videreutvikle 
vurderingssystemet i grunnskolen. ”Vurdering, tilbakemelding, veiledning og læring er nært 
knyttet sammen og jeg legger ikke skjul på at vi her står overfor klare utfordringer, enten det 
gjelder vurdering uten karakter av elever i grunnskolen eller fastsetting av 
standpunktkarakterer i den videregående opplæringen” 
(http://odin.dep.no/kd/norsk/aktuelt/taler/minister/045071-090073/dok-bn.html). 
 
I St.meld. 30 (2003-04), ”Kunnskapsløftet” som ligger til grunn for den kommende 
læreplanen, satses det på å videreføre den brede kompetanseutviklingen L97 legger til grunn 
for målene med elevenes opplæring.  
 
Departementet er i skrivende stund i gang med å utarbeide elevvurderingskriterier i forhold til 
de nye kompetansemålene i vår kommende læreplan. Vi forstår det slik at prinsippene for 
elevvurdering i L97 ligger til grunn for arbeidet. Vektleggingen på sammenhengen mellom 
undervisningsformer og vurderingsformer vil bli ytterligere understreket, og den store 
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betydningen vurderingen uten karakter har for elevenes motivasjon og læring, er et viktig 
utgangspunkt i det pågående arbeidet. 
 
 

3. Problemstillinger 
 
Som vi har gjort rede for tidligere, har elevvurdering som tema fått en sterkere fokusering fra 
sentralt hold etter innføringen av L97. En klar tendens har vært å understreke sammenhengen 
mellom undervisning og vurdering, og av den grunn å finne fram til andre dokumentasjons- 
og prøveformer enn det som har vært mest vanlig i grunnskolen. Det var også et uttalt ønske 
om å styrke en systematisk bruk av vurdering uten karakter, både på barne- og 
ungdomstrinnet. 
 
Ved implementeringen av L97 ble skolene tilført midler til etterutdanning. Etterutdanningen 
gikk både på det som kan kalles for generell pedagogikk, ved at overgangen fra M87 krevde 
andre organiseringsformer og arbeidsmåter, og på fag, som ble endret med utgangspunkt i en 
vektlegging av det kognitive læringssynet, som fikk en sterkere plass i læreplanverket.  
 
Høgskolene ble gitt mye av ansvaret for etterutdanningen, og elevvurdering var ett av 
temaene som ble tilbudt og etterspurt som kurs. Ved Høgskolen i Vestfold var begge lederne 
av denne undersøkelsen engasjert i arbeidet med å oppdatere lærere i regionen på arbeidet 
med elevvurdering.  
 
Skolene sto imidlertid relativt fritt i å velge ut og prioritere de emnene lærerne ble oppdatert i. 
Det var derfor ingen selvfølge at alle lærere i barne- og ungdomsskolen ble kurset i 
elevvurdering, og mens noen av kursene gikk over 21 timer, var andre skoleeiere fornøyd med 
å sende personalet på kurs med bare en dags varighet. Vi vet ikke hvor mange av lærerne i 
vårt fylke som ble oppdatert på temaet, men undersøkelsen vår viser at andelen av dagens 
barneskolelærere som har gått på kurs i elevvurdering ligger i størrelsesorden 15 %, altså at 
bare omtrent hver 6. lærer har blitt formelt oppdatert gjennom ekstern kursing. 
 
Vi var interessert i å utvikle vår kunnskap om hvordan lærere i barneskolen arbeidet med 
elevvurdering i praksis i fylket vårt. Enhver reform trenger flere år på å bli gjennomført. 
Graden av gjennomføring er avhengig av langt mer enn sentrale myndigheters uttalte og 
nedskrevne retningslinjer, blant annet er lærernes holdning til reformen og skoleeiers 
oppfølging svært betydningsfulle faktorer for gjennomføringen. Vi er ikke kjent med at andre 
har arbeidet med å kartlegge praksis på dette feltet i Norge. Vi har valgt å konsentrere oss om 
lærere som underviste på 7. trinn, bl.a. fordi disse lærere hadde erfaring med nasjonale prøver. 
 
Vår hovedproblemstilling ble formulert slik: 
 
Hvordan arbeider lærere i 7. klasse i Vestfold med elevvurdering? 
 
Spørsmål som ble viktig å avklare for å få et valid bilde av situasjonen, var følgende: 
 

� Har departementets fokusering av helhetlig kompetanse gjennom spesifisering av 
kompetanseområdene kunnskapskompetanse, metodekompetanse og sosial 
kompetanse blitt nedfelt i lærernes arbeid, og i så fall på hvilken måte? 
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� Har nyere dokumentasjonsformer som beskrives i departements veiledningshefte blitt 
tatt i bruk, og i tilfelle hvilke? 

� Har elevsamtalen blitt et naturlig innslag i arbeidet med elevvurdering? 
� Har arbeidet med elevvurdering ført til endringer i undervisningen, og hvordan blir i 

så fall disse endringene vurdert? 
� Har de nasjonale prøvene ført til endringer i undervisningen, og hvordan blir i så fall 

disse endringene vurdert? 
� Gir kursing i elevvurdering målbare effekter? 
� I tillegg hadde vi også en intensjon om å få kjennskap til om lærerne ønsket videre 

kompetanseheving på feltet. I så fall kunne vi ta det som en indikasjon på at 
implementeringen av reformen fortsatt kunne videreutvikles. 

 
 
 

4. Metode 
 
Vestfold er et lite, men tett befolket fylke. I fylket fins det i underkant av 100 skoler med 
undervisning på barnetrinnet. Størrelsen på skolene varierer fra ca 15 til ca 600 elever, og 
antall sjuendeklasser og lærere som arbeider på dette trinnet varierer kraftig fra skole til skole. 
Vi har ikke sett det som noe poeng å beregne antall lærere og antall klasser for å få et eksakt 
tall på målgruppa. Med et så stort antall skoler, klasser og lærere ble det naturlig å velge 
spørreskjema som metode for innsamling av data.  
 
Ved bruk av spørreskjema får vi samlet inn data på et stort antall sentrale variabler i vår 
undersøkelse. Imidlertid er det vanskelig å få god innsikt i kvalitative forhold ved 
undervisningspraksisen, forhold som kunne bidra til å utdype vår forståelse av dette arbeidet. 
Vi bestemte oss derfor tidlig for å følge opp undersøkelsen med en 
erfaringsutvekslingskonferanse, der vi blant annet ønsket å intervjue lærerne gruppevis om 
forhold som spørreundersøkelsen ikke ga fyllestgjørende svar på. På denne måten ble 
validiteten i undersøkelsen styrket. Alle skolene, uansett om de hadde returnert 
spørreskjemaer eller ikke, fikk tilbud om å sende en representant til konferansen.  
 
Det viser seg at mange av de svakhetene som hefter ved så vel kvantitative data som 
kvalitative data kan oppveies av metodenes sterke sider (Holter og Kalleberg, 1998). Dette 
tilsier at forskere ofte vil være tjent med å kombinere kvantitative og kvalitative 
datainnsamlingsmetoder, noe faglitteraturen benevner som metodetriangulering. (Uttrykket 
triangulering kommer fra landmåling, hvor to forskjellige utgangspunkter benyttes for å 
bestemme et tredje perspektiv.) 
 
Ifølge Grønmo (1982), Undheim (1996), Halvorsen (1996) og Holter og Kalleberg (1998) 
eksisterer flere strategier for metodetriangulering eller metodekombinasjon, vi valgte å 
anvende en kvalitativ undersøkelse som oppfølging av den kvantitative. Siktemålet var å 
benytte gruppesamtaler for å trenge videre inn i materialet enn det spørreskjemaundersøkelser 
gir mulighet for. vi kunne dermed oppnå en utdyping, konkretisering og nyansering av våre 
kvantitative data. 
 
En annen måte å utføre dette arbeidet på, kunne vært å reise rundt til skolene og intervjue 
lærere der om deres arbeid med elevvurdering. Dette kunne utvilsomt gitt verdifulle 
opplysninger av mer kvalitativ art enn de vi oppnådde ved vårt arbeid. Imidlertid ville en slik 
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metode kreve tid og ressurser langt i overkant av hva vi hadde til disposisjon i dette arbeidet. 
Det er likevel viktig å påpeke at man ikke kan få en tilstrekkelig forståelse av dette arbeidet 
uten at det blir sett i sammenheng med skolekulturen og skolens visjoner (Roe 2006). Vi anser 
det derfor som svært relevant å følge opp dette arbeidet ved hjelp av case-studier. 
 
Som vi vil se i det følgende, er svært mye fortsatt ugjort når det gjelder å heve kvaliteten i 
arbeidet med elevvurdering. Aksjonsforsking er en annen tilnærmingsmåte som ikke bare vil 
avdekke kvalitative forhold ved dette arbeidet, men som også vil bidra til å heve 
bevissthetsnivået og dermed fornye innsatsen på feltet. Data fra denne undersøkelsen bør 
kunne være verdifulle som bakgrunn for slik aksjonsforsking. 
  

4.1. Spørreskjemaet. 
 
Spørreskjemaet ble delt inn i fem hoveddeler. I den første registrerte vi 
bakgrunnsopplysninger om kjønn, utdanning, ansiennitet og om deltakelse på 
etterutdanningskurs i elevvurdering. I den andre ba vi lærerne ta stilling til påstander om 
arbeidet med kompetanseområdene og sammenhenger mellom undervisning og vurdering. I 
den tredje kartla vi ulike dokumentasjonsformer, og i den fjerde bruken av prøver og 
endringer i undervisningspraksis. Den femte inneholdt spørsmål om etterutdanningsbehov 
(Vedlegg 1).  
 
Med ett unntak ser ikke spørsmåla ut til å ha skapt spesielle problemer,. Unntaket gjaldt 
spørsmål om prøvebruk, der vi ba lærerne om å oppgi et omtrentlig antall for hvor ofte de 
hadde brukt de ulike prøveformene. Et flertall valgte bare å markere de prøveformene som ble 
anvendt, ikke antallet. Vi har derfor svært få data som kan si oss noe om frekvensen av de 
ulike prøveformene, og dermed også hvor hyppig den ene formen blir brukt i forhold til en 
annen. I ettertid ser vi at vi burde ha omstrukturert spørsmålet til flervalgstypen for å få 
sammenliknbare data. 
 
Vi sendte spørreskjemaene til 95 skoler i fylket som vi antok eller visste hadde klasser på 
mellomtrinnet. Fra fire skoler fikk vi skjemaene i retur med opplysninger om at de ikke hadde 
7. klassetrinn. Vi fikk svar fra 59 skoler med 71 svarskjema. Dette var noe færre enn 
forventet, men likevel mange nok til å få en oversikt som ga oss verdifulle data.4 
 

4.2. Erfaringsutveksling. 
 
Mens spørreskjemaet ble sendt ut i mai 2005, ble konferansen avholdt i november samme år. 
Fortsatt ønsket vi fokus på 7. klassetrinn, for å oppnå en viss konsistens mellom survey og 
muntlige presentasjoner på konferansen. Det betydde at det ikke nødvendigvis ble de samme 
lærerne som ble innbudt til konferansen som besvarte spørreskjemaene, fordi lærere som 
underviser sjuende klasse ett år, i de fleste tilfellene normalt skifter klassetrinn påfølgende 
skoleår. 
 
Alle aktuelle skoler fikk tilbud om å sende en representant hver. Bare 17 skoler takket ja til 
invitasjonen, noe som kan tyde på at tidspunktet var vanskelig. Vi kan heller ikke se bort fra 
at temaet ikke er av så stor interesse som vi hadde forventet.  
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På konferansen ble lærerne delt inn i to grupper, der undertegnede ledet hver sin gruppe og 
stilte identiske spørsmål til hver av dem. En og en halv time ble satt av til denne økten. Vi 
hadde intensjoner om å gjennomføre intervjuene etter fokusgruppemetoden slik den bl. a. er 
beskrevet av  Vaughn, Schumm og Sinagub (1996). Svarene ble imidlertid gitt så omfattende 
at tida ikke strakk til å gjennomføre diskusjoner og oppklaringer i et slikt omfang som 
fokusgruppemetodikken forutsetter. Gruppeintervjuene fungerte dermed som 
erfaringsutveksling for deltakerne i tillegg til å gi mer kvalitative informasjoner til oss som 
ledet undersøkelsen. Vi oppnådde derimot ikke en like effektiv styrking av validitet som vi 
kunne ha fått til, om deltakerne hadde fått mer tid til å utfylle hverandre (Vaughn 1996, 
Wibeck 2000). 
 
