
 1 

Om vurderingsformer  

Min undervisningshistorikk (oversikt i eget menypunkt ”Undervisningshistorikk”) startet i 

2007, da jeg fikk ansvaret for opplæring og veiledning av ansatte ved universitetet i bruk av 

IKT verktøy i undervisning. Min undervisningsmetode tar utgangspunkt i 

undervisningsfilosofien som jeg har utviklet i løpet av universitetspedagogikk kurset. Min 

undervisningsvirksomhet er ikke studiepoeng givende, og det heller ikke utleveres noe 

kursbevis. Derfor har jeg ikke brukt noen form for summativ vurdering, men bruker uformelle 

formative vurderingsformer for å kartlegge hva kursdeltakere har oppnådd i løpet av 

undervisningsøkt og om dette samsvarer med læringsmål for kurs. I tillegg til kurs og 

opplæring er jeg også med i arbeidsgruppa for ”Digital eksamen” både nasjonalt (UNINETT) 

og lokalt på Universitetet, der ulike vurderingsformer drøftes fra ulike dimensjoner – de 

faglige, pedagogiske, administrative og tekniske. 

I dette notatet vil jeg gi kort introduksjon til formative og summative vurderingsformer og 

hvordan disse er implementert i Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved 

Universitetet i Tromsø. Videre vil jeg drøfte vurderingsformer med utgangspunktet i min 

undervisningsmodell og arbeidet med digital eksamen. 

 

Formativ vurdering 

Vurdering kan sies å være formativ hvis formålet er å identifisere områder og potensial for 

forbedringer, og dermed kan forstås som underveisvurdering med siktemål å øke studentenes 

læring [1]. Formativ vurdering kan være formell, uformell, tydelig og vag.  Formativ 

vurdering handler om at studentene skal være mer bevisst i sin egen læringsprosess og å få 

eierskap til den. 

I sin bok om vurdering nevner Falchikov [1] flere ulike former for formativ vurdering: 

- Diagnostisering. Den type vurdering kan brukes for å kartlegge student sine 

forkunnskaper i gitt fag. Hvis kunnskapsnivå er for lav kan det vurderes å tilby forkurs 

i faget for å trekke kunnskapsnivå til studentene opp. 

- Monitorering – følge studentenes læring. F. eks. studentene kan få kort oppgave etter 

hver forelesning der de må skrive om hva de har oppfattet var det viktigste på 

forelesning, hva var utfordrende og vanskelig å forstå. 
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- Motivere studenter: studentene må få vite hva gjør de bra og hva må de strekke seg 

etter. 

- Tilbakemelding (feedback): er den viktigste av formene. Det handler om å engasjere 

studentene i sin egen læringsprosess. Tilbakemelding vil ikke ha noe positivt effekt 

hvis studentene ikke kan ta det imot og bruke det til forbedring av egen læring. 

Handley, Price og Millar [2] i sin rapport om student sin involvering i 

tilbakemeldingsprosess har avdekket at mange studenter bruker ikke tilbakemelding til 

noe. Når det legges ned arbeid i å gi tilbakemelding må det også lages struktur rundt 

hele prosessen slik at feedback skal brukes til det formålet det er ment til. 

- Forbedre læring og utvikle refleksjon over læring: å utvikle refleksjon over læring 

ansees som av de vanskeligste måloppnåelser, og som er en forutsetning for å sikre 

kvalitet i læringsprosess.  

  

Formativ vurdering kan gjennomføres på mange forskjellige måter – veiledning, som 

arbeidskrav, egenvurdering (self assessment), medstudentvurdering (peer assessment), etc. 

Uansett formen for formativ vurdering handler denne vurderingsformen om en prosess der 

studenten blir ansvarliggjort for sin egen læring. Eierskapet til det som skal produseres må 

ligge hos studenten.    

 
Summativ vurdering 

Summativ vurdering kan defineres som eksamen, dvs. sluttvurdering med karakter. 

Biggs J. [3] gir veldig god beskrivelse av summativ vurderingsformer: 

- Norm-referenced assessment (NRA): modellen var utviklet av psykologer for å kunne 

sammenligne individuelle forskjeller. I denne modellen tilhører student en 

målestokkgruppe og karakteren forteller hvor sterk prestasjonen er i forhold til gruppa. 

Den sier ikke noen om hva studenten sitter igjen med av kunnskapen.  

- Criterion-referenced assessment (CRA): modellen var utviklet for å kunne måle 

prestasjoner som et resultat av læring. Modellen har studenten som referanseramme og 

fokuserer på prosessen - hva er blitt lært og hvor godt.  Denne modellen anvendes som 

regel for summativ vurdering ved universiteter.  

