
Programnotat for ekspertgruppen for digital vurdering 
Ekspertgruppene er en viktig del av Norgesuniversitetets (NUV) arbeid med kunnskapsutvikling, 
formidling og praksisendring. Ekspertgruppen for digital vurdering skal virke fra 1.11.2015 til 
31.12.2017, og har følgende formål:  

Gruppen skal frembringe, sammenfatte og formidle systematisk kunnskap om hvordan IKT/digital 
læringsteknologi kan benyttes på nye og alternative måter i underveis- og sluttvurdering av 
studenter, og hvilke forhold som må adresseres på ulike nivåer i institusjonene 
(fag/emner/programmer, teknologi, administrasjon, organisasjon, jus, etc.),  for å oppnå en god 
kobling mellom faglig innhold/arbeidskrav, pedagogisk prinsipper og teknologi i eksamens- og 
vurderingsarbeid. 

Mål 

Målet er å fremme utviklingsarbeid i sektoren og iverksette tiltak som kan bidra til praksisendring ved 
lærestedene der dette er hensiktsmessig. 

Gruppen skal bidra til å styrke kunnskapen innen sitt felt, samt identifisere problemstillinger for 
videre arbeid som krever forsknings- og utredningsvirksomhet. 

Målgrupper 

Målgrupper er læresteder i UH-sektoren og departement. 

Ekspertgruppens overordnede oppgaver 
• Kartlegge og synliggjøre utfordringer som institusjonene og fagmiljøene i UH-sektoren møter 

i deres arbeid med digital vurdering. Dette omfatter både pedagogiske, faglige, teknologiske, 
organisatoriske og juridiske problemstillinger. 
 

• Stimulere miljøene i UH-sektoren ved å opprettholde et sentralt engasjement rundt 
vurderingsformer i møte med ny teknologi og få fram det som skjer lokalt. Påvirke 
praksis/bidra til praksisendring. 

 
• Bidra i NUVs prosjektvirksomhet med spesifikt fokus på digital vurdering: utlysninger, 

søkerseminarer, søknadsvurdering, oppfølging av prosjekter og kunnskapsutvikling basert på 
prosjekterfaringene. 

 
I tillegg skal gruppen utarbeide en årlig rapport til Norgesuniversitetet med oppsummering av 
kunnskapsstatus på feltet, og råd om tiltak. I forbindelse med rapporten avholdes et årlig møte 
mellom gruppen og Norgesuniversitetets styre. 
 

Bakgrunn og status 
I følge Biggs (Bigg & Tang, 2011), er det et poeng å sørge for at det er et meningsskapende samsvar 

(constructive alignment) mellom det vi sier til studentene, til omverdenen og til oss selv om hva vi 

ønsker studentene skal lære, og de læringsaktiviteter og vurderingsformer vi benytter oss av.  I løpet 

av de siste årene har undervisningsmiljøene lagt ned et stort arbeid i å utforme 

læringsutbyttebeskrivelser, på emnenivå så vel som på programnivå. Her sies noe konkret om hva en 

ønsker at studentene og kandidatene skal sitte igjen med av kunnskaper, ferdigheter og generell 

kompetanse etter endt emne eller program. Det neste ledd i denne kjeden er å bestemme ulike 

læringsaktiviteter rettet mot å oppnå disse læringsutbyttene. For å avgjøre hvilke læringsaktiviteter 

som er mest hensiktsmessige, må en gå til forskning som viser hvordan studenter lærer (f.eks. ulike 

læringsstrategier), og hvilke betingelser som gjelder for læring (f.eks. motivasjon).  Det siste leddet i 



kjeden handler om vurdering. Hvordan kan vi sikre oss at studentene har lært det vi vil at de skal 

lære?  

Forskning viser at vurdering styrer læreprosessen. Vurdering har med andre ord et formativt aspekt 

så vel som et kontroll aspekt. Vurderingsformen gir tydelige signaler til studentene om hva de bør 

legge vekt på og lære, samtidig som den gir informasjon til omgivelsene om hva studentene har blitt 

testet på. Valg av vurderingsform blir derfor viktig, både fordi vi kan drive studentenes læring i 

ønsket retning, men også fordi vi gjennom å variere vurderingsformene kan teste læringsutbytter. 