 

5. Resultater fra spørreundersøkelsen 
 
Etter at veiledningsheftet i elevvurdering ble gitt ut i 1998, ble elevvurdering ett av 
satsningsområdene for flere skoler i landet. I vårt distrikt ga det seg utslag i etterspørsel av 
såkalte 21-timers kurs for skoler i Vestfold og Buskerud. Høgskolens kursholdere sto relativt 
fritt til å definere innholdet i kursene, men departementets veiledningshefte i elevvurdering 
(Rh98) sto sentralt. 
 
I dette heftet var de sju mennesketypene, slik de er presentert i L97, brutt ned til tre ulike 
kompetanseområder, sosial kompetanse, metodekompetanse og kunnskapskompetanse. De ble 
ikke gitt noen vekting eller prioritering, og må derfor forstås som likeverdige i departementets 
øyne. Begrepene ble også konkretisert ved hjelp av eksempler fra læreplanene for fag. De 
ulike vurderingsmåter og dokumentasjonsformer som veiledningsheftet anbefalte, må forstås 
som virkemidler for å styrke de tre kompetanseområdene. 
 
En forutsetning for at arbeidet med elevvurdering skal utvikles i den retning som er ønskelig 
fra sentralt hold, er at lærere blir kjent med nye retningslinjer. Dette kan selvfølgelig skje på 
flere måter, men den vanligste strategien ser ut til å være å tilby lærerne kurs av ulikt omfang. 
Departementet har ikke for vane å kurse kursholdere i innovative prosesser, det kan derfor ses 
som en svakhet at kursholdere selv må orientere seg blant forskrifter og retningslinjer og tolke 
disse etter egne hoder. 
 
Utvalget kom til å bestå av ca 80 % kvinner og 20 % menn. Noe over 20 % hadde treårig 
lærerutdannelse, resten fire år eller mer. Gjennomsnittsalderen i utvalget var 45 år, 
spredningen stor, fra 26 til 66 år. Ansienniteten varierte fra 1 til 42 år med et gjennomsnitt på 
16,4 år. I de data som presenteres i det følgende, er det ikke noe som tyder på at signifikans 
kan forklares ved hjelp av kjønn, alder eller ansiennitet, med mindre dette er nevnt spesifikt.  
 
Vi har ikke kjennskap til kjønnsfordeling, alders- og ansiennitetsfordeling i fylkets 
barneskoler, men konkluderer med at registrerte data ikke på noe vis er overraskende eller 
skiller seg ut fra vår forhåndskunnskap om feltet. 
 
 For å kunne vurdere om etterutdanningskurs i elevvurdering har hatt noen effekt, ba vi 
informantene å svare om de hadde deltatt i slik etterutdanning. Svarene er i tabell 1 inndelt 
etter kjønn: 
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5.1. Kjønn og etterutdanning i elevvurdering 
 

Etterutdanning 
elevvurdering 

  Ja Nei 
kvinne 9 46 Kjønn 

  mann 2 11 
 
Tabell 1. Kjønn og etterutdanning i elevvurdering. 
 
Som det går fram av tabellen, har elleve av våre 71 informanter oppgitt at de har deltatt på slik 
utdanning. Fordelingen menn/kvinner harmonerer med utvalget for øvrig. Vi må anta at noen 
av kursdeltakerne har forlatt læreryrket siden kursene ble gitt, og at nye lærere har væt 
gjennom noe skolering i elevvurdering gjennom utdanningen. Likevel er det tydelig at 
kursingen ikke kan sies å ha vært svært omfattende. Det lave tallet på lærere som oppgir å ha 
deltatt på slike kurs, gjør det også vanskelig å komme fram til statistisk holdbare resultater 
angående forskjeller på de som har og de som ikke har deltatt i etterutdanningsvirksomhet. 
 
 

5.2. Sammenheng mellom etterutdanning i elevvurdering    og effekter 
av kursingen 

 
 

Etterutdanning elevvurdering 
 

 
 
 
 
 
 

 
Ubesvart 

N 

 
Ja 
N 

 
Nei 
N 

Helt enig   5 1 
Delvis enig   6  
Delvis uenig     
Helt uenig      

Effekt av 
etter-
utdanning 
 
  
  Ubesvart 3   56 

 
Tabell 2: Etterutdanningen i elevvurdering har hatt stor effekt for min nåværende  
      virksomhet som lærer. 
 
 
De 11 som har hatt etterutdanning i elevvurdering, oppgir at effekten av kursingen har vært 
merkbar (men det gjør også en av de som ikke har hatt slik etterutdanning). Fem er helt enig 
med påstanden ”Etterutdanningen i elevvurdering har hatt stor effekt for min nåværende 
virksomhet som lærer”, seks sier seg delvis enig i påstanden.. Som vi skal se i det følgende, 
harmonerer dette med de svarene informantene gir på senere spørsmål.  
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Lærerne ble også bedt å svar på spørsmålet om L97 hadde før til at de hadde endret sitt arbeid 
med elevvurdering. Legg merke til at spørsmålet er stilt med avslutningen ”i relativt stor 
grad”. Det kan forklare hvorfor få har sagt seg helt enig, mens mange har svart ”delvis enig” 
på spørsmålet. 
 
 

Endret elevvurdering 

Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig   
  Antall % Antall % Antall % Antall % 

Ja 2 18,2% 6 54,5% 3 27,3%      Etterutdanning 
elevvurdering Nei 2 3,9% 28 54,9% 13 25,5% 8 15,7% 

 
Tabell 3 L97 har ført til at jeg har endret arbeidet med elevvurdering i relativt stor grad 
 
I tabell 3 ser vi den samme tendensen i utvalget som ovenfor, de som har gjennomgått kurs er 
mer tilbøyelige til å slutte opp om påstanden. Ingen av de åtte som har sagt seg helt uenige har 
gjennomgått etterutdanningskurs. Forskjellen er ikke signifikant. Dersom vi antar at de ni som 
har latt være å besvare spørsmålet har funnet det irrelevant, og antakelig ikke har endret sin 
undervisning, blir forskjellene signifikante. 
 

5.3. Kompetansene  
 
Lærerne ble spurt om i hvilken grad de var opptatt av sosial kompetanse, metodekompetanse 
og kunnskapskompetanse i sitt vurderingsarbeid. Disse tre begrepene ble definert av oss, slik 
at det var et tydelig samsvar mellom den forståelsen som ble lagt fram, og 
begrepsforklaringene slik de foreligger i Rh98. I heftet er imidlertid forklaringene gitt et slikt 
omfang at de virket uhensiktsmessige å bruke i sin helhet. Vi forkortet da begrepene slik:  
− Sosial kompetanse:  å kjenne til og følge normer og regler for samvær og samhandling, 

og ha forståelse for hvordan egen væremåte og handlemåte påvirker andre. 
− Metodekompetanse: Evne til å anvende ulike arbeidsteknikker og kunne velge ut og 

tilpasse arbeidsmåter og læremidler til oppgavene. 
− Kunnskapskompetanse: det å vite, ha oversikt over, forstå sammenhenger, reflektere 

over det en vet, og ta i bruk kunnskapen i relevante sammenhenger 
 
Som vi ser av tabell 4, mener lærerne at de gjennomgående er opptatt av både sosial 
kompetanse, metode- og kunnskapskompetanse i sitt vurderingsarbeid, selv om 
metodekompetansen har lavere prioritet enn sosial kompetanse og kunnskapskompetanse. 
Det kan også nevnes at menn var signifikant mer opptatt av kunnskapskompetanse enn 
kvinner, og mindre opptatt av sosial kompetanse og metodekompetanse. Når barneskolen har 
et stort flertall kvinner, kan en slik tendens, om den er gjennomgående for mannlige og 
kvinnelige lærere i landet, være med på å forklare noen av funnene i PISA-undersøkelsen. 
Dette ligger imidlertid utenfor vårt anliggende.  
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Sosial 
kompetanse 

 

 
Metode-
kompetanse 

 

 
Kunnskaps-
kompetanse 

 
 
Helt enig 52 (78,8%) 

 
37 (52,1%) 

 

 
49 (69%) 

  
Delvis enig 13 (19,7%) 

 
33 (46,5%) 

 

 
22 (31%) 

  
Delvis uenig 1 (1,4%) 

 
1 (1,4%) 

 

 
0 

 
Tabell 4:  Fordelingen av lærere etter i hvilken grad de sier seg enige i påstander om at de 
er svært opptatt av de ulike kompetansene i sitt vurderingsarbeid. 

 
 
Om vi sammenlikner den gruppa som har deltatt på kurs i elevvurdering med den gruppa s om 
ikke har det (tabell 5), ser vi at de som har deltatt på kurs gjennomgående svarer at de legger 
noe mer vekt på kompetansene i sitt arbeid med elevvurdering. Disse forskjellene er 
imidlertid ikke signifikante. Den innleder imidlertid en tendens som er gjennomgående i 
materialet. 
 
 

       
 

Sosial kompetanse 
 

 
 
Metode-kompetanse 

 

 
Kunnskaps-kompetanse 

 

  
Deltatt på 

kurs 

 
Ikke 

deltatt på 
kurs 

 
Deltatt på 

kurs 

 
Ikke 

deltatt på 
kurs 

 
Deltatt på 

kurs 

 
Ikke 

deltatt på 
kurs 

 
Helt enig 81,8 % 77,4 % 

 
54,5 % 

 
50,0 % 

 
72,7 % 

 
67,2 % 

  
Delvis enig 
 

18,2 % 20,8 % 
 

45,5 % 
 

48,3 % 
 

27,3 % 
 

32,8 % 

  
Delvis uenig 

 
0 % 

 
1,7 % 

 
0 % 

 
1,7 % 

 
0 % 

 
0 % 

 
Tabell 5: Prosentvis fordeling av lærere etter deltakelse/ikke deltakelse på kurs i 
elevvurdering, og etter i hvilken grad de sier seg enige i påstander om at de er svært opptatt 
av de ulike kompetansene i sitt vurderingsarbeid. 
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5.4. Samsvar mellom min undervisning og elevvurderingen 
 
Lærerne ble bedt om å forholde seg til påstanden  ”Jeg har ingen problemer med å få til en 
stor grad av samsvar mellom min undervisning og elevvurderingen. ” Her så vi ikke en slik 
forskjell som ovenfor (Tabell 6). Det er altså ikke slik at de lærerne som ikke har deltatt på 
kurs opplever en større avstand mellom undervisning og elevvurdering enn den andre gruppa, 
men vi kan legge merke til at et stort flertall i begge gruppene bare gir sin delvise tilslutning 
til påstanden. Det kan altså se ut som om regjeringens Soria Moria-erklæring finner støtte i en 
opplevelse av at det ikke er så lett å få til et fullgodt samsvar mellom undervisning og 
vurdering. 
 

Etterutdanning elevvurdering 
 
 

Samsvar undervisning og 
vurdering 
 
 Ja Nei 
 
Helt enig 

 
18,2% 

1 
15,8% 

 
Delvis enig 

 
63,6% 

 
77,2% 

 
Delvis uenig 

 
18,2% 

 
5,3% 

 
Helt uenig   

1,8% 
 
Tabell 6: Ta stilling til påstanden: Jeg har ingen problemer med å få til en stor grad av 
samsvar mellom min undervisning og elevvurderingen. 
 

5.5. Rapportering av elevenes utvikling til skolens administrasjon 
 
Vi spurte også informantene om det var vanlig å rapportere elevenes utvikling til skolens 
administrasjon. Dette er ikke en sak som ble spesielt vektlagt i veiledningsheftet, og heller 
ikke et tema som ble løftet fram i de kursene høgskolen i Vestfold tilbød. Likevel ser vi en 
klar prosentvis forskjell på de lærene som har gjennomgått kurs, og de som ikke har det 
(tabell 7). 
 

