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Sammendrag 

Flere stortingsmeldinger både før og etter Kunnskapsløftet, påpeker at læringsresultatene til 

norske skoleelever må bli bedre. Høsten 2009 fikk vi en ny vurderingsforskrift som slår fast at 

kontaktlærer skal ha en samtale med elever om kompetansemål i læreplanen, gjennom hele 

grunnopplæringen, fra 1. trinn og ut videregående skole. Vi har brukt teori for å belyse 

styringssignaler fra norske skolemyndigheter, og sett på sammenhengen mellom intensjon og 

realisering av elevsamtalen på barnetrinnet. Vi ser at styringsdokumenter er influert av teori 

av Paul Black og Dylan William. De har forsket på sammenhengen mellom læreres vurdering 

og elevene læringsutbytte. Flere norske teoretikere har fokus på underveisvurdering, blant 

annet Steven Dobson og Roar Engh.  En sentral teoretikere er Erling Lars Dale, som er opptatt 

av kvalitetssikring og elvers rett til opplæring etter innføringen av Kunnskapsløftet.  

Vi har foretatt empiriske undersøkelser på en utvalgt skole. Gjennom spørreskjema og 

intervju har vi ønsket å finne ut hvordan lærere og rektor forstår og beskriver elevsamtalen på 

barnetrinnet. Er det samsvar mellom intensjonene i styringsdokumentene og praksis på 

skolen? Vi har også ønsket å finne ut hvordan implementeringsarbeidet har vært gjort på en 

skole som har praktisert elevsamtalen i noen år. Vi ser at de strukturelle forholdene omkring 

elevsamtalen er i overensstemmelse med føringene i styringsdokumentene. I forholdt til 

forståelse og realisering, ser vi at praksis er ganske samstemt mellom lærerne, men at 

vektleggingen av hva som skal være innholdet i samtalen, jevnt over er i uoverensstemmelse 

med intensjonene. Lærerne er verdiorienterte, mens intensjonene gir føringer for en 

kunnskapsorientering, omkring læreplanens kompetansemål.  

Elevsamtalen som verktøy for underveisvurdering har nær sammenheng med skolens øvrige 

arbeid med vurdering. Lærerne mener at elevsamtalen er nyttig i forhold til at elevens skal bli 

aktive i å vurdere seg selv. Samtalen er et godt verktøy for å trene opp elevene på barnetrinnet 

til å reflektere omkring sin egen læringsprosess. Dette arbeidet blir fremhevet som særlig 

viktig for de yngste elevene. Lærerne oppgir at utarbeiding av mål og kriterier er nyttige i 

forhold til å gi faglige relevante tilbakemeldinger. Rektor mener at utarbeiding av objektive 

vurderingsstandarder har ført til et mer profesjonelt vurderingssystem, særlig på barnetrinnet. 

Vi ser at arbeidet med å implementere ny vurderingspraksis er tidkrevende for skolenivå. 

Lærene ønsker fortsatt mer tid til dette, selv etter mye arbeid i tre år.  
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Forord 

Studiet i Utdanningsledelse ved ILS har nå endt opp i en Masteroppgave. Vår studie og 

arbeidet med Masteroppgaven har vært en reise i ulike dokumenter, teorier og prosesser. 

Vurdering som felt, er stort og spennende, og endringene har vært mange – bare i den tiden vi 

har jobbet med oppgaven vår. I perioder har vi følt at vi har gått i ring, fordi det stadig dukket 

nye føring og retninger - så vi har jobbet hardt for å holde fokus. 

Forskriften til opplæringsloven ble endret 01.08.09. Dette gav helt nye føringer for vurdering 

på barnetrinnet. Hva står i styringsdokumentene i forhold til elevsamtale? Hvordan er praksis? 

Er det noen sammenheng mellom styringsdokumentene og praksis? Dette var spørsmål som vi 

fattet en sterk interesse for. 

Vi var så heldige å få tilbudet om å være med i Fire-prosjektet gjennom Masterstudiet på ILS. 

Denne deltakelsen gav oss en flott inngang til vår studie. Vi vil takke ILS for tilbudet om å 

være med der. Vi vil takke forskerne i Fire-prosjektet for gode innspill og tilbakemeldinger i 

prosessen. Videre vil vi takke vår veileder Tor Colbjørnsen for hjelp og veiledning, kritiske 

spørsmål og oppmuntring underveis. 

Studiet har vært spennende og givende, selv om det til tider har vært svært krevende å 

kombinere rollen som fulltids arbeidstaker, student og familiemedlem. Derfor vil vi takke alle 

som vi jobber sammen med, for at de har vært tålmodige med oss i denne prosessen. Vi vil 

også takke skolekonsulenten i kommunen vår, som gav oss muligheten til å studere ved ILS. 

Ikke minst vil vi takke de hjemme som har holdt ut med oss, særlig i krevende 

eksamensperioder.  

Vi vil også takke hverandre for en spennende og svært lærerik reise gjennom 

styringsdokumenter, teorier og innsamlede data. Arbeidet med oppgaven har vært en prosess 

hvor vi har jobbet sammen, gjennom hver eneste setning og ord som er skrevet. Arbeidet har 

vært berikende for oss personlig, og vi mener at den kunnskap vi har tilegnet oss, også vil 

være til nytte i vårt daglige arbeid videre. 

 

Heidi og Vibeke, oktober 2011 
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1 Innledning 

Med innføring av ny læreplan, Kunnskapsløftet (LK06) høsten 2006, er det etter manges 

mening skjedd et systemskifte innen skoleområde i Norge. Ikke minst gjelder dette innenfor 

feltet elevvurdering. En av intensjonene med reformen, er at den skal bidra til bedre 

vurderingspraksis, og således styrke elevenes læringsutbytte.  

I Stortingsmelding 30 Kultur for læring (2003 – 2004), som kom to år før Kunnskapsløftet, 

ble det slått fast at vurderingen av elevene skal være individuell og kriteriebasert. I meldingen 

heter det at det er kompetansemålene i læreplanene for fag skal legges til grunn for vurdering 

av elevenes grad av måloppnåelse.  

OECD slo i 2006 fast i en rapport at Norsk skole har en utfordring i forhold til vurdering og 

oppfølging av elevers arbeid (Nordlandsforskning, 2010).  

I 2005 ble det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet iverksatt. Dette vedtok Stortinget i 2003 

(Møller, Prøitz & Aasen, 2009). Det overordnede målet med dette systemet er å sikre 

kvalitetsutvikling i grunnopplæringen. Begrepet grunnopplæring utdypes av Dale (2010), som 

sier at med Kunnskapsløftet fikk vi for første gang en sammenhengende grunnopplæring fra 

1. trinn og ut videregående skole (ibid, s. 23).  I følge Eli Ottesen i delrapport to fra FIRE-

prosjektet (Møller et al., 2009) skal systemet bidra til økt læringsutbytte og tilpasset 

opplæring. Skedsmo (2011) sier at med innføring av et nasjonalt vurderingssystem, fikk den 

norske skolen et ”styringsskrifte”; fra hovedvekt på mål- og innholds verktøy (læreplaner) til 

en økt grad av resultatstyring. I følge Skedsmo er vurderingssystemet bygd på en idé om å 

kunne koordinere tiltak for å forbedre skolesystemet gjennom informasjonsflyt (ibid, s. 77).  

 

1.1 Bakgrunn for vår studie 

Vi har erfart at arbeidet med implementeringen av Kunnskapsløftet i egen kommune til dels 

har vært fragmentert.  Som skoleledere opplever vi at det er problematisk å jobbe med 

implementering av fragmenter uten å sette dem inn i en større kontekst. Denne studien gir oss 

mulighet til å få en videre forståelse av vurderingssystemet, både historisk og i forhold til de 

ulike nivåene, og en dypere forståelse av elevsamtalen som ett av verktøyene for 

elevvurdering. 
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Elevsamtale er et relativt nytt fenomen i norsk skole, og noe som det etter vår erfaring finnes 

mange ulike varianter av. Det har tidligere vært en debatt om elevsamtalens form og innhold 

ved skoler i vår kommune, men vi har erfart at verken skoleledere eller utøvende lærere, kan 

redegjøre for en entydig forståelse eller praksis rundt elevsamtalen i dag. Vi ønsker å 

undersøke hvordan elevsamtalen som verktøy, kan brukes i forhold til å heve kvaliteten på 

vurderingsarbeidet på barnetrinnet.  Dette har sammenheng med at skoleeier fra høsten 2009 

forventer at alle kontaktlærere i vår kommune skal ha en elevsamtale to ganger per år, og at 

den skal dokumenteres.  

Etter ny forskrift om elevvurdering høsten 2007, har mange skoler innført elevsamtale. Dette 

er også tilfelle i vår egen organisasjon. I august 2009 trådte det i kraft endringer i forskriften. I 

§ 3-8 er det nedfelt en bestemmelse om at ”eleven, lærlingen og lærekandidaten har rett til 

jamleg dialog med kontaktlæraren eller instruktøren om sin utvikling i lys av opplæringslova 

§ 1-1, generell del og prinsipp for opplæringa i læreplanverket.” I § 3-11, tredje ledd, står det: 

”Eleven, lærlingen og lærekandidaten har minst éin gong kvart halvår rett til ein samtale med 

kontaktlæraren eller instruktøren om sin utvikling i forhold til kompetansemåla i faga.” Vi 

ønsker å undersøke om bestemmelsene har konsekvenser for elevsamtalen på barnetrinnet i 

forhold til elevvurdering. 

 

1.2 Hensikt og problemstilling 

I vår oppgave vil vi beskrive hendelser, strukturer og holdninger som vi finner knyttet til 

elevsamtalen på barnetrinnet. Vi ønsker å undersøke om føringer i styringsdokumenter sier 

noe om intensjonen med elevsamtalen, og om hvordan vi kan forstå begrepene ”jamleg 

dialog” og ”samtale med kontaktlæraren” i vurderingsforskriften i forhold til fenomenet 

elevsamtale.  

Vi vil undersøke hva lærere og ledelse på barnetrinnet på en utvalgt skole legger i begrepet 

elevsamtale, og hvordan de anvender elevsamtalen i praksis. Vi vil drøfte om læreres 

forståelse og praksis er i tråd med intensjoner i styringsdokumentene.  

Videre ønsker vi å finne ut hvordan skolens ledelse kan legge til rette for elevsamtalen i en 

praktisk skolehverdag.  
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Vår hovedproblemstilling er slik:  

Er det samsvar mellom intensjoner i styringsdokumenter om elevsamtalen som 

verktøy for underveisvurdering, og hvordan de blir forstått og satt ut i livet av 

skoleleder og lærere på barnetrinnet etter innføringen av Kunnskapsløftet? 

For å svare på dette, har vi formulert tre forskingsspørsmål: 

1. Hva er en elevsamtale, slik det kommer frem i sentrale styringsdokumenter? 

2. Hva er en elevsamtale, slik skoleleder og lærere på barnetrinnet beskriver det? 

3. Hvordan implementeres elevsamtalen på barnetrinnet? 

Formålet med vår studie er å finne ut om elevsamtalen kan være et verktøy for 

underveisvurdering på barnetrinnet. Vi ønsker å utvide vår kunnskap om vurdering generelt, 

samt elevsamtalen spesielt, fra teori og forskning innen dette feltet. Vi ønsker ikke å studere 

kvaliteten på samtale i forhold til om denne er dialogisk eller monologisk (Dysthe, 2005). 

Gjennom å få innblikk i praksis på en skole som har etablerte rutiner for elevsamtalen, ønsker 

vi å få tips som kan være fruktbare i forhold til vårt eget arbeid med implementering av 

elevsamtale på ”våre” barneskoler. Ved forskriftsendring i 2009 er elevsamtalen knyttet til 

vurdering helt ned på 1. trinn i barneskolen.  Etter vår erfaring eksisterer det lite forskning 

knyttet til elevsamtalen på barnetrinnet. Dessuten har lærernes synsvinkel vært lite 

fremtredende i forskningen rundt elevsamtale. Vi mener at vår studie kan kast lys over disse 

”nye” elementene. 

 

1.3 FIRE-prosjektet 

Gjennom vår masterstudie i skoleledelse på Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling 

(ILS) ved Universitetet i Oslo, fikk vi anledning til å delta som studenter i forhold til FIRE-

prosjektet. FIRE-prosjektet jobber med å evaluere innføringen av Kunnskapsløftet. Det er 

Stortinget som har bestemt at reformen skal evalueres, og det er Utdanningsdirektoratet som 

har fått i oppdrag å iverksette denne. FIRE-prosjektet er sammensatt av forskere fra Norsk 

institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU STEP) og ILS ved 

Universitetet i Oslo. Prosjektet har så lang, resultert i tre delrapporter, og den siste rapporten 

kommer i 2012. Hovedfokus i tredje del, var rettet mot hvordan skolenivå jobbet med 
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grunnleggende ferdigheter og vurdering som verktøy for kvalitetssikring og utvikling.  Vi var 

med som studenter, i forhold til datainnsamling til tredje delrapport i februar-mars 2010. I 

februar 2010 fikk vi være med forsker Eli Ottesen til en av skolene som er brukt som kilde i 

FIRE-prosjektet. Vi var med og gjorde observasjoner og intervjuer.  

 

1.4 Oppgavens oppbygging 

Vi har vektlagt et bredt spekter av teori med fokus på underveisvurdering. I hovedsak henter 

vi teori fra Dale (2010), Black og William (1998), Dobson, Eggen og Smith (2009), Engh, 

Dobson og Høihilder (2010), Høihilder (2009), Limstrand (2006) samt Lassen og Breilid 

(2010). I forhold til teori om endringsledelse har vi fokusert på sosiokulturell teori med Wadel 

(2005) og Aas (2009). I tillegg har vi hentet en modell for endringsprosesser presentert av 

Tore Skansen september 2011. I tillegg baserer vi oss på forskningsbasert empiri, hentet i 

hovedsak fra FIRE-prosjektet. Vårt empiriske materiale består av intervjuer og 

spørreundersøkelse. I tillegg til intervjuer som vi gjennomførte selv, har vi fått tilgang på 

rektorintervjuet fra tredje runde av FIRE-prosjektet. 

Oppgaven vår består av 5 kapitler. I innledning sier vi noe om bakgrunn for, og hensikt med 

prosjektet vårt. Vi gjør også rede for problemstilling og forskningsspørsmål. 

I kapittel 2 redegjør vi for aktuell teori, som vi benytter for å belyse vår problemstilling. 

Teorikapitlet er tredelt: Først tar vi for oss historiske og begrepsmessige hovedlinjer i forhold 

til vurdering generelt, og elevsamtale spesielt. Deretter følger en fremstilling av utvalgt 

forskning på vurdering og elevsamtale. Til slutt i dette kapitlet vil vi redegjøre for teori om 

ledelse av endringsprosesser på skolenivå. 

I kapittel 3 gjør vi rede for de metodiske valgene vi har gjort, samt gyldighet og pålitelighet i 

vårt prosjekt. 

I kapittel 4 vil vi analysere styringsdokumenter og våre empiriske funn fra spørreskjema og 

intervjuer, og drøfte dette i lys av teori.  
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Kapittel 5 inneholder konklusjoner og oppsummering av våre viktigste funn. I dette kapittelet 

vil vi besvare vår problemstilling, og si noe om hva som hadde vært interessant å forske 

videre på. 
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2. TEORI 

I dette kapitlet vil vi først gjøre rede for de historiske hovedlinjene omkring vurdering i Norge 

før og etter Kunnskapsløftet. Vi vil også presentere funn fra forskning i nyere tid omkring 

vurdering på skolenivå generelt, og noe forskning om elevsamtale spesielt. Vi ser også 

nærmere på ulike vurderingsbegreper og forståelsen av disse, før vi fokuserer på teori og 

forskning omkring elevsamtale. Avslutningsvis vil vi presentere teori knyttet til 

endringsledelse på skolenivå.  

 

2.1 Elevvurdering - bakgrunn 

I teoretisk litteratur skilles det mellom begrepene evaluering og vurdering, hvor vurdering 

inngår i evalueringen. Evaluering handler om overordnede nivåers arbeid med vurdering, 

mens begrepet vurdering ofte handler om elevers læring, på individnivå (Dobson, Eggen og 

Smith (red.), 2009). 

Vurderingens form og innhold har vært gjenstand for debatt i den norske skole i lengre tid. 

Høihilder (2009) redegjør for hovedlinjene i debatten fra 70-tallet og frem til og med 

innføringen av Kunnskapsløftet i 2006.  

På 70-tallet ble det nedsatt et utvalg, som skulle gjennomgå evalueringsordningen for både 

grunnskolen og videregående skole. I 1974 foreslo utvalget å avskaffe bruk av karakterer i 

grunnskolen. Utvalget foreslo å bruke en individrelatert vurdering, basert på elevens evner og 

forutsetninger som grunnlag for en uformell vurdering i hele grunnskolen, både på 

barnetrinnet og ungdomstrinnet. Dette skapte i følge Høihilder (2009) et stort engasjement i 

vurderingsdebatten. Kirke- og utdanningsdepartementet slo fast i august 1974 at karakterene 

skulle beholdes i ungdomsskolen, men avskaffes på barnetrinnet. Spørsmålet ble dermed i 

følge Høihilder (ibid) hvilke alternative vurderingsverktøy på barnetrinnet som skulle erstatte 

karakterer.  

Med Mønsterplanen 1987 ble begrepene formell og uformell vurdering tatt i bruk. Planen 

videreførte prinsippet fra Mønsterplanen 1974 om karakterfri barneskole, og det var ikke 
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aktuelt å innføre bruk av objektive vurderingsstandarder på barnetrinnet. Debatten på 80-tallet 

dreide seg i stor grad om hvordan den uformelle vurderingen skulle bli mer systematisk, 

forpliktende, veiledende og læringsfremmende.  

På 90-tallet kom Læreplan for grunnskole, videregående skole og voksenopplæringen, L97, 

og Stortinget bestemte at målene i læreplanen skulle brukes som grunnlag for vurderingen. I 

følge Høihilder (2009) var det på denne tiden en debatt i forhold til en individorientert og 

målorientert elevvurdering. Debatten handlet også om hvordan man skulle vurdere elevene i 

forhold til de to delene i læreplanen, den generelle delen og fagdelen. Det ble utarbeidet en 

rettledning i forhold til vurderingsarbeidet i skolen, Rettleiing L97-97S Elevvurdering (KUF 

1998). Denne veiledningen kom altså året etter at læreplanen ble innført, og hadde en 

rådgivende funksjon. Høihilder (2009) refererer til en undersøkelse i Vestfold blant lærere på 

7. trinn på slutten av skoleåret 1998, som viste at bare halvparten av lærerne kjente til 

eksistensen av dette veiledningsheftet, og at kun 1/3 av lærerne brukte det i sitt arbeid i 

forhold til vurdering (ibid, s. 102). 

Høsten 2006 kom Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06). Dette er en læreplan for både 

grunn- og videregående skole. Vurderingen i LK06 bygger i større grad på det 

sammenhengende prøve og vurderingssystem, slik dette presenteres i Stortingsmelding 30 

Kultur for læring fra 2004 (Høihilder, 2009). 

 

Erling Lars Dale (2010) drøfter Kunnskapsløftet både som kunnskaps- og utdanningsreform, 

og setter elevvurdering i Kunnskapsløftet inn i en samfunnsfaglig og historisk kontekst. Han 

mener det går et viktig skille mellom elevvurdering i industrisamfunnet og overgangen til et 

komplekst kunnskapssamfunn. I industrisamfunnet var seleksjon en vesentlig hensikt med 

vurderingen i forhold til å sile ut hvem som skulle få adgang til videre skolegang. I dagens 

kunnskapssamfunn, er elevvurderingens hensikt i følge Dale, å gi alle elevene motivasjon til 

videregående opplæring. Samtidig har vi en utfordring i forhold til å gi elevene opplevelse av 

mestring, og på samme tid skille mellom elevers ulike kompetanser. Dale sier at det er umulig 

å bruke et ekskluderende vurderingssystem innenfor et skolesystem som har som formål å 

fremme læring og gi økt kompetanse for alle (Dale 2010, s. 185). 
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I følge Dale (2010) er det nødvendig med en revidering av styringsdokumentene for å sikre 

kvaliteten av opplæringen i et komplekst kunnskapssamfunn. Dale henviser til en offentlig 

utredning, NOU fra 2009, som uttrykker behov for et klarere regelverk. Dale (ibid) stiller 

spørsmål ved hvordan man skal forstå og implementere samfunnsmandatet om sosial 

kompetanse i dagens styringsdokumenter. 

