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Vurdering Læringsmiljø

Utviklingsplanen: Fagfornyelsen

Skolen skal møte elevene med tillit, respekt og krav, og de skal 
få utfordringer som fremmer danning og lærelyst. For å lykkes 
med dette må skolen bygge et godt læringsmiljø og tilpasse 
undervisningen i samarbeid med elevene og hjemmene. Det 
krever et profesjonsfellesskap som engasjerer seg i skolens 
utvikling.



Skolen skal legge til rette for læring for alle elever og stimulere den 
enkeltes motivasjon, lærelyst og tro på egen mestring.
Elevenes læring og utvikling skal stå i sentrum for skolens virksomhet. 
Elevene møter skolen med ulike erfaringer, forkunnskaper, holdninger 
og behov. Skolen må gi alle elever likeverdige muligheter til læring og 
utvikling, uavhengig av deres forutsetninger. God klasseledelse bygger 
på innsikt i elevenes behov, varme relasjoner og profesjonell 
dømmekraft. For å skape motivasjon og læringsglede i 
undervisningen trengs et bredt repertoar av læringsaktiviteter og -
ressurser innenfor forutsigbare rammer.
Elevene skal få tid til å utforske dybden i ulike fagområder. Å gi rom 
for dybdelæring forutsetter at skolen tar hensyn til at elevene er 
forskjellige og lærer i ulikt tempo og med ulik progresjon. Det krever 
kunnskap om hvordan elever lærer, hva de kan fra før, og forutsetter 
tett oppfølging av den enkelte. Elever som opplever mestring, 
motiveres til å bli mer utholdende og selvstendige. Prøving og feiling 
kan være en kilde til læring og erkjennelse, og elevene skal 
oppfordres til å prøve seg også når det er usikkert om de vil lykkes. 
Det er skolens oppgave å gi elevene trygghet til å krysse grenser og 
prøve noe vanskelig.
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Skolens forventninger til den enkelte elev om innsats og mestring påvirker 
læring og tro på egne evner og muligheter. Det er derfor avgjørende at 
skolen møter alle elever med ambisiøse, men realistiske forventninger, og 
at lærere utviser et profesjonelt skjønn når de vurderer elevenes læring.
Vurderingen av elevenes faglige kompetanse skal gi et bilde av hva elevene 
kan, men et sentralt formål med vurderingen er også å fremme læring og 
utvikling. Kartlegging og observasjon av elevene er virkemidler for å følge 
opp den enkelte og for utvikling av skolens praksis. Det har imidlertid liten 
verdi dersom det ikke følges opp med konstruktive tiltak. Skolen og 
lærerne må balansere behovet for god informasjon om elevenes læring og 
uønskede konsekvenser av ulike vurderingssituasjoner. Uheldig bruk av 
vurdering kan svekke den enkeltes selvbilde og hindre utviklingen av et 
godt læringsmiljø.
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Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle.
Et raust og støttende læringsmiljø er grunnlaget for en positiv kultur der elevene oppmuntres og stimuleres 
til faglig og sosial utvikling. Føler elevene seg utrygge, kan det hemme læring. Trygge læringsmiljøer utvikles 
og opprettholdes av tydelige og omsorgsfulle voksne, i samarbeid med elevene. De ansatte på skolen, 
foreldre og foresatte og elevene har sammen ansvar for å fremme helse, trivsel og læring, og for å 
forebygge mobbing og krenkelser. I arbeidet med å utvikle et inkluderende og inspirerende læringsmiljø skal 
mangfold anerkjennes som en ressurs.
Elevmedvirkning må prege skolens praksis. Elevene skal både medvirke og ta medansvar i 
læringsfellesskapet som de skaper sammen med lærerne hver dag. Elever tenker, erfarer og lærer i samspill 
med andre gjennom læringsprosesser, kommunikasjon og samarbeid. Skolen skal lære elevene å utvise 
dømmekraft når de ytrer seg om andre, og sørge for at de lærer å samhandle på forsvarlig vis i ulike 
sammenhenger.
De normene og verdiene som preger læringsfellesskapet, har stor betydning for elevenes sosiale utvikling. 
Vennskap skaper tilhørighet og gjør oss alle mindre sårbare. Når vi selv opplever å bli anerkjent og vist tillit, 
lærer vi å verdsette både oss selv og andre. Elevene skal lære å respektere forskjellighet og forstå at alle har 
en plass i fellesskapet. Hver elev har en historie med seg, og de har håp og ambisjoner for framtiden. Når 
barn og unge møter respekt og anerkjennelse i opplæringen, bidrar dette til en opplevelse av tilhørighet.
Ved å bruke varierte læringsarenaer kan skolen gi elevene praktiske og livsnære erfaringer som fremmer 
motivasjon og innsikt. Lokalmiljøets og samfunnets engasjement kan bidra positivt til skolens og elevenes 
utvikling. Ulike former for lokalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid forankrer elevenes læring i aktuelle 
spørsmål. Kunnskapsutveksling med mennesker i alle aldre og fra ulike steder i verden gir elevene 
perspektiver på egen læring, danning og identitet og viser verdien av samarbeid på tvers av språklige, 

politiske og kulturelle grenser.
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