 
Dokumentasjon rapportert videre 

 Total 
  
Etterutdanning 
elevvurdering 
 

 
Helt enig 

 
Delvis enig 

 
Delvis uenig 

 
Helt uenig   

 
Ja 3 (30 %) 3 (30 %) 4 (40%) 0 (0 %) 10 

 
Nei 9 (15,5 %) 25 (43,1 %) 13 (22,4 %) 11 (19 %) 58 

 
Tabell 7: Ta stilling til påstanden: Dokumentasjon om elevenes utvikling blir rapportert videre 
til skolens administrasjon.  
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5.6. Elevsamtalen. 
 
Systematiske og strukturerte samtaler mellom lærere og elever er heller ikke et tema som blir 
behandlet i KUF’s veiledningshefte. Det har blitt fokusert på slike samtaler i flere bøker og 
artikler som har kommet ut etter L97, og temaet ble også behandlet på kursene som 
Høgskolen i Vestfold sto for. Nå kan det være markerte forskjeller i hva som forstås med en 
elevsamtale, vi må vel kunne forutsi at alle lærere samtaler med sine elever i større eller 
mindre grad. På kursene undertegnede holdt, viste lærerne positiv interesse for slike samtaler, 
men viste også til de praktiske vanskeligheter man hadde i å legge til rette for dette i 
skoletida.  
 
For å skille strukturerte elevsamtaler fra daglig, verbal kontakt, formulerte vi påstanden 
informantene skulle ta stilling til slik: Jeg har jevnlige, planlagte elevsamtaler med mine 
elever. Vi mente at koblingen til jevnlige og planlagte ville bli assosiert med noe annet enn 
den daglige kontakten. ”Jevnlig” er selvfølgelig også et begrep som kan tolkes på ulikt vis. 
 
 

 
Jevnlige og planlagte elevsamtaler 

 

 Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig 
 

Ja 
 

 
3 (27,3 %) 

 

 
6 (54,5 %) 

 

 
2 (18,2 %) 

 
0 (0 %) 

 
 
Etterutdanning 
elevvurdering  

Nei 
 

 
13 (22,4 %) 

 

 
24 (41,4 %) 

 

 
12 (20,7 %) 

 

 
9 (15,5 %) 

 
 
Totalt 16 (23.2 %) 30 (43.5 %) 14 (23,2 %) 9 (13 %) 

 
Tabell 8 En sammenlikning av informantenes bruk av jevnlige og planlagte elevsamtaler 
mellom de som har gjennomgått kurs i elevvurdering og de som ikke har det. 
 
Som det går fram av tabell 8, er det gjennomgående flere av de som har gjennomgått kurs 
(81,8 %) som gir positiv tilslutning til formuleringen enn de som ikke har gjennomgått kurs. 
Blant den siste gruppa svarer også i overkant av 15 % at de er helt uenig i påstanden, mens 
ingen i ”kursgruppa” gjør det. 
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5.7. Bruk av nyere dokumentasjonsformer. 
 
Det kan være tvil om vurdering med bruk av elevmapper bør kalles for en ny 
dokumentasjonsform, da den har vært brukt som vurderingsgrunnlag i mange fag i ulike 
skoleslag i mange tiår. I grunnskolen er det imidlertid relativt nytt at arbeidsmapper har vært 
foreskrevet som et godt grunnlag til å vurdere elever på. I tillegg til mappevurdering, har 
loggføring, både av lærere og elever blitt anbefalt i Rh98. I vår undersøkelse spurte vi i tillegg 
informantene om de hadde tatt i bruk IKT som verktøy i forbindelse med loggskriving og 
mapper. Om dette ikke var blitt gjort, ba vi også lærerne om å oppgi årsakene til dette. 
 
 

5.7.1. Mappevurdering. 
 
Vi har ingen mulighet til å anslå hvor vanlig det var å bruke mappevurdering i grunnskolen 
før innføringen av L97. Men det kan utvilsomt virke som om det er vanligere med denne 
formen for vurdering nå enn tidligere. Omtrent halvparten av lærerne i utvalget vårt bruker 
mappevurdering, og som det går fram av tabell 9, er forskjellene på de som har gjennomgått 
kurs i elevvurdering og de som ikke har det, signifikante (på 10% nivå). 
 
 

Bruker mappevurdering 

Ja Nei   
  Prosent Antall Prosent Antall 

Ja 72,7 % 8 27,3 % 3 Etterutdanning 
elevvurdering 
  

Nei 44,8 % 26 55,2 % 32 

Totalt 49,3 % 34 50,7 % 35 
 
Tabell 9: Bruk av mappevurdering for de som har gjennomgått etterutdanningskurs i 
elevvurdering og de som ikke har det. (chi2= 0,09). 
 
Av de elleve i utvalget som har gjennomgått etterutdanning i elevvurdering, oppgir 72,7 % at 
de benytter seg av mappevurdering, mens tilsvarende prosentandel for de øvrige er 44,8 %. Vi 
kontrollerte også for kjønn og ansiennitet, og fant ikke at bruk av mapper hadde sammenheng 
med disse variablene. 
 
Når det gjelder i hvilke fag lærerne brukte elevmapper som vurderingsgrunnlag, skilte de tre 
fagene norsk, engelsk og matematikk seg ut fra de øvrige. Som det går fram av tabell 10, er 
det tre ganger så mange som oppgir at de anvender mappevurdering i norsk enn i 
Samfunnsfag og Natur og miljøfaget. I KRL (Kristendom og livssyn), musikk og kroppsøving 
er mappevurdering meget sjelden tatt i bruk. Denne tabellen kan ikke påstås å være 
representativ for fylket, da færre enn 30 lærere i fylket har besvart dette spørsmålet. 
Tendensen er imidlertid så klar at vi kan regne det som høyst sannsynlig at de tre mest 
frekvente fagene i tabellen også vil være det i et større utvalg. 
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Norsk 22 
Matematikk 19 
Engelsk 15 
Samfunnsfag 7 
Kristendom og livssyn 3 
Kunst og håndverk 7 
Natur og miljø 7 
Musikk 2 
Kroppsøving 2 
Spesialundervisning 0 

 
Tabell 10: I hvilke fag bruker du mappedokumentasjon?   
 

5.7.2. Bruk av logg. 
 
Som nevnt tidligere er bruken av elevlogg og lærerlogg vesentlige innslag i veiledningsheftet 
om elevvurdering. Også her er det mulig at slik bruk ikke var uvanlig før L97 ble innført, da 
vi ikke foreligger noen dokumentasjon på dette. Vi definerte logg på følgende måte: Med logg 
mener vi en samling av notater som læreren eller elevene fører systematisk eller usystematisk.  
 
Samtlige lærere som har gjennomgått etterutdanningskurs i elevvurdering oppgir at de fører 
egen logg over elevenes arbeid. Det samme gjør i overkant av 75 % av de øvrige 
informantene. Vi må altså konkludere med at det er svært utbredt at lærerne fører logg over 
elevenes arbeid, og at vi igjen ser en tendens til at kursing har økt fokuset på sentrale 
elementer i Rh98. 
 
Forskjellen mellom kursdeltakere og de øvrige informantene blir enda tydeligere når vi spør 
om lærerne bruker elevlogger aktivt i sitt vurderingsarbeid (Tabell 11).  På dette spørsmålet 
oppgir åtte av ti kursdeltakere at elevene deres gjør det, mens bare en tredel av de øvrige 
informantene sier det samme. 
 

Om elever fører logg 
Ja Nei   

  Antall Prosent Antall Prosent 
Ja 8 80,0 % 2 20,0 % Etterutdanning 

elevvurdering 
  

Nei 19 33,3 % 38 66,7 % 

Totalt 27 40 % 40 60 % 
 
Tabell 11 Bruker du elevloggene aktivt i din elevvurdering. (chi2= 0,006) 
 
Her er sammenhengen mellom kursing og anvendelse av elevenes logger signifikant  
(sig < 0,1 %). 
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5.7.3. Bruk av IKT. 
 
Bruk av IKT i dette arbeidet har ikke vært et sentralt tema i den skoleringen som Høgskolen i 
Vestfold har vært ansvarlig for. Heller ikke departementet (KUF) har vektlagt denne saken i 
sammenheng med vurdering. 14 av utvalgets 71 lærere (19,7 %) oppgir at de bruker IKT i sitt 
vurderingsarbeid. Det er ingen forskjeller i utvalget mellom de som har deltatt på 
etterutdanningskurs i elevvurdering og de øvrige.  
 
Interessen kan muligens knyttes til hva lærerne oppgir som årsaker til at IKT ikke blir 
benyttet. Av de 50 som besvarte dette spørsmålet, oppga 23 at den viktigste årsaken var at de 
ikke hadde tilstrekkelig kompetanse til å ta verktøyet i bruk. Ti lærere hadde krysset av  
utstyrsmangel som årsak, og like mange begrunnet sin manglende IKT-bruk med at det var for 
mange feil med maskinene. Noen få lærere la også til på eget initiativ at de ikke kunne se at 
det var et vesentlig poeng å benytte seg av data i denne sammenhengen. 
 

5.7.4. Prøveformer 
Prøveformer utgjør også en side ved vurderingsspørsmålet. Lærerne ble bedt om å notere det 
antallet de hadde gjennomført av ulike typer prøver, skriftlige og muntlige individuelle 
prøver, og skriftlige og muntlige gruppeprøver. Siden skjemaene ble besvart seint på året, var 
det urimelig å forvente eksakte antall på de ulike alternativene. De fleste har da også bare 
krysset av for om prøveformene har vært brukt. Materialet har da fått redusert verdi, men på 
det som kan tolkes av svarene, er det fortsatt slik at individuelle, skriftlige prøver dominerer, 
selv om også andre prøveformer tas i bruk. Vi kan heller ikke finne noen forskjeller på de som 
har gjennomgått etterutdanning i elevvurdering, og de som ikke har det. 
 
Vi spurte også lærerne om elevene selv fikk være med å lage prøver. 
 

Elevproduserte prøver 
 

Ja Nei   
  Antall Prosent Antall Prosent 

Ja 4 40,0 % 6 60,0 % Etterutdanning 
elevvurdering 
  

Nei 12 21,1 % 45 78,9 % 

Totalt 16 23.5 % 51 76.5 % 
 
Tabell 12: Bruker du elevproduserte prøver i din undervisning? 
 
Nesten hver fjerde lærer i utvalget oppgir at de ikke er ukjente med å bruke elevproduserte 
prøver. Som det går fram av tabell 12, er det også her markerte prosentvise forskjeller på de to 
gruppene, men også denne forskjellen skal man være forsiktig med å generalisere.  
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5.8. Etterutdanningsbehov. 
 
Mappevurdering har blitt aksentuert i ulike skoleslag på ulike nivåer de siste årene, og i Rh98 
er dette tydelig løftet fram som et alternativt vurderingsgrunnlag. Vi spurte informantene om 
de opplevde et behov for videreutdanning om mappevurdering, og et stort flertall ga sin fulle 
eller delvise tilslutning til påstanden om at det forelå et slikt behov. 
 
  
 

  Antall Valid Percent 
Helt enig 36 52,2 
Delvis enig 25 36,2 
Delvis uenig 6 8,7 
Helt uenig 2 2,9 
Totalt antall svar 69 100,0 
Ubesvart 2  

 
Behov for 
etterutdanning om 
mappevurdering 

Total 71  
 
Tabell 13: Ta stilling til følgende påstand: Jeg har behov for etterutdanning om 
mappevurdering. 
 
Av de 69 lærerne i utvalget vårt som besvarte dette spørsmålet, mente nærmere 90 % å ha 
behov for videreutdanning om mappevurdering. Også her var det slik at de som hadde 
gjennomgått etterutdanning i elevvurdering mente å ha mer av denne kompetansen inne enn 
de øvrige (36,4 % sa seg helt enig i at de hadde behov for etterutdanning, mens 50,0 % av de 
øvrige svarte det samme), men forskjellene var ikke så store at de bør generaliseres. 
 
Lærerne ble også spurt om de hadde behov for etterutdanning om nye prøveformer (se tabell 
14). 
 
  

  Frekvens Valid Percent 
Helt enig 33 47,8 
Delvis enig 29 42,0 
Delvis uenig 5 7,2 
Helt uenig 2 2,9 
Total 69 100,0 
Ubesvart 2  

 
Behov for 
etterutdanning om 
nye prøveformer 

Total 71  
 
Tabell 14: Ta stilling til følgende påstand: Jeg har behov for etterutdanning om nye 
prøveformer. 
 