Dale (2010) tar for seg de tre ulike delene i Kunnskapsløftet, Del en i læreplanen, Den 

generelle del, gir retning for det overordnede formålet med hensyn til dannelse. Del to 

Prinsipper for opplæringen, handler om sosial og kulturell kompetanse, motivasjon for 

læring, læringsstrategier, elevmedvirkning, tilpasset opplæring, likeverdige muligheter og 

samarbeid med hjemmet og lokalsamfunnet. Del tre, Læreplanene for fag, inneholder 

angivelser om formålet med faget, grunnleggende ferdigheter og kompetansemålene for de 

ulike fagene.  

Dale (ibid) mener at det eksisterer fundamentale motsetninger i Kunnskapsløftet, mellom 

Generell del og Læreplan for fag. Motsetningen mellom de to delene ligger blant annet i ulik 

orientering i forhold til å vektlegge innholdet i opplæringen og kompetansemål.  

Disse to ulike orienteringene fører til at vi får en debatt om innholdet i utdanningen. På den 

ene siden har vi kunnskapsorientering som vektlegger kognitive og intellektuelle dimensjoner. 

På den andre siden har vi verdiorientering, som er opptatt av dannelse og sosialisering, 

omsorg og mellommenneskelige forhold (Dale 2010, s. 119).  

Dale (2010) gir en beskrivelse av styringssignalene fra Departementet omkring elevvurdering 

fra tiden før og etter innføringen av Kunnskapsløftet. I Stortingsmelding 30 (2003-2004) ble 

det lagt til grunn at det var elevens kompetanse som skulle danne utgangspunkt for 

vurderingen av elevens måloppnåelse i fag, og ikke elevens innstilling og atferd. Innsats kan 

ikke oppfattes som et kriterium i en faglig prestasjon. Innsats er imidlertid en del av 

vurderingen som inngår i forhold til orden og atferd (ibid, s. 169).  I følge Dale (2010) var 

Departementet i 2004 opptatt av at en kunne avgjøre elevens grad av måloppnåelse ved hjelp 

av kriteriums basert karaktervurdering. Departementet viste til Kvalitetsutvalget, som foreslo 

at det ble utarbeidet kompetansebaserte vurderingskriterier for alle faglæreplanene. Men da 

læreplanens midlertidige utgave kom i 2006, var ikke kompetanseutviklingen om 

elevvurdering et sentralt tema, men Dale skriver: ”den departementale interessen” med 

hensyn til elevvurdering har vært synlig hele veien (ibid, s. 171). Dale skriver at 
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Stortingsmelding 16 (2006-2007) knytter en klarere sammenheng mellom elevens 

kompetanse i forhold til læreplanmål og tilpasset opplæring, og Departementet sier i 

meldingen at de jobber med å klargjøre regelverket i forhold til dette arbeidet. Dale framhever 

også at meldingen signaliserer at det er behov for kompetanseheving både i lærerutdanningen 

og på skolenivå i forhold til elevvurdering. 

 I Stortingsmelding 31 (2007-2008) mener Dale (2010) at signalene var tydeligere omkring 

viktigheten av å jobbe systematisk med elevvurdering i forhold til sammenhengen mellom 

kompetansemål, læringsaktivitet og oppgaver som gis til elevene. I meldingen skrives det om 

prosjektet ”Bedre vurderingspraksis” som ble avsluttet i 2009, og som dannet grunnlag for 

Departementets videre arbeid med å forbedre elevvurderingen. Dale (2010) sier at 

Departementet i meldingen fremhever at skolene som er med i prosjektet ”Bedre 

vurderingspraksis” synes at det er meningsfylt å arbeide med vurderingskriterier i forhold til 

kompetansemål i læreplanen. 

Utdanningsdirektoratet fikk i januar 2007 et oppdrag av Kunnskapsdepartementet om å utrede 

tiltak knyttet til individvurdering i skole og fag- og yrkesopplæring. Oppdraget fikk 

prosjektnavnet ”Bedre vurderingspraksis” og varte i perioden 30.01.2007 - 08.05.2009. 

Sluttrapport fra prosjektet omhandler en beskrivelse og vurderinger av de tiltakene 

direktoratet ble bedt om å iverksette.  

- Et klarere regelverk om vurdering 

- Økt vurderingskompetanse 

- En mer faglig relevant og rettferdig vurderingspraksis 

- Et bedre system for dokumentasjon av underveis og sluttvurdering av elevene  

(Utdanningsdirektoratet 2009, s. 4) 

 

Utdanningsdirektoratet slår fast at ”Regelverket skal være klart og entydig og støtte opp under 

Læreplanverket for Kunnskapsløftet og målet om økt læringsutbytte for alle”, og de 

oversender følgende forslag til tiltak for å styrke regelverket til Kunnskapsdepartementet, 8. 

mai 2009: 
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- Ett felles kapittel for grunnskolen og videregående opplæring 

- Styrking av underveisvurdering og en vurderingspraksis som har læring som mål 

- Styrking av elevenes, lærlingenes, lærekandidatenes og voksnes rettssikkerhet 

- Innføring av halvårsvurdering i hele grunnopplæringen 

- Innføring av planmessig samtale med eleven minst hvert halvår også i 

  grunnskolen 

- Styrking av elevens medvirkning i vurderingsarbeidet i skolen 

- Tydeliggjøring av kravene til dokumentering  

(Utdanningsdirektoratet 2009, s. 9) 

Direktoratets forslag til endringer i forskriften ble iverksatt og trådte i kraft i august, ved 

skolestart, 2009. 

Stortinget utarbeidet en forskrift om vurdering i kjølvannet av læreplanen, LK06. Forskriften 

kom høsten 2007 (Dale, 2010; Høihilder, 2009).  

Dale (2010) mener at forskriften om individuell vurdering i grunnskole og videregående 

opplæring gir elevene en rett i forhold til å få underveisvurdering, sluttvurdering og 

dokumentasjon på opplæring. Forskriften slår i følge Dale (ibid) fast formålet med 

vurderingen av eleven. Vurderingen av elevene skal fremme læring og uttrykke kompetansen 

til eleven i fag i forhold til kompetansemål i læreplanen underveis og etter avsluttet 

opplæring. Underveisvurderingen skal brukes som et redskap i læreprosessen, og være 

grunnlag for tilpasset opplæring. Den faglige vurderingen skal knyttes opp mot målene i 

læreplanen.  

Dale (2010) påpeker at forskriften også befester vurdering i orden og atferd, men at denne 

skal holdes atskilt fra vurderingen i forhold til faglig kompetanse. Hensikten med vurdering i 

orden og atferd, slik Dale skisserer det, er å bidra til sosialiseringsprosessen og å sikre et godt 

psykososialt miljø for eleven. Denne vurderingen skal knyttes opp mot skolens 

ordensreglement. Men vurderingen gjelder, i følge Dale, også hvordan eleven er forberedt til 

opplæringen. Grunnlaget for denne vurderingen er avhengig av i hvilken grad eleven er 
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punktlig, om eleven følge opp arbeid som skal gjøres og har med nødvendig læremiddel og 

utstyr (Dale 2010, s. 174). 

 

2.2 Ulike vurderingsbegreper 

Det er mange begreper i omløp i forhold til vurdering. Nedenfor vil vi redegjøre for noen av 

begrepene, men ha hovedfokus på begrepet underveisvurdering.  

I teoretisk litteratur skilles det mellom ulike typer elevvurdering. Dobson, Eggen og Smith 

(2009) skriver om begrepsbruk i forhold til vurdering i sin innledning til boken Vurdering, 

prinsipper og praksis, hvor vurdering av elevers læring er i hovedfokus. Et hovedskille går 

mellom summativ og formativ vurdering. Disse begrepene har i de senere år blitt avløst av 

begrepene vurdering av og for læring. Summativ vurdering, eller vurdering av læring, er en 

type vurdering hvor elevens produkt blir vurdert etter ferdige oppsatte kriterier og standarder 

etter endt læringsøkt, som oftest med bruk av karakter, og uten at eleven er involvert i 

vurderingen. Summativ vurdering er altså en sluttvurdering. Formativ vurdering, også kalt 

vurdering for læring, er en vurderingsform som vektlegger prosessen i elevens læringsarbeid, 

og involverer eleven i vurderingen. De skriver: ”I formative vurderingsprosesser vil læreren 

helst gi personlige tilbakemeldinger til elevene, og sammen diskuterer de tiltak som må til for 

å nå nye mål, nye utfordringer i elevens læringsprosess.” (Dobson et al., 2009, s. 12). I 

forhold til å bruke kriterier og standarder med hensyn til å vurdere grad av måloppnåelse, er 

det et skille mellom den formative og den summative vurderingen. I den formative 

vurderingen, er vurderingen avhengig av hvor i læringsforløpet eleven befinner seg.  Den 

formative vurderingen, omhandler det som også kalles underveisvurdering. 

Underveisvurderingen skjer ved at læreren muntlig eller skriftlig gir eleven en vurdering i 

forhold til hvordan eleven har arbeidet, hva som er bra, og hva som kan bli bedre, i forhold til 

å nå et mål (Dobson et al., 2009).  

Engh, Dobson og Høihilder (2010) definerer også underveisvurdering som det samme som 

formativ vurdering. I følge Engh et al., (2010), peker den formative vurderingen, på samme 

måte som underveisvurderingen, framover mot det som skal gjøres underveis, for å nå et 

læringsmål. Den summative vurdering peker derimot bakover til den læringen som har 

foregått. Etter deres mening har de fleste lærere oppfattet begrepet underveisvurdering på 
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denne måten. De påpeker imidlertid at Kunnskapsdepartementet har gitt begrepet 

underveisvurdering et annet innhold med innføringen av ny vurderingsforskrift. Etter 

Departementets føringer, kan underveisvurdering gis både med og uten karakter. De skriver: 

”Siden karakterer nødvendigvis er et summativt uttrykk, betyr det at underveisvurdering kan 

være både formativ og summativ, og i Departementets terminologi egentlig ikke er annet enn 

et uttrykk for det tidspunktet en vurdering er gitt på.” (Engh et al., s. 29-30). Videre har 

Departementet definert at sluttvurdering er en vurdering av elevens måloppnåelse som blir gitt 

ved avslutningen av 10-årig grunnskole, i form av karakterer. 

Kari Smith (2009) skriver om lærerens arbeid med vurdering i klasserommet. Hun er opptatt 

av sammenhengen mellom vurdering og motivasjon, og særlig kommunikasjon mellom lærer 

og elev i vurderingsprosessen. Hun definerer den formative vurdering som “en gruppe 

prosesser som vi bruker når vi prøver å forstå og tekker slutninger om elevens 

læringsprosesser, fremgang og læringsutbytte” (ibid, s. 24). Videre påpeker hun at vurdering 

ikke er en engangsaktivitet, den følger elevens læringsprosess (ibid). Hun benytter begrepet, 

fremovermelding, som betyr “... informasjon eleven får om prosesser og fokus for fremtidig 

læring ut fra analyse av dokumentasjon om tidligere læring.” (ibid s. 30).  Tilbakemeldingene 

fra lærer til elev, må være slik at eleven kan nyttiggjøre seg dem i sitt videre læringsarbeid. 

Hun refererer til Black og William fra 2006 som sier at “tilbakemelding er bortkastet om ikke 

elevene kan gjøre noe med den” (Smith, 2009). Hun fremhever viktigheten av at elevene 

kjenner målet for læringsprosessen. Elevene må forstå hva målet går ut på, og de må vite hva 

de må gjøre for å nå det (ibid).  

 

2.3 Læringssyn og vurdering 

Hvilket syn man har på elevers læring og kunnskap generelt, har betydning for hva slags 

vurderingspraksis man har (Black & William, 1998). Også i Norge er teoretikere opptatt av 

dette aspektet i forhold til læring og vurdering. Dobson et al., (2009) gir en rask oversikt over 

synet på læring og kunnskap innenfor behavioristisk, kognitivistisk og sosiokulturell 

læringsteori.  

Behaviorismens syn på læring er at kunnskap er uavhengig av individets læring. Kunnskapen 

kan brytes ned i mindre bestanddeler og bygges opp hierarkisk. Tilbakemeldingene til elevene 
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blir gitt som summativ vurdering i forhold til å kontrollere om eleven har oppnådd et 

tilfredsstillende nivå, ut i fra en ”universell” standard. Elevene blir drevet av en ytre 

motivasjon i forhold til å oppnå gode tilbakemeldinger.  

Kognitiv læringsteori har et syn på kunnskap og læring som er konstruert av individet ved 

aktiv deltakelse og problemløsning. Kunnskap blir ofte oppfattet som hierarkier med stigende 

nivåer og vanskegrader, såkalte taksonomier, ofte fra et enkelt til et mer avansert nivå, for 

eksempel fra gjengivelse til forståelse, sammenfatning, anvendelse, analyse, syntese og 

evaluering. Vurderingen har da fokus på elevens ståsted i forhold til de ulike nivåene i 

taksonomien.  

Innenfor sosiokulturell læringsteori vektlegges sosiale relasjoner i læringsprosessen. 

Hensikten med vurderingen er å være læringsstøttende i forhold til å peke framover mot det 

som skal læres. Ofte er eleven aktiv i forhold til å reflektere omkring egen læring og 

vurdering. Kontinuerlige samtaler mellom lærer og elev i det pågående læringsarbeidet er en 

aktuell vurderingsform innenfor denne retningen (Dobson et al., 2009). 

 

2.4 Forskning om vurdering 

Flere forskere, både i Norge og i utlandet har pekt på svakheter i vurderingspraksisen i skolen. 

Andreassen og Gamlem (2009) refererer til forskning fra vurderingspraksis i norsk skole, som 

viser at det er for lite faglig fokus i forhold til vurdering. De peker blant annet på Kirsti 

Klettes studie fra 2003, som fant at læreres tilbakemeldinger ofte er upresise og lite nyttige i 

forhold til å fremme elevenes læring. En av intensjonene med Kunnskapsløftet, var at 

vurdering av elevene skulle få et mer faglig fokus (ibid).  

Smith (2009) referer til Hattie og Timperleys forskning fra 2007 hvor de gir en oversikt over 

effekten av ulike tilbakemeldinger i skolen. Tilbakemelding som fokuserer på personen er 

hyppig brukt, men gir liten læringseffekt. Det er også vanlig at lærer gir tilbakemelding som 

går på om oppgaven er forstått, og på kvaliteten på gjennomføringen av oppgaven. Disse har 

heller ikke særlig effekt. Det er mindre vanlig å gi tilbakemelding på læringsprosessen, til 

tross for at dette har god effekt på læring (læringsstrategier). Det samme er tilfelle med 

tilbakemelding på selvregulering av læringsprosessen. Dette kan for eksempel være 
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tilbakemeldinger hvor eleven får positive signaler på oppgaver som er løst på en selvstendig 

måte (Smith, 2009).  

Smith (2009) trekker frem forskning gjort i Nord-Irland som viste at elevene liker vurdering 

når de vet hva de skal gjøre, og når de får diskutere med læreren hvordan vurderingen skal 

være. Forskningen viser også at elevene vil ha individuell fremovermelding, både fra lærer og 

medelever. Likeledes ønsker elevene å få positive tilbakemelding før kritikk (Smith, 2009). 

To forskere som det har vært referert til i publikasjoner utgitt i Norge, er Paul Black og Dylan 

William. De er tilknyttet Assessment Reform Group i England. Vi finner henvisninger til deres 

publikasjoner i norske styringsdokumenter. Udanningsdepartementet henviser for eksempel i 

Stortingsmelding 31 (2007 – 2008) og Stortingsmelding 11 (2008 – 2009), til deres artikkel 

Inside the Black Box: Raising Standard Through Classroom Assessment, fra 1998. 

Utdanningsdirektoratet henviser også til artikkelen på sin nettside om vurdering. Derfor finner 

vi det interessant å se nærmere på innholdet i denne artikkelen. 

I sin artikkel skriver Black og William om klasserommet som en sort boks, med forventinger 

om at ulike typer input gir forskjellige output, særlig en forventing om økt læringsutbytte for 

elevene. Black og William (1998) peker på forskning som viser at lærerens aktivitet i 

klasserommet er en viktig faktor for læringen. De framhever studier som viser at lærerens 

bruk av formativ vurdering har svært god effekt som læringsfremmende, spesielt for elever 

som har lav måloppnåelse. De sier også at det er viktig at den enkelte lærer ikke blir stående 

ansvarlig for å utvikle og forbedre det formative vurderingsarbeidet alene, men at dette må 

være et arbeid på et overordnet nasjonalt plan.  

Black og William (1998) sier at mye av fokuset hos skolepolitiske myndigheter omkring det 

nasjonale arbeidet og forskningen omkring vurdering, har handlet om sluttvurderinger, både i 

England og i andre land. Særlig har det vært brukt mye ressurser på nasjonale eksterne prøver. 

I forhold til å utvikle og forbedre den formative vurderingen på nasjonalt plan har 

ressursbruken vært mindre. Til tross for at det har vært et ønske om, og bevissthet om bruk av 

formativ vurdering, har ressursene til dette arbeidet vært mindre planmessig og fragmentert.  

I sin artikkel gjengir Black og William studier av vurderingsarbeid som gjøres i 

klasserommet, og de har særlig fokus på hva som kan forbedres og hvordan dette kan gjøres. 

De sier for eksempel at lærere i barneskolen i for stor grad vektlegger kvantitet, og har for lite 
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fokus på hva som er kvalitet i forhold til vurdering og læring. Ofte bærer lærerens merknader 

og kommentarer preg av å gradere elevenes arbeid, og vurderingen mangler ofte nyttige råd til 

eleven om forbedring. Elevene bruker tilbakemeldingene først og fremst for å sammenligne 

seg og konkurrere med andre, i stedet for som et verktøy for videre utvikling. Når kulturen i 

klasserommet bærer preg av belønning, for eksempel i form av gullstjerner, eller av gradering 

og rangering, ser elevene etter muligheter for å oppnå de beste resultatene, for eksempel ved 

utenattpugging, istedenfor å konsentrere seg om sin egen læring. Ofte vil elevene velge bort 

vanskelige oppgaver, og de bruker krefter på å finne ”det rette svaret”.  

Det som trengs i klasserommet, i følge Black og William, er en kultur for suksess, og en tro 

på at alle elever kan lære. I denne sammenheng er formativ vurdering et kraftig virkemiddel, 

forutsatt at den blir kommunisert på rett måte. I følge Black og William, er det viktig å 

fokusere på hva som er bra med elevens arbeid, hva som kan forbedres, og hvordan dette kan 

gjøres. “Feedback to any pupil should be about the particular qualities of his or her work, with 

advice on what he or she can do to improve, and should avoid comparison with other pupils.” 

(Black & William, 1998).  

I sin artikkel skriver Black og William (1998) også om elevers selvvurdering. Utfordringen 

her er at elever bare kan vurdere seg selv, under forutsetning av at de vet hva som er målet for 

opplæringen. Når elever får dette overblikket, blir de mer effektive lærende. Dessuten blir 

deres arbeid med vurderingen, noe de kan diskuterer med læreren og med hverandre. Denne 

diskusjonen kan videre bevirke til refleksjon omkring deres egen tenkning, noe som er 

essensielt for god læring.  

I følge Black og William (1998) gir dialog læreren en god mulighet til å gi respons på elevens 

tenkning og komme med korrigeringer. Men studier viser at det er en viss fare for at lærere, 

mer eller mindre ubevisst, i samtale med eleven, vil kunne hemme videre læring hos eleven. 

Dette kan skje fordi lærere jakter på en spesiell type svar, og ikke er i stand til å håndtere det 

uventende, men prøver å lede eleven fram mot ”det rette svaret”. Ved å manipulere dialogen 

på denne måten, undergraver læreren svar som kan være både kreative og uortodokse. 

Elevene lærer dermed at det ikke er meningen at de skal tenke ut svarene selv, men at 

oppgaven er å finne ut hvilket svar læreren forventer.  

Black og William (1998) sier at lærere må jobbe med i to sentrale forhold for å lykkes med 

formativ vurdering. Det ene er synet på læring og kunnskap. Hvis lærere antar at kunnskap er 
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noe som kan bli overført og lært, og at forståelsen dermed vil komme etter tålmodige 

repetisjoner og belønninger, da er formativ vurdering så godt som unødvendig. Det er viktig 

med en kultur for spørsmålsstilling og undring i klasserommet, hvor elever lærer ved å delta i 

diskusjoner med lærer eller hverandre. Det andre forholdet er nødvendigheten av at læreren 

har troen på at alle elever har et potensial for å lære, uansett ståsted.  