Det virker rimelig å anta at ulike vurderingsformer har sine styrker og svakheter relativt til 

utbytteform (kunnskap, ferdighet, generell kompetanse) og nivå (bachelor, master).   

Teknologien byr på mange muligheter, både innenfor et tradisjonelt vurderingsregime, f.eks. i form 

av digital eksamen, men også til å utfordre og fornye vurderingspraksis. Det digitale byr på nye 

muligheter, men også på nye og gamle utfordringer, f.eks. knyttet til fusk og plagiering.  Når digitale 

løsninger velges til erstatning av, eller i kombinasjon med tradisjonell vurderingspraksis, må disse 

samtidig ses i lys av «et sett av gyldne kriterier» (pålitelighet, gyldighet, autensitet, transparens, 

rettferdighet). 

Mange miljøer har allerede kommet langt med hensyn til innføring og bruk av teknologi, både i 

undervisning og vurdering. Samtidig er det klart at valg av ressurskrevende løsninger, digitale eller 

andre, kan ha en sementerende effekt på praksis, og på den måten begrense mulighetene for 

alternative løsninger. Det samme kan innarbeidede tradisjoner og holdninger gjøre.   

Tilbakemeldingene under erfaringsseminaret for digital eksamen som Uninett arrangerte i Bergen i 

januar 2016 viser at sektoren står overfor en rekke utfordringer. Disse kan noe skjematisk rubriseres 

under følgende punkter: 

 

TEKNISK/ADMINISTRATIVE UTFORDRINGER: 

- Sikring av rett ID ved (hjemme) eksamen 

- Oversikt over ulike teknologiske muligheter og hvilken støtte som eksisterer 

- Regelverk knyttet til innføring av alternative løsninger 

- Teknisk-/ administrativ støtte og oppfølging til miljøer og enkeltpersoner 

- Redskaper for å identifisere plagiering og fusk 

- Timeplanlegging og utfasing/innfasing av ulike ordninger 

- Sikring av informasjon ved samkjøring av eksisterende digitale løsninger med nye. Hvordan 

sikre seg mot uønsket innsyn gjennom integrasjon av tredjepartsløsninger? Robuste 

strukturer 

 

PEDAGOGISKE OG FAGLIGE UTFORDRINGER: 

 

- Manglende kunnskap om alternative undervisnings- og vurderingsformer 

- Manglende engasjement blant undervisere til å prøve ut alternative vurderingsformer 

- Mangel på tid blant de vitenskapelige til å gjøre endringer, forskning prioriteres 

- Behov for mer kunnskap om ulike sider knyttet til vurdering og karaktersetting  

- Fare for at ildsjeler brenner ut 

 

 

 



LEDELSE 

 

- Prioritering av undervisning 

- Bygge kultur for læring og undervisning 

- Kurstilbud med fokus på så vel faglige, pedagogiske sider og tekniske sider ved digitale 

løsninger 

- Manglende ressurser til å prøve alternativer  

 

FYSISKE FORHOLD 

 

- Arealutforming ved lærestedene som gir rom for fleksibilitet 

 

Ekspertgruppen kommer ikke til å adressere alle disse utfordringene, men vil ha et hovedfokus på  

alternativer til skoleeksamen og på pedagogiske betraktninger rundt disse. I den grad 

ekspertgruppen lager beskrivelser av ulike eksempler og case, vil også  betraktninger av juridiske, 

organisatoriske og teknologiske forhold bli belyst. 

Norgesuniversitetet er kjent med at det har vært gjort mye godt arbeid i utprøving og pilotering av 

digitale eksamensløsninger i UH-sektoren. I sluttrapporten fra Ekspertgruppa for digital vurdering og 

eksamen 2015, bekrefter de den høye aktiviteten. ”Det er svært mange læresteder som deltar i 

utprøving av mulige digitale løsninger for vurdering, men dette er i hovedsak knyttet til digitalisering 

av skoleeksamen” (NUV, 2015). Utprøving av digitale eksamensløsninger og vurderingsformer, med 

vekt på summativ og formativ vurdering, har vært presentert på ulike konferanser. Det vi registrerer i 

slike sammenhenger er en svært ulik forståelse av hva vurderingsformene faktisk tester studentene 

på. 