Det ble en massiv tilslutning også til denne påstanden, som det går fram av tabell 14, var så 
godt som 90 % av utvalget positive til denne påstanden. Det var ingen vesentlige forskjeller 
mellom den gruppa som hadde gått på etterutdanningskurs, og den gruppa som ikke hadde 
det.  
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Også når det gjaldt kursing om bruk av IKT i arbeidet med elevvurdering, var tilslutningen 
stor, noe over 75 % var positive. I utvalget var det flere av de som ikke hadde gått på kurs om 
elevvurdering som ga sin fulle tilslutning til behovet (56,4 %) enn de som hadde deltatt på 
etterutdanningskurs (36,4 %). 
 
 
 
 

Etterutdanning 
elevvurdering Total 

  Ja Nei   
Helt enig 1 (9,1 %) 8 (14,5 %) 9 (13,6 %) 
Delvis enig 10 (90,9 %) 27 (49,1) % 37 (56,1 %) 
Delvis uenig 0 19 (34,5 %) 19 (28,8 %) 
Helt uenig 0 1 (1,8 %) 1 (1,5 %) 

 
Har tilstrekkelig 
kompetanse til 
elevvurdering  
  Total 11 55 66 (100 %) 

 
Tabell 15: Ta stilling til følgende påstand: Jeg føler at jeg har tilstrekkelig kompetanse til å 
gjennomføre elevvurderingen på en god måte 
 
Gjennomgående ser lærerne ut til å være trygge på sin egen kompetanse i elevvurdering. Det 
er likevel betydelige forskjeller på de som har deltatt på etterutdanningskurs, og de som ikke 
har det. 100 % av de som har deltatt på slike kurs svarer at de er helt eller delvis enig i 
påstanden, mens 63,6 % av de øvrige har krysset av for de samme svaralternativene. Denne 
forskjellen er statistisk signifikant (sig = 0,021). 
 
Vi kan sammenlikne resultatene i tabellen ovenfor med svarene på spørsmålet om lærerne 
mente at deres arbeid med elevvurdering ivaretar målet i L97 om at elevvurdering skal 
fremme læring og utvikling. 
 
 

  Antall Prosent 
Helt enig 28 41,2 
Delvis enig 38 55,9 
Delvis uenig 1 1,5 
Helt uenig 1 1,5 
Total 68 100,0 
Ubesvart 3  

 
 
Elevvurderingen 
ivaretar målet i 
L97 

Total 71  
 
Tabell 15 b: Ta stilling til følgende påstand: Jeg mener at mitt arbeid med elevvurdering 
ivaretar målet om at elevvurdering skal fremme læring og utvikling 
 
Mens nesten hver tredje lærer i utvalget (30,3 %) stilte seg tvilende til om deres kompetanse i 
elevvurdering var god nok til å gjennomføre elevvurderingen på en god måte, er det bare 3 % 
av lærerne i det samme utvalget som er skeptiske til at deres arbeid med elevvurdering 
ivaretar målet i L97 om elevenes læring og utvikling. Forskjellene på de som har deltatt på 
etterutdanningskurs og de som ikke har deltatt på slike kurs, er i det siste tilfellet små. 
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5.9. Nasjonale prøver. 
 
På den tida da spørreundersøkelsen ble sendt ut, hadde de nasjonale prøvene for første gang 
vært i bruk på mellomtrinnet. De fleste lærere hadde deltatt på kurs om gjennomføringen. 
Flere steder ble gjennomføringen av prøvene møtt med aktiv motstand, også av lærere. Dette 
har vært med på å aktualisere spørsmål knyttet til nasjonale prøver. I utvalget vårt har 
informantene spredt sine svar over alle fire svaralternativer. Om vi dikotomiserer (todeler) 
tabellen, ser vi at omtrent like mange er positive som negative til å delta på (flere) kurs om de 
nasjonale prøvene. 
 
 

  Antall Prosent 
Helt enig 17 25,0 
Delvis enig 19 27,9 
Delvis uenig 10 14,7 
Helt uenig 22 32,4 

Jeg har behov for flere kurs 
om de nasjonale prøvene for 
mellomtrinnet.  
  

Total 68 100 
Missing Ubesvart 3  
Total 71  

 
Tabell 16: Ta stilling til følgende påstand: Jeg har behov for flere kurs om bruk av de 
nasjonale prøvene for mellomtrinnet. 
 
De nasjonale prøver kan være med på å konstituere en type vurderingspraksis som kan skille 
seg vesentlig fra det arbeidet med vurdering som har nedfelt seg gjennom års praksis. Lærerne 
ble derfor spurt om de mente at de nasjonale prøvene hadde før til slike endringer. 
  

  Antall Prosent 
Helt enig 8 11,6 
Delvis enig 21 30,4 
Delvis uenig 11 15,9 
Helt uenig 29 42,0 
Total 69 100,0 
Ubesvart 2  

 
Nasjonale prøver og 
endringer i arbeidet med 
elevvurdering 
  
  
  
  Total 71  

 
Tabell 17 a: Ta stilling til følgende påstand: De nasjonale prøvene har ført til endringer i mitt 
arbeid med elevvurdering 
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I denne perioden ble de nasjonale prøvene også diskutert i ulike media. Ett av argumentene 
mot prøvene, var konsekvensene de fikk for undervisningen. Vi spurte lærerne om de mente 
at de nasjonale prøvene hadde ført til endringer i deres undervisningspraksis. 
  

  Frequency 
Valid 

Percent 
Helt enig 7 10,1 
Delvis enig 20 29,0 
Delvis uenig 14 20,3 
Helt uenig 28 40,6 

 
Nasjonale prøver og 
endringer i undervisningen 
  
  Total 69 100,0 
Missing Ubesvart 2  
Total 71  

Tabell 17 b: Ta stilling til følgende påstand: De nasjonale prøvene har ført til endringer i min 
undervisningspraksis. 
 
Fordelingen over antall positive og negative svar til spørsmålene om de nasjonale prøvene har 
ført til endringer i vurdering og undervisning er svært lik.. Over 40 % av utvalget sier seg helt 
uenig i begge påstandene, og omtrent 40 % sier seg helt enige eller delvis enige i dem. 
 
 

6.  Resultatframstilling gruppeintervjuet 
 
I dette kapitlet blir det gjort rede for resultatene av gruppeintervjuene. Intervjuene foregikk på 
en samling medio november 2005 hvor 17 kontaktlærere i 7.-klasse fra 10 kommuner i 
Vestfold deltok. Invitasjonen til samlingen var gått ut 1 måned tidligere. (Se vedlegg 2). Vi 
valgte å betegne samlingen som erfaringsutveksling, da den fungerte både som 
kompetanseutvikling for deltakerne og som del av vår undersøkelse om elevvurdering. Det 
var en forutsetning at deltakerne ville utgjøre vår referansegruppe i forbindelse med den 
kvalitative delen av undersøkelsen, og at de ble betraktet som våre informanter når det gjelder 
problemstillinger om elevvurdering uten karakter.  
 
Da svarene på spørreundersøkelsen var blitt behandlet, viste det seg at vi hadde behov for å gå 
mer i dybden vedrørende lærernes erfaringer angående mappevurdering, logg, elevsamtalen 
og elevproduserte prøver. De sitatene som er brukt i nedenstående tekst, er ment som bidrag 
til konkretisering av vurderingspraksisen.  
 

6.1. Mappevurdering 
 
Vi innledet med rettleiingsheftets definisjon av mappevurdering. Følgende definisjon ligger til 
grunn for mappevurdering: 
 

Mappe kan vere med på å dokumentere både resultat og prosess. Ved mappevurdering 
vel ein ut arbeid som skal tene som dokumentasjon og grunnlag for vurderinga. Det er 
produkt som er blitt til i ulike situasjonar og over lengre tid, til skilnad frå produkt på 
enkelte prøver. Eit viktig poeng er at ikkje alt skal vurderast, berre det eleven vel å ta 
med (KUF 1998, s.29) 
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Vi spurte om deltakerne hadde arbeidet med mappevurdering, og om de kunne peke på 
eventuelle fordeler og ulemper ved metoden ut fra sin praksiserfaring. 
 
De fleste av informantene uttalte at de anså den skriftlige arbeidsboka i fagene som en form 
for mappedokumentasjon. Dette ble sagt å være en god måte å dokumentere både prosess og 
resultat på. Elevene arbeidet med arbeidsboka hele året, og utvidet teksten etter hvert. 
 
Flere av deltakerne var opptatt av at elevene selv fikk mulighet til å fordype seg i enkelte tema 
som vekket personlig interesse. Lærerens ansvar som veileder i forbindelse med disse 
fordypningene, ble problematisert. Informantene poengterte at elevenes ansvar for egen 
læring ble stimulert gjennom denne arbeidsmåten.  Bare to av skolene benyttet seg av digitale 
mapper på Classfronter. IKT som verktøy i mappemetodikk ble blant annet kommentert på 
denne måten: 
 

”Siden elevene nå stort sett har tilgang på data, ville dette vært et utmerket verktøy for 
mappene. De kan stryke ut og legge til, legge inn bilder og arbeide med mappa gjennom hele 
året. Jeg tror det ville blitt lystbetont og meningsfylt for elevene å jobbe med dette på denne 
måten”. 

 
En viss skepsis til om 7.-klassinger var ansvarlige nok til selv å velge ut stoff fra sine 
arbeider; ble også registrert: 
 
”Noe av hensikten med mappedokumentasjonen, er at elevene skal velge ut stoff som de vil 
vise fram. Er elevene kompetente til å ta slike valg?” 
 
Flere var opptatt av det lystbetonte og motiverende aspektet ved mappevurdering; 
 
”Det kan være gøy for elevene å fylle ut mappene sine underveis i året. Arbeidet som ligger i 
mappearbeid, kan de få igjen mange ganger når de kommer ut av grunnskolen, og kan ha med 
seg denne mappa med egne formulerte ord om hvordan de jobbet med de forskjellige 
områdene.” 
 
”Jeg har erfaring fra mappearbeid i norsk og KRL, og selv om lærerne får merarbeid i 
veiledningsprosessen, tror jeg at elevene får inspirasjon til å utvikle seg videre på egen hånd 
når mappearbeidet deres blir sett og gitt tilbakemelding på. Elevenes refleksjonsdel er viktig 
her – den kommer ikke fram under vanlige prøver”. 
 
Noen av informantene var ikke kjent med hva mappevurdering kunne innbære av muligheter 
for fagene, og enkelte var skeptiske til merarbeidet for læreren som kunne ligge i veiledning i 
kjølvannet av denne dokumentasjonsformen. 
 
”Vi har ingen erfaring i tilbakemelding i mappearbeider, og jeg er redd for at dette kan skape 
et press for oss lærere. Hvordan skal vi lære om dette? Hvordan skal denne mappa vurderes? 
Hvor grundige skal vi være når vi gir tilbakemelding?” 
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Foreldrenes og skoleledelsens rolle ved innføring av mappevurdering som arbeidsform, ble 
også trukket fram av deltakerne. 
 
”Hvis ikke foreldrene blir delaktige i hva mappevurdering innebærer, vil vi ikke lykkes med 
dette i barneskolen.” 
 
”Hvis foreldrene og barna selv skjønner gevinstene ved mappevurdering, har vi langt på vei 
lykkes. Men det er viktig at denne vurderingsformen blir en integrert læringsform, som alle 
lærerne har et forhold til. Og rektor må støtte opp om dette.” 
 
Samtlige deltakere mente at hvis mappevurderingen skal lykkes i sine intensjoner, vil det 
være avgjørende å gjøre arbeidsmåten og hensikten med den kjent for elever og foreldre. 
Arbeidsmåten bør nedfelles som en del av skolens pedagogiske praksis. 
   