Summativ vurdering kan være problematisk i mange tilfeller fordi i en slik vurdering er det 

ofte vanskelig vurdere selve læring. For eksempel gitt to studenter: student A er aktiv og 

engasjert i læring, der læring bygges på forståelse og refleksjon av faget. Student B er 

”minimalist”, dvs. han eller hun er lite engasjert og er lite interessert i læring. B gjør bare 
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notater og memorerer, B gjør ikke mer enn det må gjøres for å klare studiet. Allikevel kan 

student A og B få samme karakter på eksamen, fordi student A er flink å reflektere og forstå, 

og student B er flink å huske og å pugge. Hva er rettferdig vurdering da i forhold til 

studentene som ønsker å oppnå mest mulig læring, mens andre vil ha eksamen? 

Selvfølgelig finnes det mange former for summativ vurdering som i større grad har mulighet å 

avdekke og teste selve læring og forståelse for faget, enn ren fakta sjekk eller pugging. 

Eksempler på summativ vurdering kan være muntlig eksamen, rapporter, mappevurdering, 

prosjekter, praktiske oppgaver (lab, klinikk, systemutvikling). Det finnes også mange 

forskjellige måter å lage eksamensoppgaver på som i større grad har fokus mot forståelse av 

faget. I boka til Lauvås og Jacobsen ”Exit eksamen, eller?” [4] er det gitt eksempler på 

alternative oppgaver: 

- Oppgaver som avspeiler realistiske problemstillinger 

- casebaserte  

- Oppgaver der studenten skal finne feil i teksten 

- Studenten lager sine egne eksamensoppgaver 

- Flerfaseeksamener (aktuelt innenfor medisinske eller profesjonsutdannings fag): rekke 

praktiske prøver som avsluttes med en muntlig eller skriftlig prøve. 

- Vurdering av flere fag via gjennomføring av tverrfaglig prosjekt, for eksempel IKT/IT 

og pedagogikk, økonomi- og samfunnsfag, etc. 

Allikevel finnes det noen fag der pugging av fakta er nødvendig. For eksempel i medisin er 

det nødvendig å kjenne til/vite symptomer på livstruende sykdommer.  

Summativ vurdering er en viktig del av utdanningssystem i den vestlige kulturen. Derfor er 

det viktig å ha politisk forankret rammeverk som sikrer kvalitet for utdanningsvirksomhet ved 

utdanningsinstitusjoner.  

 

Kvalitetssystem for utdanningsvirksomhet ved Universitetet i Tromsø  

Kvalitetsreformen ble iverksatt ved samtlige høyere utdanningsinstitusjoner i Norge ved 

studiestart høsten 2003. Sentralt i reformen står ny gradsstruktur, tettere oppfølging av 

studentene, nye eksamens- og evalueringsformer, ny studiestøtteordning og økt 

internasjonalisering [5]. 

Kvalitetssystemet for utdanningsvirksomheten ved Universitetet i Tromsø (godkjent av 

universitetsdirektøren august 2009) definerer viktige begreper innenfor vurderingsformer, slik 

som arbeidskrav, deleksamen, eksamen, hjemmeeksamen, etc., og gir mye større frihet for 
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fagmiljø å komme med alternative vurderingsformer. Samtidig kreves det at vurdering og 

vurderingsformer skal stå i samsvar med undervisning og læringsmål:  

 

”Vurdering og vurderingsformer må stå i samsvar med læringsmål og 

undervisningsmodellen. Det skal være tydelig sammenheng mellom emnets forventede 

læringsutbytte og de eksamens- og vurderingsform(er) som er valgt for emnet.”[6]. 

.  

 Selv om det er forskjellige tradisjoner for undervisning og vurdering på ulike fag, så er de 

forpliktet til å evaluere og forbedre virksomhet med felles mål – studentene skal lære mer, og 

vurdering skal være for læring og ikke av læring. 

 
Drøfting av vurderingsformer ut fra egen praksis  

I de årene jeg har hatt ansvaret for kursvirksomhet og opplæring av ansatte ved Universitet 

har jeg brukt uformelle formative vurderingsformer både i kartlegging, monitorering, 

motivering og feedback av kursdeltakere. Vurderingsformer er integrert del av kurs med det 

siktemål å øke læring.  

I min undervisningsfilosofi ”Læring som aktivitet og selvregulering” 
1
 beskriver jeg 

undervisningsmodell med 4 faser. Alle inkluderer formativ vurdering: 

1. Velstrukturert kunnskapsbase: i denne fasen tar jeg utgangspunkt i det mine 

kursdeltakere kan om fra før. Den kunnskapen bruker jeg for å tilpasse mine kurs det 

nivå kursdeltkarer er på. Kunnskapsnivået kartlegges ved at jeg sender ut e-post i 

forkant av kurset der jeg ber ansatte om å reflektere hva de forventer av kurset, hvilke 

behov de har, ferdighetsnivå i basis IKT kompetanse etc.  

