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Bakgrunn; 
opplæringsmodellen

Opplæringsmodellen har en del kompetansemål 
som skal sikres gjennom obligatorisk deltakelse på 
kurs. Hensikten er å øke læringsutbyttet til eleven. 

Men deltakelse på kurs gir ikke svar på om eleven 
faktisk har tilegnet seg denne kunnskapen   -
opplæringsmodellen vår forutsetter at læringen 
tilrettelegges blant annet ved at det vurderes 
undervegs. 



Plan møter Praksis 

Hvilken forståelse har trafikklærerne av 
læreplan?

Og hvilke erfaringer og opplevelser har 
trafikklærere av å vurdere kompetanse 
undervegs? 



- erfaringer
- pedagogisk 

grunnsyn
- kollegaer, miljø
- bransje

- kunnskap
- verdier
- økonomi
- forventninger
- ............



Hva vet vi om 
læreplanforståelse?

• Vi oppfatter læreplan ulikt – det er 
menneskelig 

• Trygghet vs utrygghet

• Ulike typer endringer

• Tolkningen er utg.pkt for planlegging, 
gjennomføring og evaluering av undervisning 

• Vi trenger å bli bevisst våre tolkninger.  



Vurdering AV læring
- eksamen, PISA, førerprøven, …

(nasjonale kriterier)

Vurdering FOR læring
- tilrettelegging undervegs i opplæringen 

HVA BETYR DET?



1. hva kan jeg?
2. hva er målet?
3. hvordan jobber vi frem mot målet?

Vurdering FOR læring



Hvordan gjør vi det? 

• Elevmedvirkning – sette mål

• Selvvurdering 

• Refleksjon 

• Begrunne egne valg og handlinger

• Fremovermeldinger – hvordan jobbe mot 
målene?

• Form på vurderingen 



Hva sier læreplanen 

og hva sier lærerne?



Læreplan kl B 

Elevene skal ”..utvikle evnen til å vurdere egne 
sterke og svake sider”  (2004:12)

”Eleven skal reflektere over og begrunne egne 
handlingsvalg…” (2004:46)

”Læreplanen legger opp til at eleven under hele 
opplæringen skal vurdere sin egen kompetanse.” 
(2004:32) 



Sitater fra intervju med deltakerne



”It goes without saying that no man can teach 

successfully who is not at the same time a 

student”

Sir William Osler, 1905

”..å være trygg i en læringssituasjon betyr alt i 

verden..”
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