Øvrige sider ved mappemetodikken av interesse, var forholdet mellom muntlige og skriftlige 
tilbakemeldinger på mappene, mappenes verdi i skole-hjem-samtalen, og antall fag hvor 
mapper skulle brukes som dokumentasjonsform. Bortsett fra de praktisk-estetiske fagene, 
mente deltakerne at mappedokumentasjon kunne egne seg i de fleste fag, men det var en fare 
for å overlesse både elever og lærere med arbeid hvis mappemetodikken ble for omfattende. 
Alle deltakerne var imidlertid enige i at fagenes bredde burde synliggjøres bedre både for 
elever og foreldre, og noen hadde erfaring for at mappedokumentasjonen kunne bidra til dette. 
Det burde imidlertid være en forutsetning at kriteriene for mappevurderingen var klare i god 
tid i forveien, og at både foreldre og elever hadde blitt kjent med mappemetodikken og 
arbeidet med mappene.  
 
Mappearbeidene ble omtalt i positive vendinger som dokumentasjonsgrunnlag for vurdering 
av elevenes arbeidsprosess, og ble av enkelte brukt som et grunnlag for kontakten mellom 
skole og hjem. Elevens og hjemmets roller både ved innføring og gjennomføring av 
prosessen, ble også tillagt stor betydning i bestrebelsene på å innfri intensjonene med 
mappevurdering.  
 
Problematiseringen omkring mappevurdering i gruppeintervjuet satte søkelys på mange sider 
ved metodikken. Flere dilemmaer ved mappearbeid som læringsmåte og vurderingsform ble 
løftet fram. Deltakerne mente mappevurdering var godt egnet på 7.klassetrinn. 
Vurderingsformen ble betraktet som et velegnet hjelpemiddel for den enkelte elev til å 
systematisere sine arbeider, og som et godt bidrag til oversikt over faglig arbeid og utvikling 
for både elev og lærer. Mappevurdering ble også sagt å favne en bred kompetanse hos den 
enkelte elev. Den nære sammenhengen mellom mappevurdering, ansvarslæring og tilpasset 
opplæring ble også påvist av enkelte. 
 
Det så ut til å være enighet om at formål og bruk av mapper alltid måtte diskuteres i lys av 
skolens pedagogiske plattform, og at bruken kunne bidra til ny bevissthet om mål og visjoner 
om skolens oppgave. Det ble også sagt at det var viktig å integrere mappevurdering som 
arbeidsform i skolens totale tenkning, og at det burde bli et fellesanliggende for alle aktører i 
skolesamfunnet 
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6.2. Logg 
 
Rettleiingsheftet definerer logg på denne måten: 
 

Logg er først og fremst eit hjelpemiddel til kommunikasjon mellom læraren og eleven. Det 
finst ulike loggtypar. Dei fleste er ikkje meinte som dokumentasjon for vurdering, men som ein 
reiskap i rettleiingsprosessen (KUF 1998, s 31). 

 
Vi spurte om deltakerne hadde arbeidet med elev- og lærerlogger, om de kunne peke på i 
hvilke tilfelle det ble skrevet logger, og hvordan de ble brukt. Vi ba dem også fortelle oss 
eventuelle fordeler og ulemper ved dette ut fra sin praksiserfaring. Alle deltakerne hadde noe 
erfaring fra loggskriving, noe som samsvarer med resultatet av spørreundersøkelsen. 
 
 
”Vi bruker logg i forbindelse med tverrfaglig temaarbeid. Elevene har egne løggbøker, som 
leveres til læreren etter avsluttet tema” 
 
”I min 7.-klasse vurderer elevene sin prosess de siste 10 minuttene av dagen i form av logg 
etter følgende spørsmål: Hvordan har vi jobbet i dag? Hvordan hjalp vi hverandre? Hvilke 
mål vil vi jobbe mot til neste gang?”   
 
”De elevene som er svake i teorifag, har store problemer med å skrive, og min erfaring med 
logg er at det krever merarbeid for elevene. Som lærer bør jeg besvare loggen, og det har jeg 
ikke tid og ressurser til.”  
 
”Elevene skriver logg individuelt en gang i uka, og tror at dette hjelper elevene framover i sin 
egen utvikling. Loggen samles inn og kommenteres av meg som kontaktlærer. Både 
læringsmål og sosiale mål blir vurdert. Disse loggene tas med til skole-hjem samtaler og 
elevsamtaler, og danner noe av utgangspunktet for disse møtene.” 
 
Informantene ga uttrykk for at det var et viktig poeng at elevene burde bli bevisstgjort sin 
egeninnsats på en tydeligere måte enn hva som ofte var tilfellet. Dilemmaet for mange av 
deltakerne, var imidlertid å rydde nok tid til tilbakemelding på elevenes logger. De fleste 
hadde over 25 elever i sin klasse. En av deltakerne var imidlertid ansatt ved en 
demonstrasjonsskole, og uttalte: 
 
”Hos oss har vi basisgrupper på 12 elever i hver base, og det er kontaktlærerne for hver av 
disse gruppene som har ansvaret for å lese logger, gi tilbakemelding og samtale med elevene 
i sin gruppe. Dette har vi ressurser til, og både lærere, foreldre og elever er meget fornøyde 
med denne ordningen.” 
 
Flere ga uttrykk for at de ønsket et eget skjema til loggføring, da det ville medføre mye arbeid 
for den enkelte eleven å skrive fri logg uten faste rammer.  
 
Noen av deltakerne ønsket å møtes senere for sammen å lage et enkelt loggskjema som 
elevene kan krysse av på i forbindelse med egenvurderingen.  
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Logger hvor elevene kunne krysse av svaralternativer, ble sagt å gi fordeler både for elever og 
lærere. For noen ble loggene sett som en mulighet til å forstå større deler av mennesket, ikke 
bare faglige sider, men også personlige. Deltakerne mente at logger som vektlegger 
selvinnsikt og selvutvikling vil kunne fremme opplæringens mål om ansvar for egen læring.   
 
Rh98 anbefaler eksplisitt at elevene fører logg. Informantene våre forsto elevlogger i 
hovedsak som uttrykk for egenvurdering, helst med fokus på læringsprosessen. Andre formål, 
som spesifiseres i Rh98, ble (med ett unntak) ikke nevnt. Derfor kan vi regne som sannsynlig 
at elevlogger i svært liten grad blir brukt til å gi læreren tilbakemeldinger om sin 
undervisning, og heller ikke til å fortelle læreren om hva man trenger mer hjelp til.  
 
Rettleiinga (s. 30-31) peker på at tidsbruken kan gjøre det uoverkommelig å bruke logg i alle 
fag, og lærernes behov for å utvikle enkle skjemaer til utfylling, kan ses på som en bekreftelse 
på en relativt høy ressursinnsats. I heftet sies det at ett poeng med elevenes loggskriving er å 
utvikle evnen til å reflektere over hva man har forstått og ikke forstått, og det kan selvfølgelig 
diskuteres hvordan og i hvilken grad et skjema vil kunne innfri en slik intensjon. 
 
Spørreundersøkelsen viste at svært få lærere brukte elevlogger i den faglige vurderingen. 
Gruppeintervjuene ga ingen faglige begrunnelser for hvorfor situasjonen er slik, bortsett fra at 
lesing av og tilbakemeldinger på elevlogger var tidkrevende. Vi kan vel også regne med at 
dette ikke har vært noen tradisjon i skolen, og at det tar tid å innarbeide nye arbeidsmåter. 
 

6.3. Elevproduserte prøver 
 
Elevane kan òg lage prøver sjølve. Elevproduserte prøver kan bli til på ulike måtar. (KUF 
1998, s 36) 
 
Spørreundersøkelsen viste at nærmere hver fjerde lærer hadde erfaring med elevproduserte 
prøver, men den ga ingen indikasjoner på frekvensen eller organiseringsmåtene. Vi spurte 
deltakerne hva slags erfaring de hadde med elevproduserte prøver, og om eventuelle fordeler 
og ulemper ved metoden ut fra deres praksiserfaring. Enkelte informanter hadde noe erfaring 
med å la elevene lage prøver. De uttalte blant annet følgende: 
 
”Elevene kommer med forslag til spørsmål til prøvene. Hvis det mangler områder jeg ønsker 
å ha med, legger jeg dette til på prøvespørsmålene”. 
 
”Vi bruker å fordele stoffet på gruppene, og hver gruppe har egne tema som de skal dekke. 
De fleste spørsmålene er gode, og elevene synes dette er både morsomt og spennende. De 
retter også hverandres prøver. Av og til skriver elevene navnet sitt, men noen ganger får de et 
nummer av læreren. Da er prøvene helt anonyme, og dette er best når det er elevene selv som 
retter dem”. 
 
Noen av deltakerne hadde erfaring med at elevgrupper lager oppgaver for hverandre, enkeltvis 
eller i par. Elevene retter de spørsmålene de selv har hatt ansvar for, og slik får alle like 
mange oppgaver til besvarelse.  
 
”Elevene er mye mer objektive enn vi tror. Når de lager spørsmål selv, kan det kanskje bli litt 
vanskelig og av og til litt enkle ja- og nei- spørsmål, men når de vurderer spørsmålene 
sammen,  får de trening i å bli kritiske”. 
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Flere av informantene var opptatt av at elevene snart skulle over på ungdomsskolen.  
”Det er viktig at vi trener 7.-klassingene våre i de prøveformene de møter på 
ungdomstrinnet.” 
  
”Intensjonen med elevvurdering er læring og utvikling, og jeg mener at vi fratar elevene noe 
av ansvaret for sin egen læring hvis vi skal holde prøvene tett inntil brystet som i tidligere 
tider”. 
 
Deltakerne mente at egenproduserte prøver ville være svært utviklende. De kunne få 
anledning til å gå i dybden på enkelte emner, og måtte utvikle et bevisst forhold til stoffet 
gjennom å skape gode spørsmål som skulle reflektere temaene på en kritisk måte. Ifølge noen 
av lærerne med erfaring fra elevproduserte prøver, har elevene lett for å lage spørsmål som 
kan besvares enten riktig eller galt på bakgrunn av informasjon i lærebøkene. Slike spørsmål 
kan lett gis en kvantitativ behandling gjennom opptelling av antall riktige svar eller 
poenggiving, men Rh98 viser til at ”heilskapsinntrykket” skal legges til grunn for vurderinga, 
ikke bare en poengsum. For å stimulere spørsmålsgiving som krever mer refleksjon og 
omtanke enn riktig-galt, ble det vurdert å være av stor betydning at læreren investerer tid 
sammen med elevene for å utvikle ferdigheter i å lage gode prøver. 
 
Selv om flertallet av deltakerne ikke hadde erfaring med denne formen for vurdering, mente 
de fleste at det var positivt å variere prøveformene ved å benytte seg av elevproduserte prøver. 
Det var enighet om at en slik prosess ville være utviklende for både sosial kompetanse og 
kunnskapskompetanse. Dessuten ville læreren spare tid på forberedelse og retting. En av 
deltakerne foreslo at den frigjorte tida som læreren ellers bruker til å lage eller rette prøver, 
kunne brukes til mappevurdering eller til å lese logger. På denne måten kunne man komme 
inn i en god sirkel hvor ting påvirket hverandre gjensidig positivt.  
 
Intervjuene viser at det er et faglig utviklingspotensial i arbeid med elevproduserte prøver. 
Likevel blir denne vurderingsformen brukt i liten grad, og mer som variasjon enn som 
systematisk læringsarbeid. Rh98 (s.36) peker på at elevproduserte prøver må ses i 
sammenheng med bevisstgjøring av kriterier for vurdering. Dermed kan et slikt arbeid 
stimulere til metatenking omkring egen læring, både før og etter at elevene har arbeidet med 
et tema. 
 
 

6.4. Elevsamtalen 
 
Lars Helle forklarer elevsamtalen som en planlagt samtale mellom den enkelte elev og lærer 
(Helle 2000) Limstrand (1996 s.18) sammenlikner elevsamtalen med en medarbeidersamtale, 
”dvs en utviklingssamtale: en samtale som har til hensikt å utvikle både elev og lærer, skole 
og samfunn. Utviklingsbegrepet er målbærende og retningsgivende og innebærer også 
refleksjon, handling og vurdering”. 
 