Dale (2010) problematiserer litteraturen og reformbevegelsen omkring vurdering for læring, 

og nevner spesielt Black og William. Etter Dales oppfatning, fokuserer de ikke på behovet for 

kriterier for elevenes kompetanseutvikling forankret til en læreplan. Dale (2010) påpeker også 

at det er en mangel i eksisterende litteratur om vurdering for læring, fordi den ikke i 

tilstrekkelig grad er opptatt av behovet for å utvikle taksonomier i forhold til å kunne gi 

tilbakemeldinger om ulik grad av måloppnåelse.  

Dale er opptatt av at det utvikles en kultur for læring, ved at det skapes et læringstrykk som 

gir gode arbeidsvaner og innsats for forbedret læring. Dale snakker om ”konstruktive 

tilbakemeldinger som et overgripende fenomen” (Dale 2010, s. 185). Han fremhever 

viktigheten av at sosialiseringen av eleven står funksjonelt i den faglige læringen.  

 

2.5 Elevsamtalen 

Elevsamtale, læringssamtale, mentorsamtale, vurderingssamtale, veiledningssamtale, jevnlig 

dialog – mange begreper er i bruk på ulike samtaler som finner sted mellom elev og lærer i 

norsk skole. Hvordan forstå fenomenet elevsamtale? Det er skrevet mye litteratur om 

elevsamtalen både før og etter innføringen av Kunnskapsløftet. 

I boka Elevvurdering i Kunnskapsløftet skriver Høines (2010) om hvordan elevsamtalen er 

definert i lovverket. Høines er utdannet jurist og jobber som grunnskolerektor. Høines peker 

på det som er nytt i forhold til endringer i vurderingsforskriften som trådte i kraft i august 

2009. Etter endringene i forskriften har alle elever i grunnutdanningen, rett til samtale med 

kontaktlærer en gang hvert halvår helt fra 1. trinn og ut videregående skole. Denne retten er 

forankret i § 3-11, tredje ledd. Samtalen skal ta utgangspunkt i hvor eleven står i forhold til 

kompetansemålene i læreplanen, og sikre elevens forståelse av hvilken grad av måloppnåelse 

eleven har nådd. Samtalen skal også gi veiledning til eleven om hvordan eleven kan jobbe 
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videre for å oppnå en enda større grad av måloppnåelse. Dette betyr at elevsamtalen skal ha et 

faglig fokus. Den skal fungere som et verktøy i forhold til den løpende underveisvurderingen, 

gjennom skoleforløpet (Høines, 2010). 

Høines (2010) skiver at samtalen som er pålagt i § 3-11 tredje ledd er av en annen karakter 

enn den tidligere § 3-4a hvor jevnlig dialog i forhold til elevens utvikling var sentral. Høines 

(2010) påpeker at Direktoratet mener at samtalen etter § 3-11, tredje ledd, er en fagsamtale. 

Høines skriver at det er en tradisjon ved mange skoler å gi tilbakemeldinger på orden og 

oppførsel i elevsamtalen, og at det er naturlig å snakke om dette i denne samtalen (ibid, s. 84). 

Elevens rett til dialog i forhold til den generelle opplæringen er nå hjemlet i forskriftens § 3-8 

”Dialog om anna utvikling”. Det er ikke bestemte noen formkrav til hvordan dialogen etter § 

3 – 8 gjennomføres, dette bestemmes lokalt, og denne dialogen er heller ikke underlagt krav 

om dokumentasjon (Høines 2010, s. 77). 

Høines (2010) presiserer at dokumentasjonskravet i forhold til elevsamtale, kun gjelder 

elevens oppnådde vurdering av kompetanse i fag. Han påpeker ulike høringsinstansers 

bekymring for at krav til dokumentasjon blir overlagt til skoleeier. I følge Høines, ønsket 

Utdanningsdirektoratet et lokalt handlingsrom i forhold til dokumentasjonskravet. 

Lærerorganisasjonenes frykt, var i følge Høines, at skoleeiere gjennom dokumentasjonskrav, 

skulle pålegge lærerne økt byråkratisering, og at dette ville gå ut over læreres mulighet for 

undervisning (Høines 2010, s 91-92). 

Høines (2010) påpeker at vurderingsforskriften stiller få krav til valg av metode i forhold til 

elevvurdering, men han slår samtidig fast at elevsamtalen er forskriftsfestet. Forskriften stiller 

krav til samtalens innhold, hyppighet, deltagere og dessuten at den skal dokumenteres.  

I følge Høines er elevsamtale ikke det samme som muntlige samtaler med elevene i 

klasserommet, fordi den forskriftsmessige elevsamtalen er planlagt og strukturert (ibid, s. 

137). I følge Høines har ikke skoler anledning til å velge bort noen fag fra elevsamtalen i 

forhold til å vurdere måloppnåelse. Alle kompetansemålene er jevnbyrdig (Høines 2010, s. 

136). 

Limstrand (2006) skriver om elevsamtalen i sin bok ”Elevsamtalen”. En kilde til danning og 

vekst. Her sier hun at elevsamtalen kan ha mange ulike funksjoner og uttrykk. Et fellestrekk 

for alle elevsamtaler, slik hun definerer det, er at den er strukturert, systematisk og 
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kontinuerlig, og kan kjennetegnes av trekk fra både ”utviklingssamtalen” og 

”medarbeidersamtalen”. Som utviklingssamtale definerer hun elevsamtalen i et 

danningsperspektiv, fordi en slik samtale er utviklingsorientert. Det innebærer at samtalen, 

etter hennes mening, bærer preg av kritisk vurdering og refleksjon. Hun mener også at en slik 

samtale er ”målbærende” og ”handlingsorientert” (Limstrand 2006, s. 23). Hun går ikke 

nærmere inn på hva hun mener med ”målbærende”.  

Elevsamtalen, etter Limstrands definisjon, bærer også preg av å være en medarbeidersamtale, 

som først og fremst er opptatt av arbeidsmiljøet til eleven, det vil si trivsel og generell 

utvikling, hvor opplæringslovens § 9a og læreplanens generelle del, er i fokus. Slik Limstrand 

(2006) definerer elevsamtalen, er elevsamtalen altså en samtale som både skal ha faglig og 

miljømessig perspektiv. Hun påpeker imidlertid at man må være særlig varsom i forhold til 

vurderingsaspektet i samtalen, slik at samtalen ikke blir moraliserende og får et disiplinerende 

preg (ibid, s. 23).  

Lassen og Breilid har i sin bok Den gode elevsamtalen fra 2010, gitt uttrykk for begeistring 

for en lov og forskriftsfesting av elevsamtalen, helt ned til 1. trinn. De fremhever at samtalene 

skal være systematiske, ha struktur og være kontinuerlige. Samtalene kan være både formelle 

og uformelle – og begge typer skal utfylle hverandre. Den strukturerte elevsamtalen skal skje 

minst to ganger i året – og det er kontaktlæreren som har hovedansvaret. Etter Lassen og 

Breilids oppfatning er intensjonen med samtalene å legge grunnlaget for en best mulig 

lærings- og trivselsituasjon for eleven på skolen. De fremhever dialogens betydning i 

elevsamtalen, og er opptatt av å definere denne (Lassen & Breilid, 2010). 

De redegjør for bakgrunnen for elevsamtalen i styringsdokumenter, og mener at 

introduksjonen til elevsamtalen kom i Stortingsmelding 32 (1998-99). Denne 

Stortingsmeldingen handlet om videregående skoles praksis, samt anvendelse av såkalt 

Opplæringsbok tilknyttet vurdering. De peker også på at elevsamtalen ble omtalt i 

Stortingsmelding 30 (2003-2004) Kvalitet i skolen, hvor den knyttes til de tre nasjonale 

hovedprinsippene for opplæring, som beskrives i denne stortingsmeldingen; likeverd, 

inkludering og tilpasset opplæring.  

Lassen og Breilid understreker at fordi elevsamtalen er obligatorisk for alle elever, er dette 

med på å sikre likeverdet (ibid, s. 38). I følge Lassen og Breilid (2010) er elevens sosiale 

fungering en del av elevsamtalen, hvor elevens opplevelse av ulike situasjoner på skolen er et 
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naturlig tema (ibid, s. 55). Videre knyttes elevsamtalen til ulike former for vurdering; både i 

forhold til den kontinuerlige vurderingen, og til de faste og planlagte vurderingsmøtene.  

Lassen og Breilid framhever læreplanens generelle del hvor det står “opplæringens mål er å 

ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med 

andre.” De henviser til første avsnittet i innledningen til den generelle delen av læreplanen, 

som ble skrevet i 1996. Etter deres mening kan elevsamtalen bidra til å styrke barnets 

selvutvikling i tråd med målet i læreplanens generelle del.  

Lassen og Breilid hevder at elevsamtalen kan være et godt redskap for å supplere de andre 

standardiserte prøvene og oppgavene som benyttes i dagens skole, og trekker frem at 

elevsamtalen er et nyttig redskap for å kunne gi tilpasset undervisning (Lassen & Breilid 

2010, s.57). 

Ola Johan Sjøbakken (2009) skriver at elevsamtalen er et særnordisk fenomen. Han sier at 

denne samtaletypen har vært i bruk fra slutten av 1990 årene i norsk skole. Sjøbakken viser til 

en offentlig utredning fra 2003 fra det såkalte Kvalitetsutvalget (NOU 16 2003), som omtaler 

hensikten med elevsamtalen. For det første skal elevsamtalen være et verktøy for 

læringsfremmende vurdering. Sjøbakken gir også en redegjørelse for Kvalitetsutvalgets 

forslag om å endre navn på elevsamtalen til ”utviklingssamtale”. Det har etter Sjøbakkens 

mening skapt forvirring og usikkerhet med hensyn til elevsamtalens form og innhold at flere 

forfattere bruker begrepet elevsamtale på ulik måte. Sjøbakken (2009) er kritisk til om 

elevsamtalen er et egnet verktøy for å ivareta kravet i vurderingsforskriften fra 2007 om 

jevnlig dialog, og han redegjør for ulike teorier om begrepet dialog.  

 

2.6 Forskning med fokus på elevsamtalen  

I etterkant av innføringen av LK06 her i Norge, foregår det en evaluering av 

implementeringen av reformen. Sentrale skolemyndigheter ønsker svar på spørsmålet om 

reformen fungerer etter intensjonen, og hvilke endringer som må foretas underveis. Det er satt 

i gang flere forskningsprosjekter i regi av blant annet Utdanningsdirektoratet, og på 

direktoratets hjemmeside foreligger det ulike forskningsrapporter.  

 

Vi har sett nærmere på forskningsrapporter fra tre prosjekt som sier noe om vurdering, og 

hvor elevsamtalen også er i søkelyset.  
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Nordlandsforskning har levert Delrapport 3, NF-rapport nr. 17/ 2010, hvor de blant annet har 

satt fokus på hvordan lærere forstår, fortolker og omsetter sentrale begreper knyttet til 

vurdering under Kunnskapsløftet. De har foretatt en longitunell studie i grunnskole og 

videregående skoler over tre år, fra 2007. Utvalgt deres bestod av 79 lærer fra 23 skoler, med 

innsamling av data to ganger på år. De rapporterer at de fleste lærere i deres studie er kjent 

med at elevsamtaler nå er obligatorisk i hele skoleløpet, og de beskriver elevsamtaler både 

som en del av den pågående undervisningen og som formelle samtaler. I rapporten står det:  

”Samtalene omfatter oftest både en avklaring av elevenes ståsted, samt drøftinger og 

avtaler om tiltak som kan støtte det videre læringsarbeidet. Et viktig spørsmål som 

reises av lærerne, er hvilken funksjon elevsamtalen vil utvikle seg til å få. Blir den et 

hensiktsmessig redskap for å støtte elevenes læringsprosess, eller blir den ”et ritual?””                                                            

(NF-rapport nr. 17/ 2010, s.178) 

 

Også FIRE-prosjektet er etter initiativ fra Utdanningsdirektoratet. I FIRE-rapport 2, kapittel 6, 

redegjøre Eli Ottesen for en undersøkelse gjennomført i 2007 i forhold til læreres arbeid med 

elevvurdering. Vi har særlig konsentrer oss om rapporteringen fra funn i grunnskolene relatert 

til organisering og gjennomføring av elevsamtaler. 

I følge FIRE-rapport 2 (Møller et al., 2009) pålegges skolene å gjennomføre systematiske 

elevsamtaler om elevenes faglige arbeid og om deres generelle utvikling. Rapporten 

konstaterer at det er skoleeier som har ansvar for at denne vurderingen blir gitt.  

Det ble foretatt semistrukturerte intervjuer med 10 rektorer og med grupper av lærere. 

Intervjuene ble gjort like etter at den nye vurderingsforskriften om individvurdering ble 

iverksatt i 2007. Fra barnetrinnet foreligger det bare informasjon om elevsamtale fra 

mellomtrinnet (5. – 7. trinn) i denne undersøkelsen. Forskerne i FIRE-prosjektet var spesielt 

opptatt av å finne ut hva rektorer og lærere oppfattet skulle være formålet med og innholdet i 

slike samtaler (Møller et al., 2009, s. 149).    

Rapporten slår fast at det i grunnskolen gjennomføres to typer formelle samtaler, en hvor bare 

lærer og elev er til stede, og en hvor foresatte også er med. Samtalene har ulike betegnelser; 

foreldresamtaler, utviklingssamtale, læringssamtale.  Samtalen hvor foresatte er til stede 

foregår to ganger per år. Hyppigheten på strukturerte elevsamtale varierer, men stort sett 

rapporteres det om to ganger per år. Noen har flere, og noen rapporterer at de har elevsamtale 

ved behov.  
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I forhold til innholdet i samtalene, er det noen som bruker maler, men de fleste rapporterer at 

innholdet er bestem av den enkelte lærer eller trinn. Det er gjennomgående liten forskjell i 

forhold til å vektlegge vurdering av elevens faglige og sosiale utvikling. Men rapporten slår 

fast at ”det er en tendens til at vektleggingen av faglig utbytte og resultater har fått større plass 

med Kunnskapsløftet” (Møller et al., 2009, s. 155). Det blir referert til rektor ved Eikemo som 

sier at hun brenner for elevstyrte elevsamtaler (Møller et al., 2009, s. 154). 

Rapporten “Elevvurdering og tilpasset opplæring” er skrevet av forskerne Eriksen, Dobson, 

Nes og Sand ved Høgskolen i Hedemark i 2011. Rapporten er en del av et større prosjekt, om 

tilpasset opplæring og pedagogisk praksis, hvor hensikten har vært å utvikle forskningsbasert 

kunnskap om forholdet mellom pedagogisk innsats og elevens faglige og sosiale læring 

(Eriksen et al., 2011, s. 9).  Forskerne har blant annet sett på ulike aspekt ved elevvurdering i 

forhold til bestemmelsene i opplæringsloven om tilpasset opplæring. De har satt fokus på 

klasserommet og læreren, og drøfter ulike systemer og hjelpemidler, såkalte 

vurderingshandlinger, som kan benyttes, i forhold til den formative underveisvurderingen. De 

valgte å fokusere på elevsamtalen som et av verktøyene. I denne sammenhengen gjorde de 

observasjoner av 17 elevsamtaler ved to barneskoler (Eriksen et al., 2011 s. 47).   

En av hovedkonklusjonene i hovedprosjektet er at det er stor variasjon i pedagogisk praksis i 

norsk skole. Resultatene fra observasjonene viste at samtalene er veldig ulik i form, men hver 

samtale hadde omtrent lik tidsramme. Vi kan ikke se at det står noe om hvor stor denne 

tidsrammen er. Lærerne tilstrebet å snakke om både faglige og sosiale ting. Forskerne 

observerte også at elevene i liten grad var delaktige i å vurdere seg selv, og formulere egne 

mål (Eriksen et al., 2011).   

 

2.7 Å lede endringsprosesser  

FIRE-rapport nr. 2, del 3 (Møller et al., 2009) handler om styring av og i skolen, i forhold til å 

implementere intensjonene i Kunnskapsløftet. Rapporten henviser til Stortingsmelding 30 

(2003-2004) og signalene den gang, om desentralisering av ansvar ned til den enkelte 

skoleeier og skole i forhold til å iverksette tiltak i tråd med føringer fra sentrale 

skolemyndigheter. Dette innebærer stor lokal handlefrihet til å konkretisere innhold og valg 

av metoder for å nå de sentralt gitte målene i læreplanen. Dette fører igjen til et behov for 

dyktighet og høy faglig kompetanse hos både skoleledere og lærere.   
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Lillejord og Fuglestad (2005) skriver om det å lede endringsarbeid i skolen. De konstaterer at 

norsk skole er i en periode med omfattende reformarbeid, fra videregående skole, grunnskole 

og lærerutdanningen. I forhold til å lede implementering av reformer, påpeker Lillejord og 

Fuglestad at evnen til å analysere styringssignalene som blir gitt fra myndighetene, blir 

sentral. Skoleleder må inneha kunnskap om egen organisasjon, for å kunne analysere 

utviklingsmuligheter og hindringsfaktorer. I følge Lillejord og Fuglestad er dette en 

forutsetning for å kunne igangsette handlinger som fører til endringer (ibid). Fuglestad og 

Lillejord (2005) skiller på begrepene administrativ og pedagogisk ledelse. Administrativ 

ledelse er en funksjon som i all hovedsak handler om å utvikle og vedlikeholde regelsystemer 

og ivareta de formelle personalpedagogiske oppgaver. Pedagogisk ledelse er å legge til rette 

for, samt utvikle, læringsrelasjoner og en bedre læringskultur i skolen (ibid, s. 15). Videre 

deles begrepet pedagogisk ledelse opp i produktiv og reproduktiv pedagogisk ledelse.  

Wadel (2005) definerer produktiv og reproduktiv ledelse. Er reproduktiv leder, er en leder 

som presenterer ferdige løsning, og har ferdige svar. En produktiv leder setter i gang 

refleksjonsøkter ved å stille spørsmål og skape diskusjoner. I forhold til pedagogisk ledelse, 

vil en produktiv pedagogisk leder gi muligheter for at det utvikles læringsforhold som 

muliggjør endringer. Wadel presiserer at skal organisasjon bli lærende, må medlemmene i 

organisasjonen ha lært å lære (ibid, s. 40). Det er sentralt i den pedagogiske ledelsen å utvikle 

læringsforhold og læringssystemer som gjør at det er mulig å lære nye kunnskaper, 

ferdigheter, handlemåter og verdier (Wadel, s. 49). Wadel definerer ledelse som et mellom-

menneskelig forhold. Ledelse må betraktes som noe som mennesker utfører sammen; noen 

leder og noen blir ledet.   

I forhold til arbeidet med å lede, eller implementere nye ting i skolen skriver Dysthe (2005) at 

kommunikasjon er grunnleggende. Hun vektlegger “den Bakhtinske dialogen”. Dysthe (ibid) 

refererer til ulike aspekt som Bakhtin definerte dialogen inn i; makroperspektiv og 

mikroperspektiv. Makroperspektivet omhandler dialogen som betydningsfull i alle 

menneskers mellomværende. I et mikroperspektiv, er det utvekslingen av mening i et 

fellesskap mellom individer, som er av betydning. Mening og forståelse blir til i utveksling 

mellom sender og mottaker, hvor særlig mottagers respons er sentral. På denne måten er det 

er “vi” som skaper mening. Videre skriver Dysthe at dialogismen baserer seg på Vygotsky 

som påpeker at det er i sosiale relasjoner man skaper mening (Dysthe 2005, s.81).  
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I forhold til produktiv ledelse, fremhever Dyste dialogens betydning for læring. Det er viktig å 

ha en kultur som åpner for ”det indre overtydande ordet” (ibid, s. 85), det vil si at man er åpen 

for at det finnes en undringskultur, og ikke en fasitkultur. Når man skaper forståelse og 

mening i et fellesskap, forenes egen forståelse med andres, og til sammen dannes en ny 

forståelse som blir ”vår”. Dersom den som leder endringsarbeidet har et dialogisk grunnsyn, 

og ”det indre overtydande ordet” er sentralt, vil man ha et godt utgangspunkt for å skape en 

kreativ læringskultur (Dysthe 2005).  

