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Vurderingspraksis på ungdomstrinnet 
 
Saksbehandler: Mariann Jøssang Saksnr.: 19/00307-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Ungdomsrådet            
Hovedutvalg for oppvekst og kultur            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 

 Det innføres, som et forsøksprosjekt skoleåret 2019/20, karakterfri vurdering 
på 8. trinn i fagene norsk og naturfag. Terminkarakterene i disse fagene skal 
fortsatt gis.  

 Vurderingsrapporten vil framlegges hovedutvalget våren 2020. 
 
 
Ås, 08.02.2019 
 
Trine Christensen Ellen Benestad 
Rådmann Kommunalsjef  
 oppvekst og opplæring 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsrådet 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Vedlegg:  
 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Rektorer i grunnskolen  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Med mål om en bedret vurderingspraksis som motiverer og som i større grad har 
læring i fokus, vil rådmannen sette i gang et forsøksprosjekt med henblikk på 
nedtoning av karakterbruk. Dette som et sentralt tiltak for å underbygge formålet med 
vurdering i fag, som er å fremme videre læring og faglig progresjon underveis.  
 
Fakta i saken: 
Elever i offentlig grunnskoleopplæring har rett til vurdering etter reglene i forskrift til 
opplæringsloven kapittel 3 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående 
opplæring. Retten til vurdering innebærer både en rett til underveisvurdering og 
sluttvurdering, og en rett til dokumentasjon av opplæringa. 
 
Underveisvurdering i fag skal brukes som et redskap i læringsprosessen, som 
grunnlag for tilpassa opplæring og skal bidra til at eleven øker kompetansen sin i fag. 
Underveisvurderingen skal inneholde informasjon om kompetansen til eleven og 
veiledning om hvordan eleven kan utvikle faglig progresjon. Foruten halvårs- og 
sluttvurderinger stiller ikke lovverket krav til antall vurderinger med karakter på 
ungdomstrinnet. Ungdomsskolene står således fritt til å redusere karakterbruken i 
underveisvurderingen, bortsett fra til terminslutt, altså til jul og sommer.   
 
På landsbasis er det nå flere kommuner og enkeltskoler som trapper ned 
karakterbruken. Blant disse er ungdomsskolene i Frogn kommune, Ås videregående 
skole og Ringshaug ungdomsskole i Tønsberg kommune, for å nevne noen 
eksempler. Vi ser de samme tendensene i våre naboland. Våren 2018 ble det satt i 
gang et forarbeid ved begge ungdomsskolene i Ås. I dette forarbeidet er det opprettet 
kontakt med Frogn kommune, Ås videregående skole og Odder Gymnasium i 
Danmark, for å innhente informasjon om kunnskap og erfaringer andre har 
opparbeidet gjennom en slik omlegging av vurderingspraksis. 
 
Ungdomsskolene i Ås har siden våren 2018 jobbet forberedende med intern praksis, 
holdninger, strukturer og rutiner knyttet til vurdering. For eksempel hadde Nordbytun 
ungdomsskole og Ås ungdomsskole en felles økt med Simen Spurkland, en lærer fra 
Bærum kommune som praktiserer langsgående vurdering uten tallkarakter.  
 
Høsten 2019 er målet at ungdomsskolene skal stå samlet om nye vurderingsrutiner 
og ny undervisningspraksis.  
 
Videre prosessen er planlagt som følger:  

- Vår 2019 gjennomføres møter med foresatte og elever på 7. trinn for å 
forberede dem på ny vurderingspraksis på ungdomstrinnet i fagene norsk og 
naturfag.  

- Høsten 2019 innføres karakterfri vurdering, bortsett fra til 1. og 2. termin, på 8. 
trinn i fagene norsk og naturfag.  

- Ny vurderingspraksis i fagene norsk og naturfag evalueres kontinuerlig 
gjennom skoleåret 2019/2020. Det skal rapporteres månedlig til ny 
virksomhetsleder.  

- Våren 2020 skal det vurderes om ny vurderingspraksis skal videreføres for 
kommende 8. trinnselever og om det skal utvides til flere fag og trinn.  
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Vurdering: 
Rådmannen ser behov for å endre dagens vurderingspraksis i ungdomsskolen. 
Vurdering har stor innvirkning på elevenes læring. Formålet med vurdering i fag er å 
fremme videre læring og faglig progresjon underveis, og utrykke kompetansen til 
eleven underveis og ved avslutningen av opplæringen av faget. Med mål om en 
bedret vurderingspraksis som motiverer og som i større grad har læring i fokus, 
mener rådmannen det er nødvendig å tone ned karakterbruken for å gi rom for mer 
systematiske muntlige og skriftlige tilbakemeldinger. Dette som en videreføring av 
arbeidet med vurdering for læring, som i praksis innebærer et arbeid for å øke 
kvaliteten på muntlige og skriftlige tilbakemeldinger. Vurdering for læring er når 
vurdering av elevers prestasjoner, arbeid eller oppgaver brukes som grunnlag for å 
videreutvikle elevenes kompetanse – eleven og læreren bruker 
vurderingsinformasjonen til å justere egen læring og undervisningspraksis.  
 
Mange elever opplever at å få karakterer er en psykisk belastning. Som et ledd i 
arbeidet med utvikling av vurderingspraksis og som et tiltak med mål om å redusere 
psykisk stress og belastning, bør dette forsøksprosjektet igangsettes fra høsten 
2019. Som tidligere beskrevet innebærer forsøksprosjektet en nedtoning av 
karakterbruk på 8. trinn i fagene norsk og naturfag, og med en gradvis utvidelse til 
flere fag og trinn etter underveisevaluering.   
 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Ingen 
 
Alternativer: 
Opprettholdelse av dagens praksis  
 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Det er behov for å endre dagens vurderingspraksis i ungdomsskolen. Dette som et 
nødvendig steg på veien i å heve kvaliteten på vurderingsarbeidet i ungdomsskolen, 
samt at det ansees som et viktig ledd i arbeidet med å redusere psykisk stress og 
belastning.  
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei   
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
01.08.2019 
 