Alle deltakerne hadde erfaring med elevsamtalen, men innhold og organisering i elevsamtalen 
var noe forskjellig. Enkelte gjennomførte elevsamtaler to ganger i skoleåret, i forkant av 
konferansetimen eller skole-hjem samtalen. Andre gjennomførte elevsamtalen en gang hver 
måned, mens en av deltakerne gjennomførte elevsamtaler hver 14.dag. Organiseringen 
varierte, men de fleste gjennomførte elevsamtalen ved hjelp av tolærersystemet. Kontaktlærer 
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tok eleven ut av klassen mens elevene arbeidet med sin ukeplan, eller gjorde annet selvstendig 
arbeid. Noen få av deltakerne benyttet seg også av friminuttene til elevsamtalen. 
 
Innholdet i elevsamtalene spredte seg over flere felt. Noen konsentrerte seg mest om faglige 
forhold, men de fleste deltakerne snakket om læringssituasjonen i sin helhet. Alle deltakerne 
gjorde notater underveis i samtalen, og dette ble brukt både som utgangspunkt for skole-hjem 
samtaler og nye elevsamtaler. Lærerne hadde svært positive erfaringer med elevsamtaler.  
 
For min del er elevsamtalen en hjelp til å tenke meg om når det gjelder elevenes helhetlige 
kompetanse. Det er særlig de stille elevene som jeg ser under disse samtalene, og tidligere må 
jeg innrømme at disse elevene har fått lite oppmerksomhet. 
 
En av informantene mente at hun tidvis lot vurderingen av elevens sosiale kompetanse 
overskygge de øvrige delene av det helhetlige menneske. Oppsummert mente lærerne at 
kompetansene utfyller hverandre til et helhetlig perspektiv, og at selv om struktureringen av 
helhetlig kompetanse i Rh98 kan synes teoretisk og rigid, er modellen eller ”oppdelingen” av 
kompetanseområder til viktig ettertanke i arbeidet med undervisning og vurdering.  
 
Vi organiserer elevsamtaler etter kompetanseområdene i L97: Kunnskapskompetanse, 
metodekompetanse og sosial kompetanse, og snakker med eleven ut fra disse 
kompetanseområdene. 
 
Alle deltakere rapporterte at elevsamtalene kunne dreie seg om sosiale forhold, trivsel og 
klassemiljø. 
 
Elevsamtalene har hjulpet meg til å oppdage nye ting ved den enkelte elev. Spesielt gjelder 
dette hvilke interesser elevene har som kan brukes som motivasjonsfaktor i skolesammenheng. 
Elevsamtalen fungerer som en ”lufteluke” for elevene – de trenger å snakke med sin 
kontaktlærer om både skole, hjem, venner og fritid, og planlagte og strukturerte elevsamtaler 
åpner godt rom for dette.  
 
Flere presiserte at det er stor forskjell på elevsamtalene og elevsamtalen. De uformelle 
elevsamtalene har til alle tider vært det viktigste kommunikasjonsmiddel mellom lærer og 
elev, og er løftet fram under eget avsnitt i Rh98. Den planlagte og fastlagte elevsamtalen er 
imidlertid ikke forskriftsfestet som del av skolens virksomhet. Til tross for dette mente 
informantene at elevsamtalene er like viktige som skole-hjem samtalen. Slik det er nå, er det 
opp til den enkelte skole og enkelte kontaktlærer å rydde plass til elevsamtalen, om det nå skal 
skje i bundet eller ubundet arbeidstid. Deltakerne samlet seg om følgende synspunkt: 
  
Jeg forutsetter at elevsamtalen fra sentralt hold gjennom Kunnskapsløftet blir pålagt den 
enkelte skole og kontaktlærer i like stor grad som skole-hjemsamtalen er det. På barnetrinnet, 
og ikke minst i 7.-klasse, er denne samtalen av ytterst stor verdi. Den gir også rom for å 
komme med realistiske tilbakemeldinger til eleven når det gjelder de faglige prestasjonene 
uten at foreldrene er til stede. Da kan mange av våre elever være langt mer forberedt når de 
skal over i 8.-klasse enn de har vært tidligere. 
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7. Avsluttende betraktninger. 
 

7.1. Læring og utvikling 
Elevvurdering bør være en prosess der elev og lærer søker etter et faglig grunnlag som kan 
vise hvor eleven befinner seg i læreprosessen, hvordan retningen bør være videre, og hvordan 
eleven best mulig kan nå fram til målet. Hovedformålet med elevvurdering er å fremme 
elevenes læring og utvikling. Denne intensjonen har ligget forankret i skolens formålsparagraf 
siden 1959. I Mønsterplanen 1987, ble dette grunnleggende målet med elevvurdering løftet 
fram i et eget vurderingskapittel. I Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen (L 97), er 
lærings- og utviklingsdimensjonen ved all elevvurdering ytterligere understreket i forskriften 
Prinsipper og retningslinjer. I tillegg følges altså læreplanen opp med Rettleiingsheftet 
(Rh98). Et viktig spørsmål å stille, er imidlertid hvilken form for læring og hva slags utvikling 
elevvurderingen skal fremme. Rettleiingsheftet (RH-98) levner ingen tvil om at det var en 
sentral intensjon at elevvurderingen i større grad skulle vris over på faglig grunn, faglige 
kriterier skulle ligge til grunn for elevvurdering uten karakter. Begrepet utvikling peker på 
progresjon, elevene skal bevisstgjøres på hvilke faglige mål de har nådd, og hvilke som 
gjenstår. Den relative vurderingen skal bort, lærerens vurderinger skal ikke skje på bakgrunn 
av hva andre elever presterer, og elever skal ikke lenger kunne sammenlikne seg med andre 
elever i klassen. På denne bakgrunnen kan vi si at vurdering uten karakter får et sterkere 
formelt preg. Elevens innsats, forutsetninger, behov og interesser blir tonet ned, læreplanens 
kunnskaps- og ferdighetskrav skal tillegges større vekt i vurderingen. 
 
Når dette poengteres slik det gjør, må vi forstå det som et problem at elevvurdering i for stor 
grad har vært basert på skjønn. Innsats, orden, flid og aktivitetsnivå har i for stor grad bidratt 
som momenter i læreres vurdering, noe som senest dokumenteres hos Dale og Wærness 
(2006). Elever i ungdomsskolen mener at slike ikke-faglige momenter som nevnt ovenfor 
også er svært avgjørende for karaktersetting, til tross for at denne alltid har blitt omtalt som 
formell vurdering (Dagsavisen 9.4.06). Dette bekreftes av at standpunktkarakterene i skoler i 
de fattigste bydelene i Oslo ligger betydelig høyere enn eksamenskarakterene (Dagsavisen 
7.12.04). Til eksamen vil utenomfaglige vurderinger ha langt vanskeligere kår enn ved 
fastsetting av standpunktkarakterer. På en konferanse på Gardermoen i november 2005 uttaler 
kunnskapsminister Djupedal at  
 

”et problem som ikke har vært tatt tilstrekkelig på alvor så langt, er hvordan 
vurderingsarbeidet i større grad skal bli en del av læringsarbeidet til elever og lærlinger. 
Vurdering, tilbakemelding, veiledning og læring er nært knyttet sammen, og jeg legger ikke 
skjul på at vi her står overfor klare utfordringer, enten det gjelder vurdering uten karakter av 
elever i grunnskolen eller fastsetting av standpunktkarakterer i den videregående 
opplæringen.”  

 
En av hensiktene med dette arbeidet har vært å finne ut om det er behov for etterutdanning og 
kompetanseheving om elevvurdering uten karakter, og hvor man i tilfellet skal sette fokus i en 
slik opplæring. 
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7.2. Kartleggingsundersøkelsen 
 
I denne studien har vi spurt lærere hvordan de gjennomfører vurdering av sine elever, hvilke 
dokumentasjonsformer de baserer seg på, og om Rh-98 ligger til grunn for deres og skolens 
arbeid med elevvurdering. Vi har ikke spurt hva som blir vurdert, i hvilken grad de baserer 
seg på faglige kriterier, eller om andre forhold ligger til grunn for vurderingen. For å få 
kjennskap til vurderingens innhold trenger vi videre forskning, helst av kvalitativ art, og helst 
med forskeren til stede der vurderingen skjer.  
 
Elevers evnenivå varierer fra individ til individ og fra fag til fag. At alle elever har krav på 
tilpasset opplæring, bør også bety at de har både behov for, og rett til, å arbeide mot ulike mål. 
Det er et pedagogisk mål å gi mestringserfaringer, vi vet at mestring styrker selvoppfatningen, 
og at dette igjen stimulerer videre innsats. Tilpasset opplæring bør da få som konsekvens at 
elevene får tilpasset sine faglige mål etter sine forutsetninger, slik at graden av måloppnåelse 
kan bli like stor uansett hvilket faglig nivå eleven befinner seg på. Fellesundervisning i 
klassen må da reduseres betraktelig. Med individuelle mål kan elever på lavt, faglig nivå få 
gode vurderinger ved høy grad av måloppnåelse. Det er altså en nær sammenheng mellom 
vurdering og tilpasset opplæring. I hvilken grad læreres vurderinger er med på å fremme 
tilpasset undervisning, er et viktig spørsmål som heller ikke kan besvares i denne studien. 
 
Vurdering av faglige ferdigheter basert på fagplanenes mer generelle kompetansebeskrivelser 
(Kunnskapsløftet 2006) krever også en kompetanse hos læreren, som læreren ikke 
nødvendigvis innehar. Det er liten grunn til å tro at allmennlærerutdanningen har sterkt fokus 
på elevvurdering. Siden vurdering av faglig måloppnåelse må arte seg forskjellig i forskjellige 
fag, er dette en fagdidaktisk kompetanse som må gjøres til gjenstand for behandling i den 
fagdidaktiske undervisningen i høgskolenes lærerutdanning. Vi ønsker å utvikle denne studien 
kommende skoleår, blant annet ved å undersøke hvordan teori og praksis vedrørende 
elevvurdering blir ivaretatt i de ulike læringsutdanningsinstitusjonene i Norge. Det vil være 
aktuelt å sette elevvurdering under lupen også i et komparativt perspektiv. 
 
For å vite om L97 og Rh98 har ført til endringer i undervisning og vurderingsarbeid, burde vi 
hatt data som fortalte hvordan dette ble gjort før 1997. Slike data foreligger ikke, og 
tilsvarende kartleggingsundersøkelser som den vi har presentert her, kjenner vi ikke til.. 
Flertallet av informanter i vår undersøkelse rapporterer at de nasjonale prøvene, som er antatt 
å være en viktig påvirkningsfaktor i undervisnings- og vurderingsarbeidet i de siste to årene, 
ikke har ført til de store endringer i forhold til undervisning og vurdering. Et stort mindretall 
påpeker imidlertid at visse endringer har skjedd. Endringen i arbeidet med elevvurdering etter 
L97 og Rh98 blir rapportert til å være langt større enn endringene i forbindelse med de 
nasjonale prøvene. De konkrete forslagene til dokumentasjonsformer i rettleiingsheftet og 
som etterutdanningen i elevvurdering har fokusert på, har altså hatt større effekter enn de 
nasjonale prøvene når det gjelder den elevvurderingen Vestfoldlærerne står for. 
 
Det bør også sies at det ikke er noe i vår undersøkelse som tyder på at elevvurderingen blir 
ansett som et problem. Et stort flertall sier at de opplever god sammenheng mellom sin 
undervisning og vurdering, uansett om de har deltatt på kurs i elevvurdering eller ikke (tabell 
6). Dette betyr ikke at det er stort samsvar mellom anbefalingene i Rh98 og den faktiske 
vurderingen som finner sted. Det er rimelig å anta at de lærerne som er best kjent med de 
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departementale anbefalingene om elevvurdering, kan oppleve et større sprik mellom disse og 
sin egen praksis enn de lærerne som ikke er tilstrekkelig kjent med retningslinjene. 
  