Marit Aas (2011) skriver om ledelse av profesjonelle læringsfellesskap. Hun henviser til 

forskning som viser at skoler som utvikler og samarbeider om visjoner og verdier i fellesskap 

og i grupper, utvikler såkalte hensiktsmessige samarbeidskulturer. Disse skolene kjennetegnes 

ved at de bruker tid på refleksjon og samarbeid omkring sin pedagogiske praksis. Aas 

henviser til Stoll et al. 2006 som gjennom sin forskning har kommet frem til ytterligere tre 

betingelser som må være tilstede: delt tillit, respekt og støtte blant medlemmene i 

personalgruppen. Aas påpeker at det er viktig at det settes av nok tid i personalgruppen til 

diskusjoner. Hun mener også at rektor indirekte kan påvirke praksis i klasserommet ved å ta 

initiativ til innholdet for hva skolen setter fokus på. 

For å lede et endringsarbeid, er det en klar fordel med kompetanse innenfor fokusområdet. I 

noen tilfeller innehar rektor selv god nok kunnskap til selv å lede endringsarbeidet. Av og til 

er det andre enn rektor i personalgruppa som innehar kompetanse, og som dermed blir leder 

av endringsarbeidet. Men i andre tilfeller er det hensiktsmessig å støtte seg til ekstern 

kompetanse (Aas, 2011). 

Aas (2011) redegjør for sitt eget forskningsprosjekt om utvikling og implementering av en 

helhetlig leseundervisning i skolen. Studien viser hvordan medlemmene i fellesskapet foretok 

en kritisk granskning av sin egen praksis, utvekslet erfaringer og sammen bygde kunnskap og 

modell for ny praksis innenfor fokusområdet (leseundervisning). I sin studie har hun brukt et 

teoretisk rammeverk hentet fra Engeströms aktivitetssystem. Denne teorien illustrer hvordan 

det kan se ut når man skal endre på eksisterende praksis. Engeström viser til bruk av ulike 

medierende verktøy. Dette verktøyet kan være selve diskusjonen omkring objektet for 

endringen. Denne diskusjonen kan avdekke spenninger, som kan virke både utviklende og 

hemmende. Diskusjonen kan avdekke motsetninger, som kan ha sitt utspring i skolens egne 

tradisjoner.  
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I følge Aas bruker Engeström begrepet ekspansiv læring, forstått som endringer etter en 

spørrende, kritisk og motsetningsfylt granskning av egen praksis. En slik endringsprosess er 

ikke lineær, men syklisk. Man går flere runder i forhold til å avdekke motsetninger og bygge 

felles meningsinnhold.  Aas henviser også til Vygotsky og hans begrep mediering, hvor 

språket er det viktigste verktøyet for å skape en felles forståelse av et objekt. Ved hjelp av 

språket, kan medlemmene i et fellesskap dele sine erfaringer og oppfatninger, og skape en 

felles forståelse omkring objektet som skal endres. Rektor kan påvirke oppmerksomheten i 

virksomheten i forhold til å initiere diskusjon omkring objektet. Disse diskusjonene kan 

videre resultere i handlinger, ved at deltagerne arbeider mot et felles mål (Aas, 2011). 

Tore Skandsen (2011) holdt en forelesning i regi av Veiledningskorpset fra 

Utdanningsdirektoratet på Eidsvoll 21. september 2011. Her presenterte han en modell som 

han hadde utviklet på bakgrunn av teori fra M. Miles. En endringsprosess kan deles opp i flere 

faser. Modellen viser at institusjonalisering av endring i praksis, rommer både 

implementering og initiering. Initieringsfasen er fasen hvor det ”nye” introduseres, hvor man 

lager en plan for endringsarbeidet.  I denne fasen er avklaring av ulike begreper og 

utviklingen av et felles meningsinnhold sentral. Implementering innebærer praktiske 

handlinger, med utprøving og erfaringsutveksling. Institusjonaliseringen rommer begge disse 

fasene. 

 

 

 

 

Figur 1. 

Vi ser av modellen at de ulike fasene overlapper hverandre. Fasene er ikke absolutte, slik at i 

en endringsprosess vil man vende tilbake til forskjellige aspekter i fasene på ulike tidspunkt. 

Skandsen har angitt tidsforløpet i en endringsprosess, og anslått tid i forhold til de ulike 

fasene. Initieringsfasen kan ta ca. 18 måneder, implementeringen kan ta ca. 3 år og at hele 

institusjonaliseringen kan ta 5-7 år. Dette er i følge Skandsen tidsfaser som det er viktig å ta 

med i planleggingen når det skal gjennomføres et endringsarbeid. I tillegg må leder være 

                                                   Institusjonalisering 
                                             

Implementering Initiering 
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observant ovenfor at ikke alle deltagerne vil befinne seg på samme sted i endringsprosessen 

samtidig, til en hver tid. Derfor vil disse tre fasene kunne gå ganske mye om hverandre helt til 

organisasjonen forhåpentligvis kommer til institusjonaliseringsfasen (Skandsen, 2011). 

Del-rapport nr. 2 fra FIRE- prosjektet i 2009, (Møller et al., 2009), redegjør for flere 

perspektiv som kan være nyttige for å forstå og beskrive endringsprosesser i kjølvannet av 

reformer. Begrepene ”Ovenfra og ned”, ”Nedenfra og opp” og ”Formelle og uformelle 

nettverk” kan være nyttige analyseverktøy for å forstå implementeringen av Kunnskapsløftet. 

Sistnevnte perspektiv er aktuelt for å forstå samarbeider på tvers av institusjoner og 

organisasjoner. Et ”Ovenfra og ned” - perspektiv beskriver sentrale myndigheters hierarkiske 

bruk av instrumentelle virkemidler for å realisere mål og innhold i reformen. For å forstå 

realiseringen på institusjonsnivå kan det være fruktbart å bruke et ”Nedenfra og opp” - 

perspektiv. Dette perspektivet kan brukes for å forstå hvordan lærere og skolelederes 

holdninger og handlinger påvirker implementering av endringsarbeid på skolenivå. 

For å forstå endringer på skolenivå over tid, kan det være nyttig med ytterligere en finmasking 

av begreper. I FIRE- prosjektets tredje delrapport (Ottesen og Møller (red.), 2010) redegjøres 

det for begreper i forhold til å beskrive endringer som forløp. Her henvises det til Thelen som 

bruker begrepene laglegging, omforming, innkapsling og tilbakevending.  

Laglegging illustrer en endring som foregår under overflaten i organisasjonen over tid, ved at 

nye elementer blir lagt til i gamle etablerte ordninger som en følge av grunnleggende 

endringer i ytterkantene. Dette fører til at etablerte ordningene får en annen status og struktur. 

Omforming beskriver hvordan implementering av nye mål i gamle strukturer over tid, kan gi 

endring. Innkapsling brukes om mekanismer som hindrer endring på grunn av menneskelige 

eller materielle årsaker. Tilbakevending illustrer at formelle ordninger faller tilbake i gamle 

mønstre, for eksempel på grunn av et kollektivt minne. 

Del-rapport nr. 3 i FIRE-prosjektet (Ottesen og Møller (red.), 2010) omtaler arbeidet med 

implementering av elevsamtalen etter Kunnskapsløftet, og slår fast at dette har vært en 

gradvis prosess. Mange skoler hadde innført elevsamtale allerede i 2007, og det kunne se ut 

som om det hadde skjedd lite i forhold til endring i 2010. Men ved hjelp av Thelens begreper, 

avdekkes det at det nye består i at samtalen gradvis har fått endret status, endret hensikt og et 

annet innhold, på grunn av endringer i skolens ytterkanter. Dette skyldes medienes fokus på 

kunnskap, som en følge av resultater på de internasjonale undersøkelsene. Ottesen og Møller 
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skriver at den gradvise endringen i organisasjonen med hensyn til elevsamtalen, kan 

karakteriseres som laglegging (ibid, s. 34).  
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3. Metode 

I dette kapitlet vil vi si noe om vitenskapelig perspektiv, og redegjøre for de metodiske 

valgene vi har tatt i vår undersøkelse. 

 

3.1 Fenomenologisk studie   

Vi mener at vår studie ligger innenfor det fenomenologiske feltet. En slik studie har til hensikt 

å beskrive mening knyttet til en bestemt erfaring av et fenomen innenfor en bestemt sosial 

setting (Postholm 2005, s. 41). Vi ønsker å finne ut om det er felles tenking og oppfatning av 

elevsamtalen hos lærerne, og mellom lærerne og rektor. Dernest vil vi finne ut om 

kontaktlærernes og rektors forståelse av fenomenet elevsamtale er i overensstemmelse med 

føringer i styringsdokumenter. En fenomenologisk studie forutsetter at den som gjør studien, 

har erfart det samme fenomenet.  

Den vanligste datainnsamlingsstrategien i forhold til fenomenologiske studier er intervju 

(Postholm 2005, s. 43). Hensikten med å gjennomføre fenomenologiske studier er å finne 

“den sentrale underliggende meningen av en opplevelse eller erfaring.” (Postholm 2005, 

s.99). Vi ønsker å finne meningen og felles opplevelse eller erfaring med elevsamtalen. Målet 

med fenomenologisk dataanalyse blir dermed å finne frem til denne essensielle og konstante 

strukturen (ibid). 

 

3.2 Vitenskapsteoretisk perspektiv  

Teori om forskningsmetode gir retning for forskningen og er samtidig et viktig redskap for 

forskningsarbeidet (Postholm 2005, s. 32). Innenfor vitenskapsteori går det et hovedskille 

mellom kvantitative og kvalitative forskningsstudier. Dette skille avhenger blant annet av 

forskningsproblemet eller spørsmålet, nærheten til forskeren i forhold til forskningsfeltet og 

antall enheter som er med i studien. Mens kvantitative metoder først og fremst brukes i studier 

med mange enheter og et stort antall data, er kvalitative metoder benyttet der hvor det er mest 

hensiktsmessig med nærhet mellom forskeren og det feltet det forskes i (Kleven, 2002). For 
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oss har det vært et viktig poeng å ha nærhet til forskningsfeltet. Vi har gjort et dypdykk på en 

utvalgt skole hvor vi vet at det foregår en aktivitet som vi ønsker å få kunnskap om. 

Grønmo (2007) påpeker at den ene metoden ikke nødvendigvis er bedre enn den andre, men 

at metode man velger, har sammenheng med strategiske valg i forhold til å kunne belyse en 

gitt problemstilling. Etter Grønmos mening avhenger valg av metode først og fremst av hvilke 

kilder og datatyper man har. Ofte kan de to metodene supplere hverandre (ibid). I følge 

Grønmo (ibid) henger valg av metode også sammen med hva som er hensikten med 

undersøkelsen. Kvantitative studier har ofte et formål om å kunne foreta statistiske 

generaliseringer og kunne gi en oversikt over store populasjoner. Dette har ikke vært vår 

hensikt.  

Vårt datamateriale har bestått av både dokumenter, respondenter og informanter. Vi har 

funnet det hensiktsmessig å bruke 4 ulike typer undersøkelsesopplegg.  

I forhold til å se på føringer i styringsdokumenter, har vi valgt både en kvalitativ og en 

kvantitativ analyse. Dette kommer vi nærmere inn på under punkt 3.4 Dokumentanalyse, og i 

kapittel 4., hvor vi redegjør for analyse og drøfting av disse dataene.  

I forhold til empiriske data, har vi benyttet spørreskjema og semistrukturell intervjuing i et 

begrenset utvalg. Begge innsamlingene foregikk i samme tidsrom. I forhold til å studere 

praksis, er intervjuene som vi har foretatt, vår primære kilde. Hensikten med den kvantitative 

utspørringen, var å få data som gjør det mulig å gjøre sammenligninger mellom enhetene i 

vårt utvalg.  

I følge Postholm (2005) er kvalitative studier opptatt av å avdekke deltakernes perspektiver. I 

vår studie har vi hovedfokus på et lite utvalg av lærere, og deres forståelse og mening om 

fenomenet elevsamtale i forhold til elevvurdering. Vi har valgt å foreta semistrukturert 

intervju av rektor, samt tre kontaktlærere på barnetrinnet. I tillegg valgte vi å gjennomføre en 

spørreundersøkelse blant lærerne på barnetrinnet ved den utvalgte skolen. Det betyr at vi har 

benyttet spørreskjema (Se vedlegg 1). Dette spørreskjemaet ble delt ut til 21 lærere, og 

besvart av 16 stykker. Det relativt beskjedne antallet gjør at vår undersøkelse, slik vi oppfatter 

det, ikke kan karakteriseres som en kvantitativ studie. Vi kan ikke trekke en generell slutning 

fra vårt utvalg og til hele populasjonen. Men vi mener at vår undersøkelse kan gi en 
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beskrivelse av lærere og rektors opplevelse, forståelse og praksis av fenomenet elevsamtale 

slik det fremstår ved den utvalgte skolen.  

 

3.3 Valg av forskningsspørsmål 

En forskningsprosess består av flere faser. Et sentralt punkt er valg av forskingsspørsmål. Et 

utgangspunkt for å skape gode forskningsspørsmål, kan være å ”grave der man står” 

(Kalleberg, 2007). Vi har valgt å gjøre undersøkelser innenfor et område hvor vi selv befinner 

oss, og som vi har både meninger og forståelse om. Vi har erfart at elevvurdering i 

styringsdokumenter har vært gjenstand for flere endringer og revideringer de siste årene. 

Høsten 2009 ble forskriften til opplæringsloven endret, slik at vi fikk et helt nytt kapittel 3, 

som kun omfatter vurdering. Ved skolestart høsten 2010 ble forskriften om vurdering 

presisert ved et rundskriv utgitt av Utdanningsdirektoratet (Utdanningsdirektoratet, 2010). Det 

ble da interessant å se på føringer som ligger i denne presiseringen i forhold til elevsamtalen. 

Dermed ble det aktuelt for oss å undersøke om lærerne og rektor som vi intervjuer og som vi 

bruker som hovedkilde i vår studie, har en forståelse av fenomenet elevsamtale i tråd med 

føringer i styringsdokumenter og om praksis er influert av endringer i dokumentene.  

 

3.4 Dokumentanalyse 

Med styringsdokumenter mener vi lovverk, forskrifter og rundskriv, samt meldinger til 

Stortinget.   

Vi foretok først en undersøkelse av frekvensen av begrepet ”elevsamtale” eller 

”elevsamtalen” i utvalgte Stortingsmeldinger utgitt av Kunnskapsdepartementet i perioden 

1995 – 2010. Utvalget er gjort for å avgrense, slik at vi søkte i meldinger som er relevante i 

forhold til vår studie, blant annet de meldingene det er henvist til i teorien vi har lest. Søking 

etter enkeltord, er mest aktuelt i lingvistiske analyser, men frekvenssøk kan benyttes for å 

finne steder i tekst hvor begrepet forekommer (Sivesind, 2007). 

I følge Sivesind (2007) kan en ordtelling si noe om i hvilken grad et bestemt fenomen er viet 

oppmerksomhet. Vi mener at et frekvenssøk kan si noe om i hvilken grad fenomenet 
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elevsamtale har vært viet oppmerksomhet i Stortingsmeldinger. Underveis i prosessen fant vi 

det hensiktsmessig å utvide frekvenssøket til også å omfatte begrepene ”jevnlig dialog” og 

”underveisvurdering”. Vi har laget en tabell hvor vi registrerte hvilke Stortingsmeldinger vi 

har analysert, og forekomsten av de ulike begrepene i meldingene. Vi har sortert meldingene i 

kronologisk rekkefølge etter utgivelsesår.    

De fleste av Stortingsmeldingene ligger tilgjengelig som full tekst på Departementets 

hjemmeside. Her kan man søke etter forekomsten av enkeltord. Noen eldre dokumenter ligger 

kun som sammendrag.  

Vi har lest i de Stortingsmeldingene hvor vi hadde treff på de aktuelle begrepene, og analysert 

innholdet i forhold til konteksten begrepene forekommer i. I følge Sivesind (2007) er dette en 

fremgangsmåte som kan benyttes for å analysere kvalitative dokumentdata.  Vi har drøftet 

funn i dokumentene i lys av teori om vurdering.   

I forhold til forskrift har vi lest denne, og laget en skjematisk fremstilling av de ulike 

bestemmelsene i forhold til hva de omhandler. Vi har delt innholdet i de ulike bestemmelsene 

inn i kategorier. Dette har gjort tolkningen av meningsinnholdet mer oversiktlig og lettere 

tilgjengelig for oss. 

 

3.5 Intervju som metode 

Vi var ute etter opplevelsen og beskrivelsen til lærerne om fenomenet elevsamtalen, og valgte 

å gjennomføre det Dalen (2011) betegner som et semistrukturerte eller et halvstrukturert 

intervju (ibid, s. 26). I forhold til intervjuguide ved semistrukturerte eller fokusert intervju, vil 

intervjuguiden omfatte sentrale spørsmål og temaer som til sammen skal dekke viktige 

områder av det studien er ment å belyse (ibid).  Målet med intervjuguiden er å få laget en 

struktur på en samtale som kan belyse tema, slik man ønsker.  

Vi tok utgangspunkt i intervjuguidene som var laget ved de to foregående rundene av FIRE-

prosjektet. Fra runde to i FIRE-prosjektet hentet vi ut to hovedpunkter; 1) Skolens 

vurderingspraksis og 2) Organisering og gjennomføring av elevsamtaler (Møller et al., 2009, 

s. 201). Videre så vi på intervjuguiden fra runde tre. Under overskriften ”Skolens arbeid med 
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kvalitetsvurdering og oppfølging av elevenes læringsresultater”, finner vi underpunktet: 

“Hvordan organiseres elevsamtalen” (Ottesen & Møller (red.) 2010, s. 146-147). 

Med intervjuguidene i FIRE-prosjektet som bakteppe, valgte vi å lage en intervjuguide som 

var delt inn i fem hovedkategorier; praktisk organisering av elevsamtalen, innhold, form, 

formål og rektors rolle i forhold til reformarbeid. Med disse fem hovedkategoriene laget vi 

underpunkter for å forsøke å få kartlagt mest mulig av hvordan lærerne og rektor tenker i 

forhold til elevsamtalen (se vedlegg 2). 

 

3.6 Vårt utvalg 

Vi har samlet inn våre data ved en skole som allerede har vært brukt i forbindelse med 

innhenting av data til FIRE-prosjektet. Gjennom Eli Ottesen, som er ansatt ved ILS og 

tilknyttet FIRE-prosjektet, fikk vi gjenopptatt kontakt med ”Eikemo” skole. Vi fikk en avtale 

med skolens rektor om å gjennomføre intervju med rektor og tre kontaktlærere på 

barnetrinnet. Dette er våre primære kilder. 

Eikemo er en grunnskole med elever fra 1. – 10- trinn. Vi foretok en spørreundersøkelse blant 

lærerne på barnetrinnet. Utvalget vårt består dermed av alle lærere på barnetrinnet ved 

Eikemo, til sammen 21 stykker. Totalt antall kontaktlærere på barnetrinnet er 14 stykker. Vi 

valgte å intervjue tre kontaktlærere fra 1. + 5.+ 7. trinn. Spredningen på trinnene mener vi kan 

gi oss mulighet for å se etter likheter og forskjeller hos lærere knyttet til barnetrinnet. Vi 

intervjuet nåværende rektor, som har arbeidet ved skolen siden høsten 2010. I tillegg har vi 

fått tilgang til intervjuet som ble gjort med tidligere rektor i 2010 i forbindelse med FIRE-

rapport nr. 3. 

 

3.7 Gjennomføringen og transkribering av intervjuene 

Rektor og lærere som skulle intervjues hadde fått tilsendt intervjuguide i forkant. Vi hadde 

avtale om å ta opp intervjuet med diktafon, for deretter å transkribere. Da vi gjorde 

intervjuene, var vi til stede begge to, men det var bare en av oss som pratet under opptakene. 

Vi intervjuet både rektor og lærere enkeltvis, og hvert intervju tok ca. 1 time.  
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Intervjuene ble innledet med en kort presentasjon av oss selv, med fokus på vår studie ved 

ILS. Informanten fikk innledende spørsmål om sin bakgrunn ved Eikemo. Deretter gikk vi 

gjennom de fem hovedkategoriene i intervjuguiden vår (Se vedlegg 2). Vi fulgte ikke guiden 

slavisk, men fulgte opp med spørsmål der det var naturlig. Utfordringen ved å gjennomføre et 

semistrukturert intervju, var å sikre at vi faktisk fikk innhentet data som berørte vår 

problemstilling. I følge Grønmo (2007) er forskerens betydning større under innsamling av 

kvalitative data enn under innsamling av kvantitative data. Ved å være tilstede begge to i 

intervjusituasjonen, mener vi at det ble lettere å holde fokus omkring vårt tema for intervjuet. 

