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Vurderingsarbeid 

 Det er særlig fire prinsipper som er sentrale i vurderingsarbeid som har til 

formål å fremme læring. Elevers og lærlingers forutsetninger for å lære kan 

styrkes dersom de: 

o Forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem. 

o Får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller 

prestasjonen. 

o Får råd om hvordan de kan forbedre seg. 

o Er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid 

og utvikling 

 
 Her følger en oppsummering av noen av de viktigste punktene i Forskrift 

til Opplæringslova.  

Hele lovteksten finner du i denne lenken:  Forskrift til opplæringslova 

 

 Om underveisvurdering 

o Underveisvurdering i fag gjennom hele opplæringsåret, skal brukes 

som et redskap i læreprosessen, og gi rettledning om hvordan eleven 

kan utvikle kompetansen sin i faget. Eleven har krav på to samtaler i 

året med lærer. 

o Halvårsvurdering i fag og orden/oppførsel er en del av 

underveisvurderinga og skal fra 8. trinn gis to ganger i året med og uten 

karakter.  

o Underveisvurderinga skal fremme læring og gi eleven mulighet til å 

forbedre kompetansen sin gjennom opplæringa i faget. Den 

kompetansen eleven har vist underveis i opplæringa er en del av 

grunnlaget for vurderinga når standpunktkarakteren i fag skal settes. 

 

 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_4-2#KAPITTEL_4-2
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 Om sluttvurdering 

o Sluttvurderinga, standpunktkarakter og eksamenskarakter, skal gi 

informasjon om kompetansen tileleven ved avslutninga av opplæringen 

i et fag. Sluttvurdering er enkeltvedtak og kan påklages. 

o Standpunktkarakter må baseres på et bredt vurderingsgrunnlag som 

samla viser kompetansen eleven har i faget. Eleven skal være kjent 

med hva som blir lagt vekt på i fastsettinga av karakteren. 

 

 Fritak for vurdering/Eksamen 

o Når en elev får opplæring etter individuell opplæringsplan , avgjør 

foreldrene om eleven skal ha vurdering med eller uten karakter i både 

skriftlige og muntlige fag. Det skal gis  halvårsvurdering og 

underveisvurderinger uten karakterer. 

o Elever som har hatt rett til særskilt språkopplæring kan få fritak for 

karakter i skriftlig sidemål. 

o Elever som er fritatt for vurdering i fag som blir avslutta med eksamen, 

skal ikke delta i eksamen i faget. 

 Klage på vurdering 

o Det kan klages på standpunktkarakter, eksamenskarakter og vedtak om 

å ikke sette standpunktkarakter. 

o Behandling av klage kan føre til at karakteren blir stående, bedre eller 

dårligere enn man hadde. Det er foreldre til umyndige elever som har 

klagerett. 

o En klage sendes til skolen, klage på sentralt gitt eksamen sendes fra 

skolen til Fylkesmannen sammen med besvarelsen. Klagefristen er 10 

dager.  

o Klagen må fremsettes skriftlig og underskrives av klager og nevne det 

vedtaket det blir klaget på. 