7.3.  Fokus på kompetanser 
 
Kompetanse er et begrep som er sterkere vektlagt i fagplanene i LK06 enn i L97, og nå  
knyttet nært opp til fagundervisningen. Likevel ble de tre kompetanseområdene, sosial 
kompetanse, metodekompetanse og kunnskapskompetanse nevnt som hovedområder for 
vurdering i Rh-98, knyttet opp mot begrepet helhetlig kompetanse. Bortsett fra en av lærerne i 
utvalget, ga alle sin hele eller delvise tilslutning til at disse kompetanseområdene ble betraktet 
som svært viktige i undervisningen. Kunnskapskompetanse fikk den største tilslutningen, noe 
som nok samsvarer med vanlige forventninger. Imidlertid var menn signifikant mer opptatt av 
kunnskapskompetanse enn kvinnene, noe som kan ha konsekvenser for både undervisning og 
elevvurdering i en skole som har en sterk overvekt av kvinner. Om dette kan ha så stor effekt 
at det for eksempel kan slå ut på internasjonale komparative tester, blir bare spekulasjoner. I 
noen sammenhenger, også i Kunnskapsløftet, blir sosial kompetanse betraktet som en 
overordnet kompetanse. Det er derfor i tråd både med L97 og Kunnskapsløftet at den sosiale 
kompetansen blir tillagt stor vekt. 
 

7.4. Dokumentasjonsformer 
 
Det er ingen tvil om at mappevurdering har fått relativ stort innpass i grunnskolen i Vestfold. 
Omtrent halvparten av lærerne i utvalget oppgir at de bruker mappevurdering (tabell 9). 
Mappevurdering er ment å styrke den formative vurderingen, og dette blir igjen forstått som et 
bidrag til økt læring.. Mappevurdering kan både forstås og praktiseres på ulike måter, og vi 
har ingen kontroll på at alle som oppgir at de bruker mapper, opererer med mapper av den 
typen som blir beskrevet i Rh98. Likevel burde vår forklaring på begrepet i spørreskjemaet 
øke påliteligheten i informantenes svar, og tilsi at anbefalingene om mappevurdering har gitt 
resultater. Dette bekreftes også gjennom relativt hyppige forespørsler til vår høyskole om 
hjelp til å prøve ut mappevurderinger i ulike skoler. Fagene norsk, matematikk og engelsk 
peker seg ut som de fagene på 7. klassetrinn der mappevurdering blir anvendt oftest (tabell 
10). 
 
Loggskriving er også en hjelp til formativ vurdering. Elevlogger kan gi lærere verdifull 
informasjon om hvordan elevene opplever sitt eget læringsarbeid. Jo mer trening eleven får 
med å skrive logg, og jo mer erfaring lærere får med å vurdere elevlogger, jo større verdi vil 
vi anta informasjonen får for læringsarbeidet. Et flertall av informantene i vår undersøkelse 
oppgir at de ikke bruker elevlogger aktivt i elevvurderingen (tabell 11), mens et forholdsvis 
stort mindretall (40 %) oppgir at dette gjøres. Resultatene viser også at det er en signifikant 
positiv forskjell mellom de lærerne som har deltatt på etterutdanningskurs i elevvurdering og 
de øvrige. Dette tyder på at det er stort potensial for økning av loggskrivning som 
kommunikasjons- og dokumentasjonsform. Elevlogger kunne også benyttes til å gi læreren 
informasjon om andre viktige forhold enn arbeidet med fagene. Den sosiale situasjonen på og 
utenfor skolen, trivsel og andre forhold som kan ha betydning for lærer/elev-relasjonen og 
virke inn på læreprosessen, ble nevnt i gruppeintervjuene.  
 
IKT er et betydningsfullt hjelpemiddel i systematisk innhenting av informasjon, samtidig som 
lagring av informasjon om elevenes arbeid kan systematiseres på en oversiktlig og lettvint 
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måte. Loggskriving på data med innsending til læreren er en rasjonell måte å gjennomføre 
elevlogger på. Digitale mapper er også en måte elevene kan publisere sine produkter til 
framvisning for sine medelever på, og transparens i elevproduktene kan bidra til 
kunnskapsdeling, og kan også gi foreldrene lettere innsikt i sine barns elevarbeider.  
 
Hver femte lærer i vår undersøkelse oppgir at de bruker IKT i vurderingsarbeidet. De 
vanligste hindringene for at dette verktøyet skal tas i bruk, oppgis til å være liten 
egenkompetanse i bruk av data, mangel og feil på utstyr. Noen av våre 7.klasselærere føyer 
også til at de ikke ser noe poeng i å bruke data til elevvurdering. 
 
IKT kan også gjøre det lettere å ivareta det formative vurderingsaspektet ved mappemetodikk, 
fordi, som en av informantene våre formulerte det, der kan elevene ” stryke ut og legge til, 
legge inn bilder og ta og arbeide med mappa gjennom hele året”.. Kunnskapsløftet innfører 
IKT som en grunnleggende ferdighet som skal prege opplæringen i alle fag. Det er altså et 
stort potensial for utvikling på dette området, men om det skal skje en rask utvikling, viser 
undersøkelsen vår at det forutsettes at ressursinnsatsen økes både på utstyrssiden og når det 
gjelder styrking av læreres IKT-kompetanse.  
 
Som tidligere nevnt, fanget spørreskjemaet vårt ikke opp i hvilket omfang de ulike 
prøveformer ble tatt i bruk, selv om tradisjonelle, skriftlige prøver er tungt dominerende. 
Nesten hver fjerde lærer oppga at elevene selv fikk være med å lage prøver (tabell 12). Ved 
intervjuene fikk vi en forståelse av at slike prøver mest ble brukt som en underholdende 
variasjon, for eksempel i forbindelse med konkurranser mellom grupper i klassene. Ifølge 
noen av lærerne som hadde erfaring med egenproduserte prøver, har elevene lett for å lage 
spørsmål som kan besvares enten riktig eller galt på bakgrunn av informasjon i lærebøkene. 
Slike spørsmål har en tendens til å bli gitt en kvantitativ behandling gjennom opptelling av 
antall riktige svar eller poenggiving. Rh98 viser til at ”heilskapsinntrykket” skal legges til 
grunn for vurderinga, ikke bare en poengsum. En av lærerne hadde oppdaget at elevene hadde 
bedre forutsetninger til å arbeide med å lage og vurdere prøver enn hun på forhånd hadde 
forventet. For å stimulere spørsmålsgiving som krever mer refleksjon og omtanke enn 
riktig/galt-spørsmål, vil det være av stor betydning at læreren investerer tid sammen med 
elevene for å utvikle ferdigheter i å lage gode problemstillinger. Å arbeide med å lage prøver 
på bakgrunn av undervisning og diskusjoner om hva som er gode spørsmål, vil være med på å 
bevisstgjøre elevene om kriterier. Slik ligger det et potensial i å utnytte prøvelaging som 
læringsaktivitet. Vi har ingen indikasjoner på at dette i det hele tatt gjøres i skolen, men 
selvsagt kan det skje uten at det har blitt registrert i denne studien.  
 
Det ser derimot ut som om interessen for nye prøveformer er stor. Nesten halvparten av våre 
informanter ga sin fulle tilslutning til påstanden om at de hadde behov for etterutdanning om 
nye prøveformer, samtidig som en nesten like stor andel ga sin delvise tilslutning. 
Gruppeprøver, åpen bok-prøver, muntlige redegjørelser og prøver med forberedelsestid er 
prøveformer på et høyere taksonomisk nivå som tester andre forhold enn hukommelsen. 
Undersøkelsen vår avdekker behov for at dette bør bli et viktig innholdsmoment i framtidig 
kompetanseheving og etterutdanning i forhold til elevvurdering. 
  
De nasjonale prøvene ble gjennomført i 7. klasse samme vår som spørreundersøkelsen vår ble 
foretatt. Forberedelsene og gjennomføringen skapte mange negative reaksjoner, og fikk stor 
medieoppmerksomhet. Informantene våre fordeler seg på alle fire kategorier med hensyn til 
endringer i undervisning og i arbeidet med elevvurdering, men den største prosentandelen 
oppgir at undervisning og arbeidet med elevvurdering er uendret (tabell 17a,b). Halvparten av 
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informantene er positive til mer kursing og informasjon om de nasjonale prøvene, og av dem 
som oppgir at prøvene har ført til endringer i undervisningen, er de fleste overveiende positive 
til endringene. Når gjennomføringen av de nasjonale prøvene nå blir lagt fra vårhalvåret til 
høsthalvåret, vil vi anta at disse prøvene på en annen måte enn tidligere kan bli redskaper i en 
utviklings- og læringsprosess, framfor det store fokus som nå har ligget på resultat-
dimensjonen og det komparative elementet.. Respondentene våre ga entydige svar om at de 
nasjonale prøvene måtte være en støtte for både lærere og elever i vurderingsarbeidet. 
Undersøkelsen vår gir derfor inntrykk av at mange lærere nå vil ha en positiv holdning til å 
gjennomføre nasjonale prøver ut fra vår kommende læreplan.. 
 

7.5. Elevsamtalen 
 
Elevsamtalen, som etter hvert ser ut til å skifte navn til utviklingssamtalen, definerte vi som 
jevnlige og planlagte samtaler med elevene. Omtrent hver fjerde lærer blant våre informanter 
ga sin fulle tilslutning til påstanden om at de gjennomførte planlagte og jevnlige elevsamtaler, 
mens nesten dobbelt så mange ga sin delvise tilslutning. Det er gitt ut flere bøker om 
elevsamtalen/utviklingssamtalen i de siste årene (Limstrand 1996, Larsson 1998, Ulvik 2002, 
Limstrand/Sjøbakken 2004). Systematisk bruk av planlagte elevsamtaler har vært behandlet i 
mange sammenhenger relatert til skoleutvikling, og vi må anta at lærere er godt kjent med 
tiltaket. Ved at klassestyrer erstattes av kontaktlærere for mindre grupper, og tilpasset 
opplæring tillegges enda mer vekt i læreplanene enn tidligere, vil vi tro at utviklingssamtalens 
rolle blir økende. Dette vil videre medføre behov for kurs og erfaringsutveksling på området.  
 
Gjennom intervjuene ble vi kjent med flere måter å organisere slike samtaler på (se kapittel 
4). I spørreundersøkelsen oppga to av tre lærere at de hadde jevnlige og planlagte samtaler 
med sine elever. På konferansen der gruppeintervjuene ble avholdt, hadde samtlige av våre 
deltakere elevsamtaler i sin 7.klasse. Det er rimelig å anta at våre informanter var spesielt 
interesserte i elevvurdering siden de hadde meldt seg på som deltakere til vår undersøkelse og 
dermed som informanter til gruppeintervjuet. Ut fra vår todelte undersøkelse ser det imidlertid 
ut til at selv om Rh98 ikke nevner elevsamtaler som dokumentasjonsform, har denne formen 
for dialog mellom lærer og elev fått stort gjennomslag i Vestfoldskolene. Det har trolig 
sammenheng med at lærerne opplever at samtalene gir et stort pedagogisk utbytte, noe som 
tydelig kommer fram av redegjørelsen ovenfor.  
 
Elevsamtaler og alternative vurderingsformer som mappevurdering, logg og egenproduserte 
prøver bør imidlertid bli integrert i skolens totale tenkning, og varierte og alternative former 
for elevvurdering bør bli et fellesanliggende for alle aktører i skolesamfunnet.  
 

7.6. Bidrar kurs i elevvurdering til endringer? 
 
Ett av de tydeligste resultatene i denne undersøkelsen er den systematiske forskjellen mellom 
de som har gjennomgått etterutdanningskurs i elevvurdering og de som ikke har det. Riktig 
nok var det bare 11 av våre 71 informanter som hadde deltatt på slike kurs, og vi skal være 
svært forsiktige med å generalisere disse resultatene. Tendensen var imidlertid tydelig. De av 
lærerne som oppga at de hadde deltatt på denne formen for etterutdanning, hadde mer erfaring 
med mappevurdering, bruk av elevlogger og elevsamtaler, og la større vekt på arbeidet med 
helhetlig kompetanse enn de øvrige lærerne.. En større andel av denne gruppa mener også at 
de har forandret sitt arbeid med elevvurdering etter L97. Dette bildet forsterkes ved at 
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samtlige informanter som deltok på etterutdanningskursene, gir sin hele eller delvise 
tilslutning til at denne kompetansehevingen har hatt stor effekt for deres virksomhet som 
lærer. 
 