Det var enklere å sikre at vi holdt oss til intervjuguiden ved å være to stykker til stede.  

Etter opptakene ble intervjuene transkribert. Transkriberingen gjorde vi ganske umiddelbart 

etter at intervjuene var gjennomført. Vi valgte å dele intervjuene mellom oss, slik at vi 

transkriberte to intervju hver. Vi valgte kun å transkribere det som ble sagt. I forhold til vårt 

forskningsproblem, er det ordene som blir sagt som er viktige for oss (Kvale & Brinkmann 

2009, s. 209).  

 

3.8 Analyse av intervjuene  

Leiulfsrud og Hvinden (2007) presenterer to ulike måter å analysere kvalitative data på; som 

fiksèrbilde eller som puslespill. Begrepet fiksèrbilde er hentet fra psykologien. Hovedpoenget 

er at man aldri kan se mer enn ett bilde av gangen; men bildene man ser – forutsetter 

hverandre (ibid, s. 235). Den andre måten å tolke på, puslespillmetoden, innebærer at 

intervjuet blir sortert i ulike kategorier, for deretter å bli lagt sammen til ett bilde – på samme 

måte som man legger et puslespill. Vi valgte litt av begge metoder da vi gikk i gang med 

analysen av våre intervjuer. 

Vi laget det store “fikserbilde” i forhold til hovedinntrykket rett etter intervjuene både med 

rektor og lærerne.   

Med intervjuguiden vår som utgangspunkt, gikk vi i gang og sortere innholdet i utskriftene av 

hvert enkelt intervju etter de fem kategoriene. Slik vi forstår Leiulfsrud og Hvinden (2007), er 

denne måte å sortere data på, omtalt som puslespillmetoden. Skjemaet laget vi for å kunne 

sammenligne utsagn fra de ulike informantene. I følge Sivesind (2009), er det å sortere 

likheter og forskjeller, en vanlig måte å analysere kvalitative data på.  
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3.9 Spørreskjema 

Spørreskjemaet var to-delt.  I første del undersøkte vi de organisatoriske forholdene knyttet til 

den praktiske gjennomføringen av elevsamtalen. Hvem, hvor og når blir elevsamtalen 

gjennomført og hvordan skjer dokumenteringen. Spørsmålene i del 1, er formulert på en slik 

måte at de kan sorteres i ulike kategorier som utelukker hverandre (Kleven, 2002). 

I del 2 ønsket vi å undersøke hvilke holdninger og forståelse lærerne har om intensjonen med 

elevsamtalen. Vi har benyttet seks utsagn som tilsammen er ment å måle hva lærerne synes er 

viktig å samtale om i elevsamtalen. Vi har utarbeidet en variabel bestående av seks 

enkeltutsagn. Et sett med utsagn som alle er ment å måle samme teoretiske begrep, kalles et 

sammensatt mål. Hvert enkeltutsagn kunne besvares på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er lite 

viktig og 5 er svært viktig (Ringdal, 2009). 

Vi tenkte at jo enklere skjemaet ser ut, jo lettere blir det å få flest mulig til å svare. Dessuten 

tenkte vi også at skjemaet skulle utarbeides slik at det ble overkommelig for oss å bearbeide 

og analysere resultatene av spørreundersøkelsen.  

 

3.10 Analyse av spørreskjemaet 

På del 1 i spørreskjemaet summerte vi resultatene i forhold til de ulike svarkategoriene fra alle 

respondentene.  

For å analysere resultatene i del 2, laget vi en frekvenstabell. I tabellen registrerte vi først 

hvordan alle enhetene svarte på hvert enkelt utsagn. Deretter  regnet vi ut gjennomsnitt og 

modus. Gjennomsnitt er uttrykk for summen av alle verdiene, delt på alle respondenter, og 

uttrykker fordelingens tyngdepunkt. Modus er den verdien som forekommer hyppigst. Både 

gjennomsnitt og modus er mål for den sentrale tendensen i materialet (Ringdal, 2009). 

Vi har ønsket å vise forskjellen i svarfordelingen mellom småskoletrinn og mellomtrinn i del 

to av spørreskjema. Resultatene av denne skåringen, har vi ikke fremstilt som egen tabell, 

men velger å gjengi gjennomsnitt og modus i samme frekvenstabell. Resultatene av skåringen 

kommer vi tilbake til i kapittel 4. 



34 

 

 

3.11 Forskningsetiske utfordringer 

Det er flere forskningsetiske utfordringer knyttet til bruk av kvalitativ metode. Vi føler oss 

trygge på at informantene våre ikke kan identifiseres. Skolen er gitt et fiktivt navn, og lærerne 

vi snakker med blir betegnet med klassetrinn. I tillegg valgte vi en skole hvor vi ikke har noen 

tilknytning, slik at eventuelle relasjoner til skolen eller lærere skulle kunne påvirke den 

opplevelsen og beskrivelsen som informantene gav til oss (Dalen, 2011). 

Kvale (2006) presenterer tre etiske regler for forskning på mennesker; det informerte 

samtykke, konfidensialitet og konsekvenser (ibid, s. 66). I forhold til informert samtykke er 

det viktig at intervjupersonene er informert om hva som er det overordnede målet for 

undersøkelsen, og hvilke konsekvenser det kan medføre å være informant. Det er også viktig 

at informantene kan trekke seg fra undersøkelsen når som helst (Kvale, s. 67). I vår 

undersøkelse har vi bygd videre på FIRE-prosjektet. Det betyr at Eikemo skole har vært 

informert og inne i systemet til FIRE-prosjektet siden prosjektets oppstart. Skolen har hele 

tiden vært godt informert om overordnede mål for undersøkelsen, og konsekvenser av å delta.  

Konfidensialitet som Kvale (2006) trekker frem som etisk regel nummer to, betyr at det ikke 

offentliggjøres noen data som kan spores tilbake til intervjuperson. Det er viktig å beskytte 

intervjupersonens rett til å være anonym (ibid, s. 68). Vi benytter det samme fiktive navnet på 

skolen som FIRE-prosjektet bruker, og vi omtaler intervjuobjektene som rektor, lærer eller 

som ”hun”. 

Konsekvensene av intervjustudien i forhold til å kunne påføre intervjuperson skade, er viktig 

å vurdere, påpeker Kvale (2006). Det er viktig at intervjuer er bevist sin følsomhet i forhold til 

hvor langt intervjuer kan gå i forhold til spørsmål. Temaet i våre intervjuer, er slik vi oppfatter 

det, av en slik karakter at vi ikke bryter inn i intervjuobjektenes personlige sfære. Men 

samtidig er det viktig å være bevisst på dette, i intervjusituasjonen. 

 

3.12 Gyldighet og pålitelighet 

I spørreskjemaet vårt, del 2, var hensikten å fange opp hva lærerne mener er viktig med 

elevsamtalen. Ved å benytte oss av et sammensatt mål, bestående av seks ulike utsagn mener 



35 

 

vi at vi sikrer påliteligheten ved undersøkelsen vår i forhold til å undersøke hva lærerne legger 

i begrepet elevsamtalen. Begrepsoperasjonalisering handler om at teoretiske begreper blir 

gjort til målbare indikatorer som lar seg måle. Begrepsvaliditet handler om hvorvidt begrepet 

som er gjenstand for forskningen, faktisk blir målt (Ringdal, 2007). Og dette har sammenheng 

med hvorvidt det teoretiske begrepet er operasjonalisert (Kleven, 2002). Begrepsvaliditeten 

kan trues av tilfeldige målefeil og systematiske målefeil. Systematiske målefeil kan bety at det 

operasjonaliserte begrepet ikke er tilfredsstillende fanget opp, og dette medfører at man 

faktisk ikke får svar på det man ønsker. 

En svakhet ved vår undersøkelse er at vi ikke testet ut spørreskjema og intervjuguide før vi 

gjennomførte undersøkelsene. En styrke ved vårt spørreskjema og intervjuguide er at de er 

begge utarbeidet på bakgrunn av materialet fra FIRE-prosjektet i rapport nr. 2 og nr. 3 (Møller 

et al., 2009; Ottesen og Møller (red.) 2010).  

Vi har tilstrebet å være troverdige i forhold til tekstanalysen av dokumentene vi har benyttet i 

vår undersøkelse. Vi har vektlagt å tolke begrepene i den sammenhengen de står i.  

I forhold til gyldighet for vår undersøkelse, mener vi at det styrker undersøkelsen vår at vi 

benytter både intervju og spørreskjema. Gjennom å benytte begge, kan vi kryssjekke for svar 

som vi finner interessante. Videre mener vi at ved å transkribere intervjuene ord for ord, sikrer 

dette påliteligheten i forhold til hva informantene våre faktisk svarte i intervjuet (Kalleberg, 

2007).  

En begrensning ved vår oppgave vil være at vi foretar en kvalitativ undersøkelse med et lite 

utvalg, og vi kan derfor ikke uten videre generalisere fra utvalg til populasjon. Selv om 

generalisering til populasjonen ikke står sentralt for oss, har vi til hensikt å bruke vår studie, i 

forhold til endringsarbeidet i egen organisasjon. Vi tror at våre funn kan være inspirerende for 

andre med hensyn til å sette fokus på elevsamtalen. 

En styrke ved vår oppgave er at vi har tilgang til et datamateriale fra flere skoler gjennom vår 

tilknytning til FIRE-prosjektet. Gjennom vårt arbeid i dette prosjektet, har vi fått kjennskap til 

hvor det, etter vår mening, vil være hensiktsmessig å innhente kvalitative data. Vi har 

gjennom vårt arbeid med FIRE-prosjektet, en oppfatning av at det finnes et begrenset 

datamateriale knyttet til elevsamtalen i forhold til vurdering. En styrke ved vårt prosjekt vil da 
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være at vi nettopp setter fokus på elevsamtalen i forhold til vurdering på barnetrinnet, og 

særlig vektlegger læreres opplevelse og beskrivelse av elevsamtalen. 
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      4. Analyse og drøfting 

4.1 Analyse og drøfting av styringsdokumenter 

I denne delen vil vi undersøke hvordan elevsamtalen som verktøy for vurdering på 

barnetrinnet, er redegjort for i sentrale styringsdokumenter. Vi vil se etter føringer om 

elevsamtalen i forhold til form, innhold og formål i dokumentene. I denne sammenheng har vi 

brukt samme tankemåte som ved utarbeidelse av intervjuguide. Form handler om struktur, 

hvem som er med, og hyppighet. Innhold handler om hva samtalen skal vektlegge. Vi vil også 

finne ut om det gis føringer på krav til dokumentasjon i forhold til elevsamtalen. I tillegg er vi 

interessert i å undersøke om styringsdokumentene sier noe om formål og hensikt med 

elevsamtalen. Deretter vil vi drøfte intensjonene i styringsdokumentene i lys av teori.   

Sentrale styringsdokumenter i denne sammenheng er Stortingsmeldinger, Lov om 

grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova), forskrift til opplæringsloven 

og rundskriv Udir-1-2010.  

Læreplanen, slik vi forstår det, er sentral i forhold til kompetansemålene i fag, men sier ingen 

om hvordan disse målene skal vurderes. I FIRE-rapport nr. 2 leser vi at LK06 ikke har noen 

direkte bestemmelse om elevvurdering.  Foruten Generell del og Læreplaner for fag, finner vi 

”Prinsipper for opplæringen”, som henviser til at opplæringen skal følge lover og forskrifter, 

menneskerettighetene og være tilpasset lokale og individuelle forutsetninger og behov (Møller 

et al., 2009, s. 148).  

 

4.1.1 Stortingsmeldinger 

Vi vil først gå inn i Stortingsmeldingene og se etter føringer om elevsamtale som verktøy for 

vurdering på barnetrinnet.   

Vi gjennomførte frekvenssøk i Stortingsmeldinger etter begrepene 

”elevsamtale”/”elevsamtalen”, ”jevnlig dialog” og ”underveisvurdering”.  Deretter leste vi i 

Stortingsmeldingene for å se nærmere på sammenhengen begrepene forekommer i.  
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Stortingsmelding Elevsamtale 

/elevsamtalen 

 

Jevnlig dialog Underveis-
vurdering 

St.meld. nr. 47 

(1995-1996) 

 (3: Faste og 

planlagte samtalar) 
0 0 

St.meld. nr.30 

(2003-2004) 

4 0 (7: Vurdering 

underveis) 

St.meld. nr. 16 
(2006-2007) 

0 0 3 

St.meld. nr. 31 

(2007 – 2008) 

1   

Meld. St. 19 
(2009–2010) 

3 3 4 

Sum total 11 3 14 

Tabell 1 Frekvenssøk i Stortingsmeldinger 

 

St.meld. nr. 47 (1995-96) Om elevvurdering, skolebasert vurdering og nasjonalt 

vurderingssystem 

Denne meldingen fra 1996 finnes kun som sammendrag på regjeringens nettside. 

Stortingsmeldingen omhandler vurdering på ulike nivåer, både elevvurdering, skolebasert 

vurdering og nasjonalt vurderingssystem. Når vi gjør frekvenssøk, får vi ingen direkte treff på 

noen av søkeordene.  

Slik vi oppfatter det i Stortingsmeldingen fra 1996, gav myndighetene uttrykk for at 

vurderingen uten karakter burde bli bedre. Myndighetene gav uttrykk for at denne 

vurderingen manglet struktur og at den burde være bedre grunngitt. Dessuten skulle den 

brukes mer systematiske. Denne vurderingsformen burde også brukes i den daglige 

opplæringen, og den burde bli bedre dokumentert.  

Departementet uttrykker i denne meldingen et behov for et systematisert vurderingssystem på 

flere nivåer. Det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet ble iverksatt i 2005 (Møller et al., 

2009; Skedsmo, 2011). 
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Når vi leser i meldingen fra 1996, finner vi at Departementet skriver følgende: ”Med høvelege 

mellomrom, eller når det er behov for det, skal læraren invitere foreldra til samtalar der 

siktemålet er informasjon, råd og rettleiing. Elevane kan óg få høve til å vere med.” (Kyrkje-, 

utdannings- og forskingsdepartementet, 1996). 

I meldingen kan vi også lese sentrale retningslinjer i forskrift om elevvurdering. Her står det: 

”Skolen skal ha god kontakt med foreldra. Klassestyraren skal minst to gonger i året ha 

samtale med dei. Eleven bør vere med - etter fylte tolv år har eleven rett til å vere med.” 

(Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet, 1996). 

Den gang var det altså ingen plikt for eleven å være med når læreren hadde samtale med 

foresatte. Hensikten med samtalen mellom klassestyreren og foreldrene var å informere, gi 

råd og rettledning. Utover dette gis det lite føringer på hva dette innebærer.  

St.meld. nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring 

Ved frekvenssøk i St. meld. nr. 30 får vi ingen treff på ordene ”jevnlig dialog” og 

”underveisvurdering”. I denne Stortingsmeldingen blir formativ vurdering viet mye 

oppmerksomhet, og blir omtalt som ”vurdering undervis”. ”Vurdering underveis” gir 7 treff. 

”Elevsamtale” gir tre treff, og vi finner begrepet knyttet opp mot individvurdering i kapittel 

4.5, under overskriften ”Formativ vurdering – vurdering underveis”.  

Slik vi ser det, legger Departementet føringer som senere blir gjeldene prinsipper i forhold til 

innholdet i den individuelle vurderingen i vår gjeldene læreplan, med hensyn til vurdering i 

fag. Vurdering av elevens innstilling og atferd er foreslått som tema for elevsamtale. Dette 

kunne også være tema i foreldresamtalen. 

”Departementet legger til grunn at det for fremtiden skal være elevenes og lærlingenes 

kompetanse i faget som skal vurderes og uttrykkes i karakterene i fag, ikke elevens 

innstilling og atferd. Det siste finnes det andre ordninger og arenaer for, jf. karakter i 

orden og atferd, elevsamtale og eventuelt dialog med foresatte.” 

 

Elevsamtale var forskriftsfestet for videregående skole, mens ”samtaler med foreldre” var 

forskriftsfestet for grunnskolen.  

Departementet knytter formativ vurdering også til bruk av karakter. 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/20032004/stmeld-nr-030-2003-2004-.html?id=404433
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”Formativ vurdering gis både med og uten karakter. På småskole- og mellomtrinnet i 

grunnskolen og i den praktiske delen av fagopplæringen gis vurdering underveis uten 

karakter.” 

 

Begrepet formativ vurdering blir omtalt og sidestilt med underveisvurdering av mange 

teoretikere (Dobson et al., 2009; Engh et. al., 2010). Karakterer gir uttrykk for kompetanse 

etter endt læringsforløp, og blir ofte brukt i forhold til å vurdere kompetanse etter endt 

opplæring, i sluttvurderinger. Det er bemerket av Engh et al., (2010) at Departementet har en 

annen forståelse av begrepet underveisvurdering, enn det som er vanlig blant lærere.  

 

St.meld. nr. 16 (2006-2007) … og ingen sto igjen. Tidlig innsats for livslang læring. 

Søkeordene ”elevsamtale” og ”elevsamtalen” og ”jevnlig dialog” gav ingen treff. Men 

søkeordet ”underveisvurdering” gav oss tre treff.  Når vi går inn i meldingen og leser, ser vi at 

begrepet er knyttet opp mot kapittel 3 i meldingen, som heter “Hindringer for gode 

læringsprosesser”. Her står det: ”Læringsfremmende underveisvurdering kjennetegnes av rask 

og relevant tilbakemelding og skal stimulere eleven til videre læring.” Sitatet fra 

Stortingsmeldingen er hentet fra en sammenheng som handler om viktigheten av at læreren 

har forventinger til elevene i forhold til læring, og at læreren følger opp eleven med oppgaver 

som er relevante og målrettede. Dette er i tråd med det Black og William (1998) sier om 

viktigheten av at lærere har tro på at alle elever kan lære, uansett forutsetninger.  

 

St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen 

Da vi gjennomførte frekvenssøk i St.meld. nr. 31, fikk vi kun ett treff på søkeordene våre, og 

det var på ”elevsamtale”. Vi finner det i kapittel 3. Elevsamtalen blir fremhevet som eksempel 

på vellykket handling, i forhold til å fremme elevers læring. For øvrig viser meldingen til stor 

variasjon i skolers praktisering av elevsamtalen. At mange skoler mangler felles arenaer for 

utvikling av enhetlig pedagogisk praksis, er også et av funnene i FIRE-prosjektets del-rapport 

tre (Ottesen & Møller (red.), 2010). 

Når vi går inn i kapittel 3 i Stortingsmelding 31 ser vi at tilbakemeldinger blir behandlet som 

eget punkt. Vi leser: ”Tilbakemeldinger underveis i opplæringen, dvs. tilbakemeldinger som 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2006-2007/stmeld-nr-16-2006-2007-.html?id=441395
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2007-2008/stmeld-nr-31-2007-2008-.html?id=516853
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er ikke-evaluerende, støttende, spesifikke og blir gitt i situasjoner hvor arbeidet pågår, er at av 

de mest effektive virkemidlene for å heve elevenes læring”. (Kunnskapsdepartementet, 2008). 

Vi ser at dette er i tråd det Black og William sier i sin artikkel fra 1998, og det blir gitt en 

henvisning til denne i Stortingsmeldingen. 

 

Meld. St. 19 (2009–2010) Tid til læring – oppfølging av Tidsbrukutvalgets rapport 

Ved frekvenssøk i St.meld. 19 finner vi tre treff på ordet ”elevsamtalen”. Disse treffene er i 

kapittel 2 som handler om profesjonell ledelse i kommuner, skoler og klasserom. Vi finner 

begrepet under punkt 2.4.2: ”Eleven og elevens foresatte skal få tilbakemelding fra læreren 

om resultatene fra prøvene, og hvordan resultatene blir fulgt opp i opplæringen. 

Prøveresultatene skal også være et tema i elevsamtalen.” (Kunnskapsdepartementet, 2010). 

Her fremheves det at resultatene fra nasjonale prøver skal være et tema i elevsamtalen, og 

dessuten at læreren skal redegjøre for hvordan disse resultatene følges opp. Dette legger helt 

klart føringer på hva som skal være tema i løpet av elevsamtalen.  