2. Passende motiveringskontekst: i denne fasen bruker jeg å vise gode eksempler 

innenfor anvendelsesområder for IKT og Fronter, og deretter demonstrerer verktøy (-

ene). I denne delen av kurset pleier det å være en del diskusjoner og refleksjoner. Jeg 

anser disse diskusjonene som viktige og som en forutsetning for motivasjon og videre 

læring. Her bruker jeg flere formative vurderingsformer – motivering og 

tilbakemelding (feedback). I diskusjonene rundt bruk av IKT i undervisning er det 

viktig at ansatte får vite hva de er god til og hva kan de gjøre enda bedre. Det er også 

viktig at de får tilbakemelding på ting de er usikker på, slik at det kan hjelpe 

kursdeltakere videre i sin læringsprosess da av IKT verktøy.  

                                                        
1 Undervisningsfilosofi ”Læring som aktivitet og selvregulering” er publisert i min pedagogiske 

mappe på nett under menypunktet Undervisningsfilosofi. 

http://webfronter.com/uit/uniped_jelena/menu/mnu2.shtml
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3. Studentaktiviteter, inkl. interaksjon med hverandre (workshop): i denne fasen jobber 

kursdeltakere med oppgaver individuelt eller i grupper. Under workshop er jeg til 

stedet i kurslokalet og har oversikt til enhver tid på hva kursdeltakere får til eller ikke 

– monitorering. I dette tilfellet har jeg mulighet å avdekke hva deltakere synes er 

vanskelig og utfordrende, og hva har de forstått og lært. Denne vurderingsformen 

beskrives også under eget punkt i kollegaveiledningsskjema
2
 - Vurdering: Hvordan 

kan jeg som underviser identifisere hva studentene har lært i løpet av denne økta? 

Denne informasjonen bruker jeg bl.a. i oppfølgingsdelen, som er neste og siste fasen i 

min undervisningsmodell.   

4. Selv-monitorering: denne delen av fasen er individuell og handler om at kursdeltakere 

skal være i stand til å anvende det de har lært på kurset i en reel situasjon og gjøre den 

kunnskapen meningsfylt. Hvis kursdeltakere ikke har lært noe i løpet av kurset vil det 

fort kunne avdekkes: ”husker ikke”, ”forstår ikke”, ”ser ikke for meg hvordan jeg skal 

bruke det”, etc. Hvis deltakere har forstått grunnleggende prinsipper innenfor IKT 

verktøy (-ene) som ble presentert på kurset vil de fort kunne anvende verktøy (-ene) i 

sin egen praksis.  

 

Selv om jeg bruker kun formative vurderingsformer i min undervisning, har jeg erfaring med 

summativ vurdering fra den tid da jeg var student ved NT fakultetet ved Universitetet i 

Tromsø. Jeg er også sterk engasjert i diskusjoner om eksamen fordi at jeg er med i ”Digital 

eksamen” arbeidsgruppene både nasjonalt (eCampus prosjekt i regi av UNINETT
3
) og ved 

Universitetet. Forenklet sagt betyr digital eksamen at studentene får skrive sine 

eksamensbesvarelser på PC og leverer disse digitalt, for eksempel i et LMS. I disse 

arbeidsgruppene diskuteres eksamen fra flere dimensjoner – faglig, pedagogisk, 

studieadministrativ og teknisk. Diskusjonene om digital eksamen dreier seg i stor grad om de 

gamle problemstillinger rundt summativ vurdering med utgangspunktet i at 90% av all 

summativ vurderingsform ved utdanningsinstitusjonene i Norge er skoleeksamen:  

- hvorfor summativ vurdering eller eksamen,  

- hva ønskes det å måles med eksamen  

- skal eksamensformen stå i samsvar med vurderingsformen man kommer til å møte i 

arbeidslivet 

                                                        
2 Notatet om kollegaveiledning og utfylt skjema for kollegaveiledning er publisert i min pedagogiske 

mappe på nett under menypunktet Kollegaveiledning  
3
 Mandat for arbeidsgruppe for student PC på digital eksamen, eCampus prosjekt, UNINETT 

http://webfronter.com/uit/uniped_jelena/menu/mnu3.shtml
http://www.ecampus.no/2012/03/19/arbeidsgruppe-for-studentpc-pa-digital-eksamen/
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- Er eksamen en form for kvalitetskontroll eller er det en motivasjonsform for student 

- Skal studentene testes i hva de husker (faktakunnskaper) eller skal de testes i 

anvendelse av tilegnet kunnskap 

- skoleeksamen kontra alternative vurderingsformer, etc. 

Jeg opplever at diskusjonene om eksamen er kommet litt lenger enn det de var i 2009 når 

kvalitetssystemet for utdanningsvirksomheten ved UIT ble vedtatt, og i tillegg har disse fått 

en ny dimensjon – digitalisering. Jeg håper på at den nye dimensjonen vil bringe diskusjonen 

om alternative eksamensformer et skritt videre, og statistikken for skoleeksamen som 

vurderingsform vil være på under 10% ved norske høyere utdanningsinstitusjonene. 
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