I Norge er det tradisjon for at reformer blir evaluert en stund etter at de er satt i verk, men det 
er ingen tradisjon i å kontrollere at reformene blir fulgt. Det er bare i ekstreme tilfelle at 
fylkesmannen påpeker overfor skoleeier at eierkommuner eller skoler ikke har fulgt lovverk 
eller forskrifter. Vi har ingen krav om ekstern skolevurdering, ingen krav om at lærere 
dokumenterer sin oppfølging av læreplaner, forskrifter og retningslinjer. Når vi ser at bare 
hver sjette lærer i utvalget mener at de har arbeidet med rettleiingsheftet om elevvurdering, og 
under halvparten av dem igjen mener at de er nøye med å følge dette heftet på sin skole, vitner 
det antakelig om at lokalforvaltning og lærerpersonale kan forholde seg nokså fritt til 
innholdsmessige reformer i skolen. Det er skoleeiers plikt å følge opp forskrifter, men fordi 
elevvurderingsspørsmålet ikke ble ferdig til utgivelsen av og implementeringen av L97, har 
ikke anbefalingene i rettleiingsheftet forskrifts kraft, og begrenser derfor i liten grad læreres 
frirom.  
 
I Kunnskapsløftet er det varslet at elevvurdering skal inn som en egen del, antakelig knyttet til 
del II, prinsipper og rammer for opplæringen (Utdanningsdirektoratet 26.4.06). Dette vil 
sannsynligvis kunne gi skoleeier et større ansvar for implementering av det vi må anta blir nye 
retningslinjer for elevvurdering uten karakter. Derfor blir det spennende å se hvordan lærere, 
skoleledere og skoleeiere vil gripe den nye situasjonen an. 
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                                                Vedlegg 1 
 

E L E V V U R D E R I N G  L 9 7   
 

Til lærere på 7. klassetrinn i Vestfold og Telemark 
 
EN UNDERSØKELSE OM ELEVVURDERING  PÅ MELLOMTRINNET 
 
Utdanningsdirektoratet har bevilget støtte til denne undersøkelsen som gjennomføres av to 
pedagogikklærere ved Høgskolen i Vestfold. Hensikten er å skaffe innsikt i hvordan lærere 
arbeider med  elevvurdering på mellomtrinnet, og hvordan forskriftene om vurdering av 
elevenes kompetanse oppleves i praksis. 
 
Undersøkelsen skal også bidra til å gi informasjon om eventuelle behov for 
kompetanseheving på området. Undersøkelsen går til lærere på 7. klassetrinn i Vestfold, og 
vil også bli gjennomført i Telemark. 
 
Svarene vil bli anonymisert, og skjemaene destruert etter at svarene er analysert. 
 
Deltakerne i denne undersøkelsen vil på et senere tidspunkt bli invitert til gruppeintervju og 
erfaringsutveksling.  Gjennom intervjuene håper vi å utvide vår forståelse av hvordan arbeidet 
med elevvurdering foregår. Særlig vil vi legge vekt på de gode erfaringene/eksemplene som et 
ledd i videre kompetanseheving for grunnskolens lærere.  
 
Rapport fra undersøkelsen vil bli gjort tilgjengelig fra Høgskolens nettsted. 
 
Spørreskjemaene sendes ut i samråd med Fylkesmannen i Vestfold, avdeling for oppvekst og 
opplæring. 
 
 
Høgskolen i Vestfold 
22.4.2005 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Signatur 
Eli Kari Høihilder, høgskolelektor  
 
 
Signatur 
Roar Engh, førstelektor 
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           Vedlegg 1 

BAKGRUNN 

Jeg er kvinne  �  Mann  �   Alder:   …………år 
 
Lærerhøgskole, avsluttet når:  ………… Cand mag.:  Avsluttet når:  …………….  
 
Videreutdanning, antall år:  ……….. Hovedfag/master: år:………….. 
 
Antall år jobbet i skolen:  ………….år Antall år på nåværende skole:  …………år   
 
Hvilke fag underviser du i inneværende år? 
 
___________________________________________________________________________
___ 
                                   
Har du en årsenhet eller mer i noen av de fagene du underviser i?  Hvis ja, hvilke: 
 
___________________________________________________________________________
___ 
 
Har du hatt etterutdanning i elevvurdering etter L-97?   
 
Ja ………     Nei ………    
 
Hvis ja, hvilken form for etterutdanning? 
 
Kurs/seminar    �      Antall dager:  …………. 
 

Annet   �   Forklar:  
_______________________________________________________________ 
 
 

                                           VURDERINGSARBEIDET 
 

Ta stilling til de påstandene som følger etter sitatene: 
 
Etterutdanningen i elevvurdering har hatt stor effekt for min nåværende virksomhet som 
lærer. 
 

Helt enig  �    Delvis enig   �     Delvis uenig   �       Helt uenig  �  
 
I mitt vurderingsarbeid. er jeg svært opptatt av sosial kompetanse (å kjenne til og følge 
normer og regler for samvær og samhandling, og ha forståelse for hvordan egen væremåte og 
handlemåte påvirker andre). 
 
Helt enig  �    Delvis enig   �     Delvis uenig   �       Helt uenig  �  
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           Vedlegg 1 
I mitt vurderingsarbeid er jeg svært opptatt av metodekompetanse (evne til å anvende ulike 
arbeidsteknikker og kunne velge ut og tilpasse arbeidsmåter og læremidler til oppgavene).  
 
Helt enig  �    Delvis enig   �     Delvis uenig   �       Helt uenig  �  
 
I mitt vurderingsarbeid. er jeg svært opptatt av kunnskapskompetanse (det å vite, ha 
oversikt over, forstå sammenhenger, reflektere over det en vet, og ta i bruk kunnskapen i 
relevante sammenhenger)  
 
Helt enig  �    Delvis enig   �     Delvis uenig   �       Helt uenig  �  
 
Jeg har ingen problemer med å få til en stor grad av samsvar mellom min undervisning og 
elevvurderingen.  
 

Helt enig  �    Delvis enig   �     Delvis uenig   �       Helt uenig  �  
 
Jeg har jevnlige, planlagte elevsamtaler med mine elever 
 
Helt enig  �    Delvis enig   �     Delvis uenig   �       Helt uenig  �  
 
Dokumentasjon om elevenes utvikling blir rapportert videre til skolens administrasjon 
 
Helt enig  �    Delvis enig   �     Delvis uenig   �       Helt uenig  �  
 
 
Dokumentasjonsformer: 
 
Mappevurdering betyr i denne sammenhengen elevarbeider som blir tatt vare på for videre 
bearbeiding og framvisning. 
 
Bruker du mappedokumentasjon i ditt vurderingsarbeid?  
 

Ja     �       Nei      �   
 
Hvis ja, i hvilke fag:______________________________________________________ 
 
Hvis ja: Bruker du IKT (data) som verktøy i din mappevurdering?:  
 

Ja     �       Nei      �   
 
Hvis ja, på hvilken måte? 
__________________________________________________________ 
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Hvis nei, hva er hovedgrunnen(e) til at dette ikke gjøres: (sett gjerne flere kryss) 
 

Vi har ikke slikt utstyr tilgjengelig    �      

Det er for mange feil med maskinene.   �   

Jeg tror det er unødvendig.     �   

Jeg har ikke den nødvendige kompetansen   �  
 
 
Annet:    _________________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
Med logg mener vi en samling av notater som læreren eller elevene fører systematisk eller 
usystematisk.  
Fører du selv logg over elevenes arbeid?    Ja     �       Nei      �   
 

Skriver elevene logg i noen av dine fag?   Ja     �       Nei      �   
 
Hvis ja, i hvilke fag:  _____________________________________________________ 
 
Bruker du elevloggene aktivt i din elevvurdering?  
 

Ja     �       Nei      �   
 
Hvis ja, i hvilke fag:______________________________________________________ 
 
Bruker du IKT i forbindelse med logger eller elevsamtaler?  Ja     �       Nei      �   
 
Hvis ja: På hvilken måte?  ______________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Hvis nei, hvorfor ikke?: (sett gjerne flere kryss) 
 
Vi har ikke slikt utstyr tilgjengelig    �  

Det er for mange feil med maskinene.   �  

Jeg tror det er unødvendig.     �  

Jeg har ikke den nødvendige IKT-kompetansen  �  
 
Annet:   _________________________________________________________ 
 

________________________________________________ 
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Hvilke former for prøver har du brukt i løpet av dette skoleåret: (Angi et omtrentlig antall) 
 
Individuell skriftlig  ……….  Individuell muntlig ……….            
  
 
Skriftlige gruppeprøver ……….    Muntlige grupeprøver  ..……. 
 
Bruker du elevproduserte prøver i din undervisning?   
 

Ja     �       Nei      �   
 
Hvis ja, i hvilke fag?______________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Ta stilling til følgende påstander   
 
L97 har ført til at jeg har endret arbeidet med elevvurdering i relativt stor grad 
 

Helt enig  �    Delvis enig   �     Delvis uenig   �       Helt uenig  �  
 
De nasjonale prøvene har ført til endringer i mitt arbeid med elevvurdering 
 

Helt enig  �    Delvis enig   �     Delvis uenig   �       Helt uenig  �  
 
De nasjonale prøvene har ført til endringer i min undervisningspraksis 
 

Helt enig  �    Delvis enig   �     Delvis uenig   �       Helt uenig  �  
 
De endringene som er skjedd i min undervisningspraksis er svært positive 
 
Helt enig  �    Delvis enig   �     Delvis uenig   �       Helt uenig  �  
 
Vi har arbeidet med departementets rettledning til elevvurdering på min skole  
 

Helt enig  �    Delvis enig   �     Delvis uenig   �       Helt uenig  �  
 
På min skole er vi nøye med å følge departementets rettledning om elevvurdering 
 

Helt enig  �    Delvis enig   �     Delvis uenig   �       Helt uenig  �  
 
Jeg mener at mitt arbeid med elevvurdering ivaretar målet om at elevvurdering skal fremme 
læring og utvikling 
 

Helt enig  �    Delvis enig   �     Delvis uenig   �       Helt uenig  �  
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Ta stilling til følgende påstander:   
 
Jeg har behov for etterutdanning om mappevurdering 
 

Helt enig  �    Delvis enig   �     Delvis uenig   �       Helt uenig  �  
 
Jeg har behov for etterutdanning om nye prøveformer 
 

Helt enig  �    Delvis enig   �     Delvis uenig   �       Helt uenig  �  
 
Jeg har behov for etterutdanning i bruk av IKT i vurderingsarbeidet 
 

Helt enig  �    Delvis enig   �     Delvis uenig   �       Helt uenig  �  
 
Jeg føler at jeg har tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre elevvurderingen på en god 
måte 
 

Helt enig  �    Delvis enig   �     Delvis uenig   �       Helt uenig  �  
 
Jeg har behov for flere kurs om bruk av de nasjonale prøvene for mellomtrinnet 
 

Helt enig  �    Delvis enig   �     Delvis uenig   �       Helt uenig  �  
 
Jeg vil gjerne delta på seminar om elevvurdering med andre lærere fra mellomtrinnet 
 

Helt enig  �    Delvis enig   �     Delvis uenig   �       Helt uenig  �  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Om du har kommentarer eller opplysninger du mener kan være av betydning for 
undersøkelsen, setter vi stor pris på om du skriver ned disse på baksiden av dette arket. 
 
TAKK FOR SAMARBEIDET!   
 
Eli Kari Høihilder og Roar Engh  
 

ETTERUTDANNINGSBEHOV 
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         Vedlegg 2 
 
 
 
Spørsmål til gruppene på konferansen i november. 
 
 

1. Hvordan organiserer dere mappevurdering. I hvilke fag? Tverrfaglige mapper? Hva 
slags mapper? Hvorfor ikke spesialundervisning? 

2. Hva syns dere at dere oppnår? Ulemper? 
3. Hvordan organiserer dere planlagte elevsamtaler? Innefor bundet tid? 
4. Hva tar dere opp med elevene? 
5. Hva oppnår dere med elevsamtaler? 
6. Hvordan organiserer dere loggskriving for elevene? 
7. Hva dreier loggene seg om? 
8. Hva oppnår dere ved å la elevene skrive logg? 
9. Få lærere har oppgitt at de bruker elevloggene i vurderingsarbeidet. Hvorfor ikke? 
10. Hvilke erfaringer har dere med å la elevene lage prøver sjøl? 
11. Hvilke erfaringer har dere med å la elevene utarbeide kriterier for vurdering? 
12. Andre ting om elevvurdering dere har lyst til å fortelle oss? 

 
 



 

 

 