På barnetrinnet blir det gjennomført nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på høsten i 

5. trinn. Et viktig spørsmål, slik vi ser det, er hvilken lærer som blir berørt av føringene i 

denne meldingen. Det er kontaktlæreren som har ansvar for at samtalen blir gjennomført. Hva 

da med faglæreren, for eksempel i engelsk? Det står spesifisert i meldingen at prøven ikke 

måler kompetanse i de spesifikke fagene, men i grunnleggende ferdigheter i alle fag. Et annet 

spørsmål, slik vi ser det, er om resultater på nasjonale prøver blir dominerende i forhold til 

andre tema. 

Når vi søker på ”jevnlig dialog” får vi tre treff, og ”underveisvurdering” får vi fire treff.  Alle 

treffene finner vi i kapittel 4; Støtte, veileding og regelverksforståelse.  

Departementet har fanget opp signalene om bekymring omkring økt krav til dokumentasjon i 

skolen. Vi legger merke til ordvalget ”dokumentering”. I meldingen står det:  

”Det understrekes at kravet til dokumentering av halvårsvurdering ikke innebærer noe 

krav om skriftlige utredninger. § 3 – 16 krever ikke annet enn at det dokumenteres at 

underveisvurdering er gitt. Et minimumskrav til dokumentering vil kunne være en liste 

der det framgår når den enkelte elev har fått sin underveisvurdering.” 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2009-2010/Meld-St-19-20092010.html?id=608020
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Slik vi forstår dette, innebærer dokumenteringskravet, sett fra læreres synsvinkel, at det 

er nok å krysse av på ei liste både i forhold til å gi ”dokumentering” av at 

halvårsvurdering er gitt, og etter hvert som elevsamtalene blir gjennomført.  

Vi finner følgende sitat i meldingen under punkt 4.4.2:  

Foreldre til elever i grunnopplæringen har etter forskriften § 3 – 9 rett til en planlagt 

og strukturert samtale med kontaktlærer minst to ganger i året (foreldresamtale). 

Tredje ledd i forskriften § 3 – 11 fastsetter at elevens halvårlige samtale med 

kontaktlærer kan gjennomføres sammen med halvårsvurderingen uten karakterer, og 

sammen med foreldresamtalen. 

Forskriften § 3 – 8 slår fast at eleven har rett til jevnlig dialog med kontaktlærer 

omkring sin utvikling i lys av opplæringsloven § 1 – 1, generell del og prinsipp for 

opplæringen i læreplanverket”. 

 

Etter vår mening fremhever Departementet her, at foreldresamtalen og elevens halvårige 

samtale med kontaktlærer er to forskjellige samtaler, men at de kan slås sammen. Det er ikke 

knyttet dokumenteringskrav til foreldresamtalen, slik som til elevsamtalen.  

I meldingen finner vi en henvisning til forskriftens bestemmelse om ”jevnlig dialog” i § 3-8. 

Denne bestemmelsen henviser til den generelle delen og Prinsipper for opplæringen i 

læreplanverket. Prinsipper for opplæringen er en ny og redigert utgave av ”Læringsplakaten” 

og ”Broen”, som skal knytte den generelle delen sammen med fagplanene i Læreplanverket.  

Vi ser at strukturen for å knytte de to delene i læreplanen, Generell del og fagdel, er den 

samme som ble benyttet i forhold til L97.  

Vi synes det er interessant å bemerke at den generelle delen i vår gjeldende læreplan, ble 

skrevet av daværende statsråd Gudmund Hernes, 10 år før reformen Kunnskapsløftet kom.  

 

I Melding til stortinget nr. 19 gjør Departementet en presentasjon av arbeidet framover med 

vurdering, og de viser til en nasjonal satsing, ”Vurdering for læring” i regi av 

Utdanningsdirektoratet. På Utdanningsdirektoratets nettside er det opprettet en ressurs i 

forhold til vurdering, som heter ”Vurdering for læring”. Der finner lærere praktiske og 

teoretiske innspill i forhold til arbeid med vurdering for læring. Dette nettstedet er under 

oppbygning.  



43 

 

4.1.2 Oppsummering og drøfting av funn i Stortingsmeldinger 

Vi ser av frekvenssøk i Stortingsmeldinger at begrepet ”jevnlig dialog” får færrest treff totalt i 

meldingene (3), mens ”underveisvurdering” får flest treff (14).  ”Elevsamtalen” fikk 11 treff. 

Ser vi på strukturerte samtaler som fenomen i Stortingsmeldingene, har det siden 1996 og 

fram til i dag vært forandringer i forhold hvem som deltar i disse samtalene. I 1996 var skolen 

pålagt å ha samtaler med foreldrene. Elevene kunne være med, og de hadde en rett til å være 

med fra de var 12 år gamle.  

Slik vi oppfatter det, snakkes det i meldingen fra 2004 om to ulike strukturerte samtaler. En 

hvor foreldrene er med, og ellers er det samtaler som foregår mellom lærer og elev. 

Elevsamtalen er kun obligatorisk for videregående frem til forskriftsendring i 2009. Mange 

elever på barnetrinnet kunne i praksis være fraværende i formelle samtaler i gjennom hele 

barneskolen.  

Stortingsmeldinger omtaler strukturerte samtaler først og fremst i sammenheng med faglig 

vurdering av elever. Slik vi ser det, har vurdering som læringsfremmende virkemiddel fått 

større plass. Særlig er meldingene opptatt av underveisvurdering og tilbakemeldinger som er 

læringsfremmende.  

Den faglige vurderingen av elevens kompetanse skal gjøres med bakgrunn i 

kompetansemålene i læreplanen. Dette har vært uttrykt siden 2004. Intensjonen er at 

vurderingen skal være læringsfremmende (St.meld. nr. 47,  Meld. til St. nr. 19). I 

Stortingsmeldingene er myndighetene, slik vi oppfatter det, opptatt av å gi føringer i tråd med 

retningsgivende teoretikere innenfor vurderingsteorien, og som er opptatt av vurdering for 

læring (Black & William 1998;  Engh et al, 2010, Dobson et al. 2009). 

Engh, Dobson og Høihilder (2010) har påpekt at Departementet har lagt en annen forståelse 

av begrepet underveisvurdering enn det vi finner hos mange teoretikere, fordi Departementet 

uttrykker at karakterer også kan brukes som et formativt uttrykk. Vi ser at dette også var 

tilfelle i St.meld.nr. 47. 

Slik vi forstår styringssignalene i Stortingsmeldingene, skal lærens samtale med eleven om 

faglig utvikling, ha en større plass i skolen enn tidlige.  Kontaktlærer er pålagt å gjennomføre 

faglige samtaler med elever, to ganger i året, gjennom hele grunnopplæringen, det vil si fra 1. 
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trinn og opp gjennom videregående skole. På barnetrinnet har eleven fått en rett til å bli 

vurdert underveis mot sluttvurderingen i 10 trinn.  

Vi mener at de to siste meldingene, gir mer detaljerte og presise føringer på samtalens innhold 

og form. I Meld. til St. nr. 19 (2010) står det spesifikt at resultater fra nasjonale prøver skal 

være tema i elevsamtalen. Stortingsmeldingene henviser til forskrift for vurdering som har 

mer detaljerte bestemmelser om form og innhold i forhold til de strukturerte samtalene. 

 

4.1.3 Forskrift og rundskriv 

Etter endringen av forskriften i 2009 har det blitt utarbeidet retningslinjer av 

Utdanningsdirektoratet i form av et rundskriv; Rundskriv Udir – 1-2010- Individuell 

vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 

3. Rundskrivet klargjør bestemmelsene i forskrift til opplæringsloven kapittel 3 om vurdering. 

I rundskrivet heter det blant annet:  

Et annet tiltak for å sikre at elevene involveres og blir mer aktive i egen læring, er 

innføringen av en samtale med eleven også i grunnskolen. Samtalen innføres fra 1. 

årstrinn. Samtalen med eleven skal gjennomføres minst en gang per halvår som en del 

av underveisvurderingen. Samtalen vil være en viktig del av kontakten mellom 

kontaktlærer og elev. Denne samtalen har eksistert i videregående opplæring i en 

årrekke, og mange grunnskoler har også praktisert slike samtaler med elevene uten at 

dette har vært et formelt krav. Samtalen må ses i sammenheng med styrkingen av 

underveisvurdering og elevens rett og plikt til egenvurdering. En slik samtale kan, i 

tillegg til den systematiske og kontinuerlige underveisvurderingen, være et redskap for 

læring og bidra til at eleven blir mer bevisst på egen læring. Utdanningsdirektoratet 

stiller ikke opp noen krav til organiseringen av samtalen. Det avgjøres lokalt hvordan 

samtalen organiseres. Samtalen bør ses i sammenheng med andre former for 

underveisvurdering, som halvårsvurderingen og samtalen med foreldrene, slik at man 

finner gode lokale løsninger.  (Rundskriv Udir – 1-2010, s. 5) 

Vi har laget en skjematisk oversikt over forskriftens bestemmelser i kapittel 3, som omtaler 

samtaler og dialog, og sortert dem i forhold strukturelle faktorer og formål. 

 

 

 



45 

 

Underveisvurdering  

Hvem  Innhold Dokumentasjon Formål 

Eleven (rett) 

 

Kontaktlærer og 

elev (event. med 

foreldre) 

 

(evnt.delegert til 

faglærer av rektor 

eller skoleeier) 

§ 3-11, 3. ledd 

 

Samtale minimum 2 

ganger pr år 

 

 

Samtale  

(fagsamtale? jf § 3-13) 

(Nytt for grunnskolen 2009) 

Utvikling i forhold til 

kompetansemåla i fag i forhold  

Kunnskapsløftet 

(objektive kriterier) 

Uavhengig av individuelle 

forutsetninger 

Dokumenteres 

(at gitt + når) 

Jf. § 3-16 

Underveisvurdering 

Læringsfremmende  

Tilpasse opplæringen 

Øke kompetansen 

 Aktivt forhold til egen læring 

elevens rett og plikt til 

egenvurdering 

 

Kontaktlærer 

ansvarlig 

§ 3- 13 

Bør ses i 

sammenheng med 

fagsamtalen,  

jf. § 3-11, 3.ledd 

(NB tidspunktet på 

slutten av semesteret) 

Kan gis i 

sammenheng med 

(elevsamtalen) 

Halvårsvurdering i fag for elever 

uten karakter 

(Ny 2009) 

Utvikling i forhold til 

kompetansemåla i faga 

(objektive kriterier) 

 

Uavhengig av individuelle 

forutsetninger 

Dokumenteres 

(at gitt + når) 

Jf. § 3-16 

 

Underveisvurdering 

Beskrive elevens kompetanse ut 

i fra faglige mål 

 

Gi veiledning om hvordan øke 

kompetansen i fag 

 

Tilpasse undervisning for å sette 

inn tiltak tidlig 

Kontaktlærer 

ansvarlig,  

i samarbeid med 

de andre lærerne  

til eleven 

 

Naturlig at de 

formidles til 

foreldrene 

 

§ 3-15 

 

Muntlig eller skriftlig 

 

Kan inkluderes i 

samtalen med 

foreldrene, jf. §§ 20-

3, 20-4 

 

 

 

Halvårsvurdering i orden og 

oppførsel, 

-uten karakter (på barnetrinnet) 

(Ny 2009) 

I tråd med skolens ordensreglement 

Orden: 

- Forberedt til undervisning 

- Arbeidsvaner 

- Arbeidsinnsats 

- Punktlighet 

- Følger opp arbeid 

- Har med nødvendig 

læremiddel og utstyr 

Atferd: 

Oppførsel ovenfor elever, 

lærere andre ansatte 

- Hensyn 

- Respekt 

Avhengig av individuelle 

forutsetninger  

Dokumenteres 

(at gitt + når) 

Jf. § 3-16 

 

Men ikke krav om 

skriftlig vurdering 

Underveisvurdering 

 

Bidra til sosialiseringsprosessen 

 

Et godt psykososialt miljø  

Oppl. §9A 

 

Gi informasjon om orden og 

oppførsel 
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elev § 3-12 Egenvurdering 

(Ny 2009) 

Delta aktivt i vurderingen av sitt eget 

arbeid, egen kompetanse og faglige 

utvikling 

 

 

Underveisvurdering 

Øke elevs  

bevissthet om  

egen læring og utvikling 

knyttet til 

eget arbeid, egen 

kompetanse og faglige 

utvikling 

Hvem  Hva  Innhold  Dokumentasjon Formål 

Kontaktlæren 

ansvarlig; (skal) 

 

Elev 

§ 3-8 

Ikke tilstrekkelig 

med 1 samtale i året 

Jevnlig dialog 

Elevens utvikling i lys av 

opplæringsloven § 1 – 1, generell del 

og prinsipp for opplæringen i 

læreplanverket” 

 

 

Ingen formkrav 

Avgjøres lokalt 

Ivareta overordnede mål som 

angir det verdimessige, 

kulturelle og kunnskapsmessige 

grunnlaget for opplæringen 

Bidra til at opplæringen blir 

bedre 

Læringsmiljø 

Del av de tilbakemeldinger 

eleven har rett til, jf. Kapittel 3 

Hvem  Hva  Innhold  Dokumentasjon Formål 

Kontaktlæraren 

ansvarlig  

 

foreldrene har 

rett til,  

 

Eleven kan vere 

med i samtalen 

med foreldra. Når 

eleven har fylt 12 

år, har han eller 

ho rett til å vere 

med i samtalen 

 

§ 20-3 

 (ein planlagd og 

strukturert samtale) 

 

To ganger per år 

Samtalen kan sjåast i 

samanheng med 

samtalen med eleven 

etter § 3-11 tredje 

ledd og 

halvårsvurdering i 

fag etter § 3-13.  

Foreldresamtale 

Utviklinga til eleven i lys av 

opplæringslova § 1-1, generell del og 

prinsipp for opplæringa i 

læreplanverket 

 

fravær 

 

§ 20-3, 4d; info om annen viktig info  

Fast og planlagt Korleis eleven arbeider dagleg 

Eleven sin kompetanse i faga 

 

Samtalen skal klargjere korleis 

eleven, skolen og foreldra skal 

samarbeide for å leggje til rette 

for læringa og utviklinga til 

eleven. 

 

 

Tabell 2 - forskrift til opplæringsloven kapittel 3, spesifisert i Rundskriv Udir – 1-2010 

Skjemaet viser bestemmelsene som omhandler begrepene ”samtale med kontaktlærer” og 

”jamnleg diaog” i forskriften. Vi ser at bestemmelsene hvor underveisvurdering er et formål, 

er viet større plass, enn vurdering som har et annet formål.  

Samtalen i § 3-11, tredje ledd, skal sikre elevens rett til underveisvurdering.  Til samtalene 

som omhandler underveisvurdering, er det knyttet krav om dokumentering.  
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Samtalen kan gjennomføres sammen med samtalen med foreldrene på barnetrinnet. Andre 

bestemmelser om underveisvurdering kan man også knytte til denne samtalen. Da er det 

mulig å se 4 bestemmelser vurderingsforskriften i sammenheng:  

- samtale:§ 3-11, tredje ledd  

- Halvårsvurdering i fag § 3- 13  

- Halvårsvurdering i orden og oppførsel § 3-15  

- Foreldresamtale § 20-3, jm. § 3-11 

 

§ 3-13 omtaler samtalen i § 3-11, tredje ledd som en fagsamtale. Det er stor lokal frihet i 

forhold til hvordan man kan organisere samtalen, rent praktisk. 

I rundskrivet er det presisert at hvis man slår sammen elevsamtale (fagsamtale) med 

foreldresamtale og halvårsvurdering, må man være klar over at det er knyttet forskjellige krav 

til de ulike bestemmelsene i forhold til underveisvurdering. Kontaktlærer har ansvar for å 

kontrollere at kravene i forhold til de ulike bestemmelsene, ivaretas.  

 

4.1.4 Oppsummering av funn i forskrift og rundskriv 

Rundskrivet presiseres at samtalen i § 3-11, tredje ledd er en fagsamtale. Her står det: “ Dette 

innebærer at den samtalen eleven, lærlingen og lærekandidaten har rett til, er en samtale om 

faglig utvikling, og ikke en samtale om sosial utvikling eller om andre forhold som skolen 

eller lærebedriften ønsker å drøfte.” (Rundskriv Udir 1 - 2010, s. 25).  

Vi synes at bruken av verbet ”å skulle” i imperativ - ”skal” i både forskrift og rundskriv er 

interessant. Ut fra denne verbbruken oppfatter vi at styringssignalene omkring 

vurderingsarbeidet er tydelige på at bestemmelsene er pålagt skole og lærere, samtidig som 

den fremhever elevens rett.  

Læreren skal, gjennom samtalen, oppfylle elevens rett til underveisvurdering, med hensyn til 

hvordan eleven står i forhold til kompetansemål i læreplanen.  
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4.2. Analyse og drøfting av spørreskjema og intervju 

For å kunne svare på forskningsspørsmålene nummer 2 og 3, vil vi nå gjøre rede for funn og 

analyser av spørreskjema og intervju, slik det ble redegjort for i metodekapittelet.  

Forskningsspørsmål 2: Hva er en elevsamtale, slik skoleleder og lærere på barnetrinnet 

beskriver det?  

Forskningsspørsmål 3: Hvordan implementeres elevsamtalen på barnetrinnet? 

 

4.2.1 Spørreskjemaet 

Det var kun lærere som besvarte spørreskjemaet. Spørreskjemaet var todelt. I vår 

spørreundersøkelse fikk vi svar fra 16 lærere, alle respondentene, (N=16) har svart på første 

del av spørreskjemaet. Det kun var kontaktlærer som hadde besvart andre del. Totalt antall 

kontaktlærere på barnetrinnet er 14 stykker. Vi har fått inn svar fra 12 av 14 kontaktlærere, 

som gir oss en svarprosent på 85 %, på del 2 av spørreskjema blant kontaktlærerne på 

barnetrinnet. 

 

4.2.2 Spørreskjemaet, del 1 

Det er 12 respondenter som er kontaktlærere. 13 av 16 respondenter svarer at de gjennomfører 

elevsamtaler, 3 svarer at de ikke har elevsamtale.  

Av de som gjennomfører elevsamtale, oppgir 10 lærere at de har elevsamtale to ganger i året 

med samme elev. En lærer svarer at hun har elevsamtale 3-4 ganger per år med samme elev, 

og en kontaktlærer har samtale hver måned med samme elev. En lærer, som er 

spesialpedagog, skriver at hun er med på elevsamtaler, sammen med kontaktlærer, ved behov. 

Samtlige kontaktlærere på barnetrinnet oppgir at elevsamtalen er timeplanfestet. Andre lærere 

svarer at de ikke har avsatt tid på timeplanen til disse samtalene. 

Alle lærerne som krysser av for at de gjennomfører elevsamtale, har også krysset ”Ja” på 

spørsmål om elevsamtalen gjennomføres i sammenheng med skole-hjem-samtalen, med 

foresatte. 
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Alle lærerne som gjennomfører elevsamtale, oppgir at de dokumenterer samtalen. På 

spørsmål om hvordan samtalen dokumenteres, svarer to lærere at de benytter et standard-

skjema som er utarbeidet for skolen. Fire lærere har laget skjema selv. To lærere oppgir at de 

bruker egne notater.  Fire lærere oppgir ikke form for dokumentering, kun at de dokumenterer 

samtalen på digital læringsplattform. 7 av 12 oppgir at de lagrer dokumenteringen på digital 

læringsplattform. Fem lærere oppgir ikke hvordan de lagrer dokumenteringen.  

 

4.2.3 Drøfting av funn i spørreskjemaet, del 1 

Resultatene av del 1 i vårt spørreskjema, viser at det er kontaktlærere som gjennomfører 

elevsamtale ved Eikemo. De fleste oppgir at de har elevsamtale to ganger per år. Dette 

samsvarer med rapporten om elevvurdering fra Hedemark (Eriksen et al., 2011) som også 

konkluderer med at elevsamtalen blir gjennomført cirka to ganger i året.  

I forskriften til opplæringsloven § 3-11, tredje ledd, står det at samtalen kan gjennomføres ”i 

samband med” samtalen med foreldre. Rundskriv Udir-1-2010 presiserer at samtalen kan 

gjennomføres og/eller sammen med samtalen med foreldre (Udir 2010, s.25). Spørsmål 5 i 

skjemaet vårt er: ”Gjennomfører du elevsamtalen i sammenheng med skole-hjem-samtalen 

(med foresatte)?” Vi ønsket å finne ut om lærerne slår sammen elevsamtalen med samtalen 

med foresatte, slik det er gitt anledning til. Vi har brukt formuleringen ”i sammenheng med” 

slik det står i forskriften.  Lærerne krysser i all hovedsak for at samtalen gjennomføres i 

sammenheng med skole-hjemsamtalen med foresatte. Dette synes vi er interessant og 

oppsiktsvekkende. 

