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Karakter i norsk i Vg1 og Vg2, studieforberedende utdanningsprogrammer
Asker vgs har siden 2013 deltatt i et forsøk initiert av Utdanningsdirektoratet. Forsøket medfører at
elevene i Vg1 og Vg2 får halvårsvurdering med en karakter i skriftlig og en karakter i muntlig
norsk, i stedet for én karakter i hovedmål, sidemål og muntlig norsk. Elevene i Vg3 omfattes ikke
av forsøket og skal ha tre karakterer. Det er viktig å understreke at hele læreplanen er gjenstand for
opplæringen og at ingen kompetansemål blir utelatt som følge av forsøket. Elevene vil skrive på
begge målformer og få underveisvurdering, og de er dermed godt rustet til å få tre karakterer når de
blir Vg3-elever.
På Utdanningsdirektoratets nettsider, finnes mer informasjon om forsøket:
Forsøket er hjemlet i Opplæringsloven § 1-4. Formålet er å få erfaring med og kunnskap om
hvordan endringer i underveisvurderingen på Vg1 og Vg2 kan påvirke opplæringen. Det er ingen
endringer i hva elevene skal lære. Elevene skal fortsatt ha tre standpunktkarakterer på vitnemålet
etter Vg3 som uttrykk for den fagkompetansen de har oppnådd etter de tre årene.
Karakterene på Vg1 og Vg2 er underveisvurdering. Den har som formål å fremme elevens læring
og skal brukes som et redskap i læringsprosessen. Elevene har krav på underveisvurdering både
med og uten karakter.
Deltakelse i forsøket medfører at elevene i Vg1 og Vg2 får halvårsvurdering med én karakter i
skriftlig og én karakter i muntlig norsk. På kompetansebeviset i Vg1 og Vg2 fremgår det at eleven
har deltatt i forsøket, ved at norsk skriftlig sidemål er oppført med D (deltatt).
Reservasjon:
Man kan reservere seg fra å delta i forsøket ved at foresatte sender mail til elevenes norsklærer
innen 14. september. Eleven vil da få karakter i hovedmål, sidemål og muntlig norsk.
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