I intervjuene våre, forteller samtlige tre kontaktlærere at elevsamtalen blir holdt i forkant av 

skole-hjemsamtalen; og benyttes som en forberedelse for elev og lærer til samtalen med 

foresatte. De gjennomfører to strukturelle samtaler hvert semester. Dette har vi ikke klart å 

fange opp i spørreskjemaet. Vi tolker dette som uttrykk for at lærere tenker at ”i sammenheng 

med” betyr noe annet enn ”samtidig”.  

På spørsmålet om dokumentering av elevsamtalen, er det to lærere som bruker egne notater. 

Begge lærerne er på samme trinn. Vi ser også at det er stort samsvar mellom disse, også i 

forhold til hvordan de svarer på del 2 i spørreskjemaet. At det er samsvar på trinn, blir 

bekreftet i intervjuene, med hensyn til dokumentering. Vi vil anta at formen for 
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dokumentering, legger føringer for innholdet i samtalen. Vi ser i styringsdokumenter at det 

ikke er noen krav til form på dokumentering i forhold til elevsamtalen. Dette kan, slik vi ser 

det, gi seg utslag i at det blir ulik praksis med hensyn til hva man vektlegger internt på skolen. 

Høines (2010) påpeker at skoleeier kan stille krav til dokumenteringens form.  

Vi finner at digital læringsplattform benyttes til dokumentering av vurderingen på Eikemo. I 

FIRE-rapport nr. 3 (Ottesen & Møller (red.), 2010) konkluderer forskerne med at lærere synes 

å gi uttrykk for at digitale læringsplattformer letter det praktiske arbeidet med vurdering. 

Dette synes å stemme også for våre informanter. 

 

4.2.4 Spørreskjemaet, del 2 

I forhold til resultater i del 2 av spørreskjema, har vi laget en tabell som viser hva lærerne har 

svart på de ulike utsagnene, med hensyn til deres holdninger til og forståelse av elevsamtalen. 

Innhold i elevsamtalen: kontaktlærere N=12   Småtrinnet N= 6 Mellomtrinnet N= 5 

  1 2 3 4 5 Gjennomsnitt Modus: Gjennomsnitt Modus Gjennomsnitt Modus 

Elevens sosiale trivsel:         12 5 5 5 5 5 5 

Prøveresultater: 1   7 1 3 3,42 3 3,16 3 3,8 3 

Hvordan eleven jobber     1 3 8 4,58 5 4,33 5 4,8 5 

for å bli bedre i fag:                       

Elevens hjemmeforhold:   5 5 1 1 2,83 2 og 3 2,66 2 3 3 

Kompetansemål i  4 1 3 2 2 2,75 1 2 1 2,6 3 

Kunnskapsløftet:                     

Orden og oppførsel:     1 3 8 4,58 5 4,5 5 4,6 5 

Tabell 3: Resultater fra spørreskjema, del to. N=12 

 

Alle kontaktlærere som besvarte del 1 i spørreskjemaet, svarte også på del 2. En kontaktlærer 

oppga ikke klassetrinn. Vi har ikke tatt med svarene fra denne læreren når vi har delt mellom 

småtrinn og mellomtrinn. Vi har fått svar fra 6 kontaktlærere på småtrinnet og 5 kontaktlærere 

fra mellomtrinnet. I oversikten over resultatene fra alle kontaktlærerne, har vi vist hvordan 

svarene fordeler seg mellom de ulike verdiene på de enkelte utsagnene. Verdiene gir uttrykk 

for i hvilken grad lærerne synes de ulike elementene er viktig å snakke om i løpet av 

elevsamtalen.1 betyr lite viktig, og 5 er svært viktig.  
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4.2.5 Analyse og drøfting av resultater fra spørreskjemaet, del 2 

Rangerer vi utsagnene i forhold til hva lærene svarer er viktigst å samtale om, ser vi at 

”elevens sosial trivsel” får høyest skår av samtlige lærere. Dernest svarer lærerne at det er 

viktig å snakke om ”hvordan elevene jobber for å bli bedre i fag” og ”orden og oppførsel”. 

Disse rangeres som like viktig. 

”Elevens hjemmeforhold” og ”Kompetansemål i kunnskapsløftet” rangerer som minst viktig å 

snakke om. I forhold til å samtale om hjemmeforhold ser vi at den totale skåren er på 2,83 i 

gjennomsnitt, og modus er for småskolen er 2 og for mellomtrinnet 3. Lærerne ser det som 

mindre viktig å snakke om hjemmeforhold. 

Styringsdokumentene er etter vår mening, tydelige på at det er elevens faglige utvikling i 

forholdt til kompetansemål i læreplanen for fag, som skal være i hovedfokus i elevsamtalen. 

Sett i lys av forskriftens § 3-11, tredje ledd, er ikke sosial trivsel pålagt å ta opp i denne 

samtalen. Dette er tema som, slik vi har oppfattet det, er regulert i vurderingsforskriftens § 3-

8, og som handler om ”dialog om anna utvikling”.   

Lassen og Breilid (2010) mener det er naturlig å samtale om orden og oppførsel i en 

elevsamtale. Etter vår mening er Limstrand (2006) tydelig på at samtalen bør omfatte både det 

faglige og det miljømessige aspektet, men man må være varsom så ikke samtalen blir 

moraliserende. 

Lærernes syn samsvarer med Lassen og Breilid (2010) og Limstrand (2006), som hevder at 

det er viktig å snakke med eleven om sosialt trivsel, i tillegg til faglig utvikling. 

Vi synes det er interessant at den sentrale tendensen hos lærerne i forhold til viktigheten av å 

samtale om orden og oppførsel er ganske viktig, opp mot svært viktig. Våre funn samsvarer 

med det Høines (2010) skriver; det er en tradisjon for lærere å snakke med elevene om orden 

og oppførsel i elevsamtalen. Dersom læreren slår elevsamtalen sammen med samtale med 

foresatte, slik det gis mulighet for, kan halvårsvurderingen i orden og oppførsel være en del 

av det man samtaler om i løpet av denne samtalen. 
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I Stortingsmelding 30, fra 2004, var føringen at elevsamtalen var egnet fora for å ta opp 

elevens innstilling og atferd. I dagens styringsdokumenter er dette tonet ned, til fordel for 

faglig fokus i samtalen mellom kontaktlærer og elev. 

Vi mener å se at lærerne holder fast ved en gjengs og innarbeidet oppfatning i sin praksis. Vi 

stiller spørsmål ved om dette kan forståes som uttrykk for innkapsling eller tilbakevending i 

forhold til å implementere ny praksis omkring elevsamtalen, jamfør FIRE-rapport 3 (Ottesen 

og Møller (red.), 2010). 

Lærerne gir uttrykk for at de mener det også er svært viktig å snakke med elevene om 

hvordan elevene skal jobbe for å bli bedre i fagene. Her er lærernes oppfatninger, slik vi ser 

det, i tråd med sentrale føringer i styringsdokumenter og teoretikere som er opptatt av faglige 

vurderinger underveis. Lærerens tilbakemeldinger til elevene som er læringsfremmende, 

innebærer at læreren snakker med elevene om hvordan de kan jobbe for bli bedre i fag (Black 

& William, 1998; Dobson et al., 2009; Høihilder, 2009; Smith, 2009; Engh et al., 2010). Det 

kan etter vår mening se ut som et paradoks at lærerne oppgir at det er mindre viktig å snakke 

om kompetansemål i Kunnskapsløftet, når de samtidig svarer at det er svært viktig å snakke 

om hvordan eleven kan jobbe for å bli bedre i fag. 

Prøveresultatene har en gjennomsnittsskår på 3,42 i den samlede tabellen og modus på 3. 

Snittet ligger høyest på mellomtrinnet, med 3,8. På bakgrunn av spørreskjemaet kan vi ikke si 

noe om hvordan lærere tenker om hva prøveresultater uttrykker. Vi vet ikke om de tenker at 

prøveresultater er et summativt eller et formativt uttrykk. Styringsdokumenter uttrykker at 

resultater på nasjonale prøver skal være et tema under elevsamtalen (Melding til Stortinget nr. 

19, 2010). Departementet ser dermed på resultatene av nasjonale prøver, som en del av 

underveisvurderingen, og skal brukes formativt. I tillegg til at nasjonale prøver uttrykker 

nivået på læring på nasjonalt nivå, har de også å ha et formativt formål, slik vi forstår det. 

Når vi sammenligner småtrinn og mellomtrinn, ser vi at det er liten forskjell mellom lærerne 

på de to trinnene, i forhold til hva de oppgir som viktig å snakke om i løpet av elevsamtalen.  

Det som skiller lærerne på mellomtrinn og småtrinn, er synet på viktigheten av å snakke om 

”Elevens hjemmeforhold” og ”Kompetansemål i Kunnskapsløftet”. Vi ser at modus, på 

utsagnet ” ”Kompetansemål i Kunnskapsløftet” viser at lærerne på mellomtrinnet gir denne 
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verdien 3, mens småtrinnet gir den verdien 1. Vi synes å se at et det er noe viktigere for 

lærerne på mellomtrinnet, å snakke med eleven om ”Kompetansemål i Kunnskapsløftet”. 

På bakgrunn av svarene fra spørreskjema, synes vi at det kan se ut som om lærerne har lite 

bevissthet om at det er kompetansemålene i læreplanen som skal danne grunnlaget for den 

faglige vurderingen i elevsamtalen. 

 

4.2.6 Analyse og drøfting av intervjuene 

Vårt første bilde av rektor var at hun var engasjert og hadde mye erfaring; rektor var mye på 

farten. Hun er ny på skolen, og bruker fortsatt tid på å bli kjent i og med organisasjonen. Det 

virket som at hun hadde flyttet fokus noe bort fra utviklingsarbeid som hadde vært gjort ved 

skolen tidligere, og at hun var opptatt av ”voksenstandarder”.  

Vårt første bilde av lærerne, var at de var generelt ivrige og engasjerte i jobben sin. Alle tre 

kontaktlærerne gjennomførte elevsamtaler, og vi oppfattet at de vektlegger de samme 

elementene i denne samtalen. 

Lærerne på Eikemo kaller samtalen mellom lærer og elev for ”læringssamtalen”, og de 

gjennomfører alltid denne, før ”utviklingssamtale” med foresatte, hvor eleven også er med.  

Alle tre lærerne vi intervjuet hadde timeplanfestet tid til elevsamtaler hver uke, men oppgav 

ulik tid avsatt fra ledelsen for å gjennomføre elevsamtalen. Lærer på 5. trinn sier hun har 45 

minutter, mens de to andre, sier det er avsatt en halv time hver uke på timeplanen. Rektor sier 

at kontaktlærerne har avsatt 30 minutter på timeplanen hver uke til elevsamtale. 

De tre kontaktlærerne vi intervjuet sier at de legger vekt på å snakke med eleven om det 

sosiale. I første trinn, vektlegges lesing og regning, pluss det sosiale. Innholdet i samtalen 

samsvarer med målene de har hatt på emneplaner gjennom semesteret. Mellomtrinnet, 5. og 7. 

trinn, vektlegger å snakke om det sosiale først, dernest er det det faglige, med fokus på 

basisfagene, norsk, engelsk og matematikk.  

Høines (2010) presiserer at eleven har krav på underveisvurdering i alle fag. Våre informanter 

prioriterer å snakke om basisfagene. Rundskrivet (Udir, 2010) presiserer at lærer må ivareta 

de ulike elementene i forskriften, i forhold til underveisvurdering. I løpet av tidsrammen for 
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den halvårige elevsamtalen og utviklingssamtalen er det, slik vi ser det, en utfordring å ivareta 

alle fagene i løpet av en samtale. 

Alle lærene gav inntrykk av at elevsamtalen var nyttig for å aktivisere elevene i forhold til å 

vurdere seg selv.  Førsteklasselærer var særlig opptatt av at elevene skulle lære seg til å 

reflekter om sitt eget arbeid og at de kunne snakke med henne om det i samtalen. Hun sier:  

L: Hensikten er refleksjon nå da, at de skal begynne å reflektere over sitt eget arbeid. 

At det jeg gjør nå, det er en mening i det jeg gjør. Og det som er her nå er at de skal 

reflektere. Er det noe som er vanskelig, er det noe som er lett, er det noe jeg har lyst til 

å gjøre som jeg ikke får gjort? Er det noe jeg har lyst til å lære meg som jeg ikke 

liksom får dekka her? Er det noe jeg synes er vanskelig, hvis det er vanskelig, hva kan 

jeg selv gjøre, hva kan du hjelpe meg med? Og hva kan mamma og pappa hjelpe meg 

med. At de skal få i gang den refleksjonen, og tanker rundt det. Det er målet. 

Også rektor fremhever viktigheten av å lære de yngste elevene å reflektere, og hun uttaler at 

lærerne på småskolen gjør en stor jobb i forhold til dette. 

Alle lærerne ser elevsamtalen som en mulighet for å aktivisere eleven. Læreren på 7. trinn var 

opptatt av at elevene fikk snakke, og hun vektlegger å gi elevene tips for videre arbeid:  

L: Jeg tenker det er like viktig at de føler at de kan få prate, og de er med på å styre de 

også. Det kan sprike veldig hva de snakker om innen de forskjellige emnene. Noen har 

veldig mye å si, andre har veldig lite å si, så det er ikke bare en sånn time hvor jeg 

sitter og sier ”nå må du bli bedre på det”, for det er litt viktig at det ikke er. Jeg prøver 

bare å … Hvis det er ting de tar opp som de synes er vanskelig, eller noe de sliter med 

faglig, så prøver jeg å gi et tips om hvordan de kan jobbe videre med akkurat det.  

Vi oppfatter at denne læreren fremhever at hun gir tilbakemeldinger som peker fremover mot 

den videre læringen. Hun er på linje med teoretikere innenfor den formative 

vurderingstenkningen, om hensikten med underveisvurdering. Underveisvurdering er 

meldinger om hva eleven kan nyttiggjøre seg i en læringsprosess (Black & William, 1998; 

Smith, 2010). 

Vi mener å finne at lærerne sier at de vektlegger at elever skal være aktive i å vurdere seg 

selv.  “Elevene skal vurdere seg selv” sier lærer på 5. trinn. Etter vår mening uttrykker lærere 

et syn i forhold til formålet med samtalen, som er i tråd med det som fremheves av flere 

teoretikere (Lassen og Breilid, 2010; Limstrand, 2006; Dobson el al., 2009; Smith, 2009; 

Engh et al., 2010). Vi synes det er interessant at lærerne vi intervjuet på Eikemo, gir uttrykk 



55 

 

for det motsatte av det forskerne fra Høgskolen i Hedemark observerte, nemlig at elevene i 

liten grad er delaktige i å vurdere seg selv (Eriksen et al., 2011).  

Alle lærerne oppgir at skolen har utarbeidet et felles vurderingsspråk. Det samme fremhever 

rektor. Vurderingsspråket på Eikemo går på ulike benevnelser for å gradere elevenes 

måloppnåelse; ”i utvikling” - ”oppnådd” og ”utvidet kompetanse”.  Disse benevnelsene 

brukes av alle lærerne på hele skolen, fra 1. til 10 trinn. Læreren på 5. trinn sier:  

L: Det var vel veldig fokus på dette her når vi skulle sette disse måloppnåelsene, at de 

ikke skulle være negativt ladet. At det laveste nivået på en måte, vi hadde vel andre 

ord på det før, men at ”i utvikling” er på en måte mer positivt ladet, enn at du er på det 

nederste nivået.  

Vi ser at her brukes benevnelsen ”i utvikling” for den lavest graden av måloppnåelse. Slik vi 

oppfatter det, har skolen vært opptatt av at ordlyden i tilbakemeldingene skal være positivt 

ladet. Dette er i tråd med tanker fra teori om at positive tilbakemeldinger er 

læringsfremmende (Smith, 2009).  Dette blir også fremhevet i Stortingsmeldinger. 

Eikemo skole har, slik vi oppfatter det, brukt mye tid i forhold til å utvikle sitt eget 

vurderingsspråk. Et profesjonelt læringsfellesskap er kjennetegnet ved at de har en felles 

begrepsforståelse (Aas, 2011; Wadel, 2005).  Eikemo skole har utviklet sine egne begreper i 

forhold til elevvurdering. Men vi stiller spørsmål ved om de har tilstrekkelig fokus på 

hensikten med underveisvurdering, slik den fremkommer fra sentrale teoretikere på dette 

området. Etter vår mening er vurderingsspråket på Eikemo, konsentrert om å gradere 

måloppnåelse.  Black og William (1998) er kritiske til tilbakemeldinger som graderer elever. 

Dette kan føre til at elevene blir mest opptatt av å sammenligne seg med andre, og konkurrere. 

At vurderingen skal være et verktøy i læringsprosessen, blir mindre sentralt (Black & 

William, 1998). 

Styringsdokumenter gir, etter vår mening, sterke føringer på at elevene gjennom 

underveisvurdering skal få tilbakemeldinger om utviklingen av kompetanse i forhold til 

målene i fag. Departementets forståelse av begrepet underveisvurdering er slik Engh et al., 

(2010) redegjør for, ikke i tråd med teoretikerne, i forhold til vurderingens hensikt. 

Departementet uttrykker at underveisvurdering kan gis både med og uten karakter. Karakterer 

er betraktet som summative utrykk, det vil si at de uttrykker kompetansen som er oppnådd 

etter endt læringsforløp (Engh et al., 2009; Dobson et al., 2010). 
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Dale (2010) er kritiske til typiske teoretikere innenfor feltet ”vurdering for læring” nettopp 

fordi de, i følge Dale, ikke har vært opptatt av å knytte kriterier til grad av måloppnåelse i 

forhold til kompetansemål i en læreplan.  

Lærene på 5. og 7. trinn snakket mye om emneplaner i løpet av intervjuet, hvor mål og 

kriterier står. Lærerne på mellomtrinnet var opptatt av at de tre ulike gradene av 

måloppnåelsene de bruker i sine tilbakemeldinger ble oppfattet som karakterer av elevene, og 

forteller at elevene er opptatt av disse tilbakemeldingene. I tilbakemeldinger til elevene kan 

også fortegnene pluss og minus brukes, slik at en elev for eksempel kan få ”oppnådd -”.  5. 

klasselærer sier:  

L: … og det er jo selvfølgelig de som ser logikken i det, ser jo på ungdomstrinnet, de 

deles jo opp på en måte i seks kategorier, at du har to på ”i utvikling”, pluss og minus, 

at du har to på ”oppnådd”, pluss og minus, og så har du to på ”i utvidet”. Så det er jo 

karaktersystemet, egentlig”.  

I: Så du vil si at det er et slags karaktersystem, med karakterene 1-6, da? 

L: Egentlig så er det det. 

Vi spør om dette vurderingsspråket er utviklet her på Eikemo. Lærer svarer:  

L: Ja, som vi har kommet fram til her ja.  

I forhold til debatten om vurdering i Norge, ble det i 1974 bestemt at det ikke skulle være 

karakterer på barnetrinnet (Høihilder, 2009). Det skulle være en individrelatert vurdering, 

basert på elevens evner og forutsetninger i hele grunnskolen. Vi mener å se at innføring av 

vurderingskriterier kan gi innspill i forhold til en fornyelse av denne debatten.  

Rektor snakker mye om fordelen med vurderingssystemet på Eikemo, og bruken av 

emneplaner. Vi spør henne om det er noen verdier som har blitt nedtonet med dette systemet. 

Hun sier:  

R: Jeg er veldig glad for at barnetrinnet har blitt mye mer profesjonalisert. Sånn at 

følelseslivet til lærerne på en måte, har slutta å påvirke vurderingsarbeidet, alt dette 

her føle, tenke, tro, mene, anta, opplever jeg blir borte og at man har noen mere 

kriterier – altså faste kriterier for hva som skal vurderes og hvor man ligger hen. Og 

det har noe med selvbildet til elevene når de skal over på ungdomstrinnet. Det har vi jo 

sett mange ganger. Vi som jobber i skoleverket. At dem går rakrygga inn i 8. klasse, 

og så er det, det første dem gjør er å snuble i den første karakteren, og mange av dem 

blir liggende. Så det syns jeg er velig bra at dem har … Jeg mener at vi har fått mer 
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profesjonalisering på vurderingsarbeidet nå, enn det var tidligere – særlig på 

barneskolen. 

Vi mener å se at rektor uttrykker det samme ønsket som ble fremmet i Stortingsmelding 47; at 

vurderingspraksis skulle bli mer systematisk og begrunnet. Slik vi oppfatter rektor, har hun 

fokus på fordelene ved bruk av objektive vurderingsstandarder.  

Lærere og rektor fikk spørsmål om hvordan de bruker felles tid til utviklingsarbeid ved 

skolen. Både lærerne og rektor forteller at de nå for tiden hovedsakelig bruker tid til temaet 

”voksenstandarder”. Rektor utdyper: 

R: Jo, nå bruker vi den blant annet til voksenstandarder, og jeg har hatt behov for å ta 

opp en del sånne strukturelle organisatoriske biter. Vi har hatt oppe – ja – litt andre 

ting enn vurdering fordi at vi – det er tredje året vi er inne i vurderingsjobbinga nå. Og 

jeg mener at, jeg forventer at noe er på plass. Blant annet dette med, med de 

emneplanene at de, at folk må gjøre også noe ved siden av – ikke bare at vi setter av 

tid her. For det blir en del av forberedelsene demmes, etter hvert. 

Sitatet gir oss inntrykk av at fokus i forhold til utviklingsarbeid er flyttet, fra vurdering til 

”voksenstandarder”. Vi oppfatter at ”voksenstandarder” handler om strukturelle forhold 

internt i organisasjonen.  

Når vi spør lærerne om ledelsens rolle i forhold til elevsamtalen, handler svarene til lærene 

om forhold på det strukturelle planet. 1. trinns lærer sier:  

L: I år så har vi jo fått det på vår timeplan da. Så jeg må jo si at det er jo bra da. Det er 

jo ingen selvfølge det. Men jeg vet jo ikke om det blir til neste år. 

I: Nei? 

L: Om den vedvarer. Men i år så har det vært bra. Jeg må si at jeg er, det er bra at vi 

har fått den inn. Men det er ikke gjengs over det heller. Jeg tror ikke ungdomsskolen 

har den, for å si det sånn.  

Slik vi oppfatter det, gir læreren uttrykk for at rektor anerkjenner elevsamtalen, ved at det er 

avsatt tid til denne på timeplanen. Samtidig oppfatter vi at det ikke er noen selvfølge at det er 

avsatt tid til elevsamtalen på lærernes timeplan. Dette gir oss inntrykk av at elevsamtalen ikke 

er institusjonalisert, jamfør Skansen (2011). 

Rektor vi intervjuet ved Eikemo, var tilsatt høsten 2010. For å finne ut hvordan rektor 

beskriver arbeidet med implementeringen av elevsamtalen ved Eikemo, gikk vi til intervjuet 

med rektor fra våren 2010. Dette har vi tilgang til, gjennom vår deltagelse i FIRE-prosjektet. I 
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intervjuet leser vi at rektor ved Eikemo har satt mye fokus på arbeid med vurdering på skolen. 

Det var avsatt 1 time og 45 minutter hver uke til vurderingsarbeidet i felles arbeidstid på team 

og fagseksjoner. Daværende rektor uttalte:  

R: Jeg har spissa all tid… jeg har spissa all tida inn mot vurdering... 

Hun begrunner dette blant annet med at den motstanden som man møter når noe skal endres 

på skolen, ofte henger sammen med argumentasjon knyttet til tid. Slik vi forstår det, hadde 

rektor analysert de ulike utviklingsmulighetene og hindringsfaktorene for å drive 

endringsarbeidet på skolen (Lillejord & Fuglestad, 2005; Aas, 2011). 

Hun har også vært bevisst på å utvikle en felles forståelse og meningsinnhold knyttet opp mot 

vurderingsbegreper i organisasjonen.  

R: ...Vi starta for et år siden, med det vurderingsprosjektet. Og la grunnsteinene. Hva 

er egentlig vurdering? Hva er hensikten med det? ... og de steinene la vi sakte og 

sikkert, med noen foredragsserier, og da kom det vurderingsspråket…. 

Slik vi forstår rektor vektlegger hun at lærerne skal være delaktige i læringssystemer og 

læringsforhold som har til hensikt å skape nye kunnskaper, ferdigheter og handlemåter og 

verdier (Wadel, 2005; Aas 2011). Derfor avsettes det mye tid til arbeid i ulike grupperinger 

innad på skolen for å utvikle begrepsforståelsene i læringsforholdene og læringsfellesskap. 

Slik vi forstår, var rektor bevisst på viktigheten av at “vi” må skape vårt felles 

vurderingsspråk.  

Videre mener vi å lese i intervjuet at rektor ved Eikemo er opptatt av produktiv pedagogisk 

ledelse (Wadel, 2005). Hun gir mye rom for refleksjon og diskusjoner, både i grupper og i 

hele personalet. Rektor er også tydelig på at hun ønsker at lærerne selv skal være delaktige i 

prosessen ved å reflektere rundt vurderingspraksisen som Eikemo skole skal utvikle. Rektor 

har avsatt tid til refleksjonsøkter med hensyn til hvor i endringsforløpet organisasjonen er i 

forhold til implementeringen (Wadel 2005; Aas 2011).  

Et av delmålene i arbeid med vurdering på skolenivå, har vært at elevene skal trekkes med i 

vurderingsarbeidet. Rektor forteller om en felles økt hvor de delte erfaringer rundt dette 

arbeidet. Hun sier:  

R: Vi så på erfaringsdelinga, praksisdelinga, nå på fredag, at vi er på forskjellige 

kloder… 
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Etter ett år med implementeringsarbeid, forteller rektor at skolen har utfordringer i forhold til 

å bli samkjørt med hensyn til felles praksis. Slik vi forstår rektors uttalelse, er ikke ett år 

tilstrekkelig tid i forhold til et implementeringsarbeid (Skandsen, 2011). 

Våren 2011 har Eikemo fått ny rektor. Slik vi har forstått det, startet hun som rektor på en 

skole hvor det har vært arbeidet mye med vurdering i organisasjonen. På spørsmål om hva 

som er tema i fellestid, svarer rektor at det er voksenstandarder som har fokus. Lærerne sier i 

intervjuene at det ikke er utarbeidet emneplaner i alle fag og alle tema. Derfor uttrykker 

lærerne et ønske om fortsatt felles utviklingstid avsatt til dette. Det er særlig arbeidet i 

temaene, det vil si på trinn, som oppleves som nyttige for lærerne i forhold til å samarbeide 

om å utarbeide emneplaner.  

Vi oppfatter at det ikke er samsvar mellom lærernes signaler i forhold til hva de ønsker tid til, 

og det rektor mener at de trenger i felles utviklingstid.  

I forhold til tidsaspektet i et endringsarbeid, er det interessant å se på modellen til Skandsen 

(2011), hvor tidsrammen på de ulike fasene i en endringsprosess blir skissert. Organisasjonen 

har jobbet med vurdering i tre år. Vårt inntrykk er at lærerne gir uttrykk for at hverken 

initieringen eller implementeringen oppleves som fullført. Slik vi oppfatter det, er 

elevsamtalen som verktøy i forhold til underveisvurdering ikke institusjonalisert. Dette 

inntrykket forsterkes i og med at lærerne gir uttrykk for usikkerhet om elevsamtalen vil bli 

timeplanfestet neste skoleår. Vi aner en spenning mellom rektor og lærere i forhold til fokus 

for utviklingsarbeid.  

Når vi spør rektor spesifikt om innholdet i elevsamtalen, svarer rektor at elevsamtalen er 

”tuftet på de emneplanene og det årshjulet man har”. Hun er opptatt av strukturelle forhold 

rundt elevsamtalen, og vil ha et felles skjema for elevsamtalen for hele skolen. En av 

kontaktlærerne uttaler: ”Det er umulig å ha felles skjema fra første til tiende trinn, fordi 

behovene er så forskjellige. Det har vi prøvd, og det går ikke”. Rektor forteller oss at utkast til 

felles skjema skal tas opp som tema i plangruppa samme dag, og det er inspektørene som har 

laget utkastene. Hun er opptatt av at skolen skal ha ett ansikt utad, og at lærere skal ha felles 

praksis. Dessuten er det en fordel med felles skjema fordi det gir gjenkjenning og 

forutsigbarhet for elever og foresatte, forteller rektor.  

Vi undrer på om lærenes skepsis til felles skjema kan forstås som et uttrykk for innkapsling, 

hvor den menneskelige faktoren kan stå i veien for endringer (Ottesen & Møller (red.), 2010). 
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Etter vår mening kan det se ut som rektor kan stå ovenfor en utfordring som kan virke 

hemmende i forhold til å få alle til å ta i bruk et felles skjema for hele skolen.  
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      5. Konklusjoner og mulige 

implikasjoner videre 

Vår hovedproblemstilling er slik:  

Er det samsvar mellom intensjoner i styringsdokumenter om elevsamtalen som 

verktøy for underveisvurdering, og hvordan de blir forstått og satt ut i livet av 

skoleleder og lærere på barnetrinnet etter innføringen av Kunnskapsløftet? 

For å svare på dette, har vi formulert tre forskingsspørsmål: 

1: Hva er en elevsamtale, slik det kommer frem i sentrale styringsdokumenter? 

2: Hva er en elevsamtale, slik skoleleder og lærere på barnetrinnet beskriver det? 

3: Hvordan implementeres elevsamtalen på barnetrinnet? 

 

Signaler i Stortingsmeldingene er, slik vi oppfatter det, tydelige på at elevens faglige utbytte 

av opplæringen skal bli bedre. Vi mener å se at styringssignalene presiserer dette, etter 

innføring av bestemmelsene i forskriften om vurdering i 2009. Bestemmelsen i forskriftens § 

3-11, tredje ledd, om elevens rett til en samtale med kontaktlærer om sin kompetanse i forhold 

til faglig mål i læreplanen to ganger i året, er sentral. Slik vi oppfatter det, legger denne 

bestemmelsen føringer på innholdet i den strukturerte elevsamtalen. Elevsamtalen er en 

fagsamtale. Samtalen er ment å være et verktøy i forhold til underveisvurdering. I følge 

føringene i Stortingsmeldingene innebærer dette, at eleven skal delta i samtalen, og blir mer 

aktiv og bevisst i forhold til hvordan eleven kan jobbe for å få en enda bedre måloppnåelse. 

Slik vi leser dette er det er en tydelig kunnskapsorientering, jamfør Dale (2010). Som 

kontaktlærer er du ansvarlig for at elevens rett til underveisvurdering blir gitt i tråd med 

forskriften. 

Vi mener å se at lærernes forståelse og praksis av elevsamtalen, er i overensstemmelse med 

intensjonene i styringsdokumentene omkring de strukturelle forholdene i elevsamtalen. Vi ser 

at elevsamtalen blir gjennomført mellom kontaktlærer og elev, i forkant av samtalen med 

foreldre. Samtalen foregår to ganger i året, og samtalen blir dokumentert. Hovedsakelig 

benyttes digital læringsplattform som hjelpemiddel i dokumentering. Lærerne uttrykker at 
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IKT letter samarbeidet omkring elever, i forhold til informasjonsflyt mellom elev og 

kontaktlærer, samt faglærere, og mellom hjem og skole. 

Kontaktlærerne oppgir at de synes det er svært viktig å samtale med eleven om sosiale forhold 

i elevsamtalen. Særlig blir dette fremhevet av kontaktlæreren for de yngste elevene. 

Vektleggingen av det faglige synes å bli mer fremtredende på mellomtrinnet, og særlig blir 

dette fremhevet av kontaktlærer på 7. trinn. I forhold til det faglige innholdet i samtalen, 

uttrykker kontaktlærerne og rektor at formålet først og fremst er at eleven skal få et aktivt 

forhold til sin egen læring, og at elevene skal reflektere rundt sin egen læringsprosess. Dette 

blir særlig vektlagt av lærer på 1. trinn. På mellomtrinnet legger lærerne mer vekt på å gi 

elevene tilbakemeldinger i forhold til hvordan elevene kan jobbe for å bli bedre i fag. Vi 

mener å se at det er en spenning mellom å vektlegge det sosiale innholdet og faginnholdet i 

elevsamtalen. I den grad lærerne bruker tiden i elevsamtalen til faglig vurdering, er det slik vi 

oppfatter det, i tråd med intensjonene i styringsdokumentene.  

Etter vår mening uttrykker lærerne at elevsamtalen oppleves som et nyttig verktøy fordi det 

inngår i skolens helhetlige arbeid med vurdering. Vårt funn står i motsetning til forskerne fra 

Nordlandsforskning (2010) som i sin studie viser at lærerne stilte spørsmål ved hensikten med 

elevsamtale, og at de uttrykte at den kunne utvikle seg til å bli bare ” et rituale”.   

Nåværende rektor ved Eikemo uttaler at vurderingssystemet på skolen har blitt mer 

profesjonelt fordi skolen har utarbeidet emneplaner med mål og kriterier. Rektor gir uttrykk 

for at emneplanene har en sentral plass i elevsamtalen. Lærerne forteller at emneplanene med 

tydelige mål og kriterier har lettet arbeidet med vurderingen.  Det gis uttrykk for at de 

graderte tilbakemeldingene kan oppfattes som karakterer. 

Utarbeiding av emneplaner ved skolen, ble påbegynt for tre år siden, og kjernefagene ble 

prioritert. Lærerne uttrykker at det gjenstår arbeid med å utarbeide emneplaner i alle fag, og 

ønsker fortsatt tid avsatt til dette arbeidet. Mens nåværende rektor sier at etter tre år med mye 

fokus på vurdering i felles utviklingstid, bør dette nå være en del av lærernes ordinære 

forberedelser. Vi aner en spenning mellom rektor og lærere i forhold prioritering i det 

pedagogiske utviklingsarbeidet. 

Rektoren som startet implementeringen av vurderingsarbeidet, satte av mye tid til 

initieringsfasen. Det ble vektlagt å utvikle et “vurderingsspråk” i forhold til å kunne gradere 
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måloppnåelsen knyttet til læreplanens kompetansemål. Slik vi ser det, er disse begrepene er 

institusjonalisert. Utviklingsarbeidet ble organisert på trinn og i fagseksjoner. Det ble vektlagt 

erfaringsdeling og refleksjonsøkter både i grupper og i plenum. Det ble også brukt mye tid på 

å utarbeide emneplaner i kjernefagene. 

 

Vi mener å se at lærere ved Eikemo rangerer det sosiale innholdet høyere enn faglige forhold i 

elevsamtalen. Lærerne mener at det er viktigst å samtale om sosial trivsel, som omhandler 

mellommenneskelige forhold, omsorg og dannelse, jamfør Dale (2010). Det kan se ut som om 

lærerne er verdiorienterte. Vi ser samtidig at rektor har hovedfokus på det faglige aspektet ved 

samtalen. Etter vår mening fremstår rektor som mer kunnskapsorientert i forhold til hva som 

skal vektlegges i opplæringen.  

Lærerne gir uttrykk for at begrepene som uttrykker grad av måloppnåelse; «i utvikling», 

«oppnådd» og «utvidet», kan oppfattes som karakterer. Vi mener det ville være interessant å 

forstå sammenhengen mellom bruken av disse vurderingsbegrepene og underveisvurdering, i 

lys av Departementets og teoretikernes forståelse av underveisvurdering.  Vi mener også det 

ville være meningsfullt og spennende og undersøke elevenes opplevelse av 

«vurderingsspråket».  
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Vedlegg 1 

Spørsmål til lærere på barnetrinnet om elevsamtalen 
1. Er du kontaktlærer? Ja___________ Klasse:________    Nei:_______ 

2. Gjennomfører du elevsamtale? Ja___________ Nei________ 

3. Hvor ofte har du elevsamtale med samme elev? 

o En gang i uken__________ 

o En gang hver måned________ 

o En gang hvert halvår_________ 

o Annet.  

Beskriv:_____________________________________________________ 

4. Er tid for elevsamtale timeplanfestet? Ja___________ Nei________ 

5. Dokumenterer du elevsamtalen? Ja___________ Nei________ 

Hvis ja, hvordan? 

o Kryss på liste _____________ 

o Egne notater_____________ 

o Standardisert skjema for skolen_____________ 

o Skjema som jeg har laget selv___________ 

o Annet. Beskriv:___________________________________________________ 

Innhold i elevsamtalen 

Grader fra 1 til 5; hvor 1 er lite viktig og 5 er svært viktig. 

I elevsamtalen er det viktig å snakke om: 

Elevenes sosiale trivsel      1 2 3 4 5 

Prøveresultater    1 2 3 4 5 

Hvordan eleven kan jobbe for å bli bedre i fag   1 2 3 4 5 

Elevens hjemmeforhold   1 2 3 4 5 

Kompetansemål i Kunnskapsløftet 1 2 3 4 5 

Orden og oppførsel  1 2 3 4 5 
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Vedlegg 2 

INTERVJUGUIDE – lærere og rektor 

Praktisk organisering av elevsamtalen 

 

Avsatt tid på timeplan 

Hyppighet 

Lengde på samtalen 

Skjemaer 

Grupper eller enkeltelever 

Vet elevene at de skal ha elevsamtale 

(innkalling)? 

Innhold 

 

Underveisvurdering 

Sosialt fokus 

Faglig fokus 

Oppfølging av  

Form  

 

Hvis skjema, hvordan ser det ut 

(Hvem har laget det? 

Revideres dette) 

Er eleven forberedt til samtalen? 

Har eleven med seg noe? Er det noe som blir 

vist fram? 

Har læreren med seg noe? 

Har form og innhold endret seg i løpet av de 

2-3 siste årene? 

Forskjell mellom småtrinn og mellomtrinn? 

Er det noen fag som er mer i fokus enn 

andre? 

(Grunnleggende ferdigheter) 
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Formål  

 

Elevmedvirkning- hvor aktive er eleven i 

løpet av samtalen? 

Egenvurdering 

Hvem styrer samtalen 

Hvem bestemmer innholdet 

Dokumentasjon av samtalen 

Hva er hensikten med elevsamtalen 

Hvordan følges elevsamtalen opp? 

 

Rektors rolle 

Hva tenker rektor er formålet med 

elevsamtalen 

Følges elevsamtalen opp av 

administrasjonen? 

Hvordan? 

Har form og innhold endret seg i løpet av de 

to siste årene? 
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Vedlegg 3 – Kort om arbeidsfordelingen 

Vi startet på studiet ved ILS samtidig, og har jobbet sammen på gruppe fra dag en. Dette 

innebærer at vi sammen har skrevet og diskutert oss gjennom mange oppgaver i tiden som 

studenter.  

I forhold til Masteroppgaven var vi så heldige å få være med i FIRE-prosjektet, og fattet tidlig 

interesse for vurdering generelt og elevsamtalen spesielt. Vi hadde en idémyldring på 

problemstillinger på Voksenåsen da vi hadde FIRE-prosjektsamling der. Da landet vi på 

tittelen til oppgaven vår: Elevsamtalen – et verktøy for vurdering? 

Etter dette har vi jobbet sammen om det aller meste. Vi har lest hver for oss, skrevet utkast, 

for deretter å møtes og samkjøre det vi har lest og skrevet. Intervjuene gjennomførte vi 

sammen, og vi transkriberte to intervjuer hver.  

Sosiokulturell læringsteori kan være illustrerende for å beskrive hvordan vi har arbeidet. Det 

har vært godt å bruke hverandre som samtalepartnere, og at vi har kunnet danne mening og ny 

kunnskap i et fellesskap. Det har vi opplevd har vært en fordel, hele veien. Egentlig er vel 

“sammen” blitt stikkordet for hvordan vi har jobbet med denne oppgaven Alt som er skrevet i 

oppgaven, er gjort i fellesskap. Vi har lest alt av litteratur vi henviser til, begge to, slik at vi 

har hatt det samme grunnlaget for å kunne bidra. Vi har “flisespikket” på formuleringer, 

setninger og avsnitt sammen. 

  It`s learning har vi benyttet som lagringsplass for dokumentene våre. Her har vi hatt vårt 

“Masterprosjekt” som har kunnet samkjøre og holde oversikt over alt som har blitt skrevet.  

Sammen har vi hjulpet hverandre videre, motivert hverandre og tatt vare på hverandre. Vi har 

møttes til arbeidslunsjer fast en dag i uka. Den siste tiden har vi vært sammen på kveldstid og 

helger; for å “sy sammen” alt vi har skrevet til en helhet.  

 