Konkretisering og presisering av ekspertgruppens virke 

Ekspertgruppens overordnede mål er å bidra til at eksempler på alternative vurderingsformer med 
bruk av digital teknologi gjennomføres og gjøres kjent, samt stimulere den vurderingsfaglige 
debatten ved landets høyere utdanningsinstitusjoner.  

  
1) Kartlegge og synliggjøre utfordringer 

 

Ekspertgruppen, men også utdanningsinstitusjonene, har behov for en oversikt over hvilke 

vurderingspraksiser, digitale og andre, som er i bruk i ulike miljøer i Norge. En kartlegging av dette vil 

også kunne innbefatte en kartlegging av holdninger til, og opplevde muligheter for, endring av 

praksis. En slik oversikt vil, sammen med en noe mer detaljert beskrivelse av noen eksempler på 

digital vurdering, kunne danne et godt grunnlag for miljøer som ønsker å prøve nye løsninger. 

 
2) Stimulere miljøene i UH-sektoren ved å opprettholde et sentralt engasjement rundt 

vurderingsformer i møte med ny teknologi 

 

Mangelfull kunnskap om, og kjennskap til, alternative vurderingsordninger og vurderingsformer 
representerer en viktig barriere mot endring. Som det fremgår av det som er nevnt over, opplever 
mange vitenskapelig også at en presses på tid. I tillegg har mange personer blant det vitenskapelige 
personalet og administrativt ansatte i løpet av de siste par årene brukt svært mye tid på det som 
kanskje først og fremst har blitt oppfattet som strukturelle eller organisatoriske endringer (Nasjonalt 



kvalifikasjonsrammeverk). Når en samtidig savner kunnskap om konkrete alternativer, og føler at 
endringer stjeler mye tid, er det kanskje ikke så rart at endringer lar vente på seg. 

Ekspertgruppen bør bidra til: 

a) At det utvikles gode retningslinjer for hvilken betydning de ulike vurderingsformene har i 
møte med ny teknologi og stimulere til vurderingsformer som kan egne seg bedre til 
vurdering av læringsutbytte i forhold til kunnskaper, ferdigheter, generelle kompetanse og på 
ulike nivå (bachelor, master). 
 

b) At det presenteres noen eksempler på god vurderingspraksis som viser hvordan ulike 
utfordringer kan møtes og takles. Slike eksempler hentes fra det virkelige liv, slik de har blitt 
utviklet, utprøvd og vurdert i en norsk kontekst. 

 

Ekspertgruppa for digital vurdering og eksamen vektla, gjennom sin sluttrapport, betydningen av å 
fortsette arbeidet med å få et godt i innblikk i vurderingsformene som er i bruk, og bidra til en felles 
forståelse av vurderingsformenes betydning som sluttkarakter og andre sider ved godt 
vurderingsdesign. 

Selv om tilsynssensorer i stor grad skal bidra til å kvalitetssikre vurderingsformene innen de rammer 
som er satt for vurdering, betyr ikke det at vurderingsformene som tas i bruk, nødvendigvis sikrer 
god vurderingspraksis. Universitets- og høgskolerådet (UHR) har slått fast at kriteriebasert vurdering 
skal benyttes i høyere utdanning, men uten å forklare hvordan prinsippet skal omsettes i praksis. 
Også her er det viktig å få belyst gode løsninger og gode praksiser.  

 

3) Bidra til NUVs prosjektvirksomhet 

 

En viktig oppgave for ekspertgruppen er å bidra til NUVs prosjektvirksomhet innen innsatsområdet 

digital vurdering gjennom ulike tiltak. Utlysningstekst for innsatsområdet skal utformes. 

Søkerseminar på høstkonferansene skal gjennomføres. Et utvalg av ekspertgruppens medlemmer vil 

også jobbe med å vurdere prosjektsøknader. I tillegg skal gruppen initiere et hensiktsmessig 

samarbeid med deltagerne i de godkjente prosjektene. Her skal ekspertgruppen bidra inn til 

prosjektene, men prosjektene skal også bidra med viktig input til ekspertgruppen. Formen på 

samarbeidet avhenger av antall og type prosjekt som kommer. Ekspertgruppen vil vurdere om det er 

hensiktsmessig å opprette et kommunikasjonsfora og vil følge med på prosjektenes utvikling av 

vurderingsformer, testing, og legge til rette for erfaringsdeling. 

 

Forslag til tiltak 

Ekspertgruppene foreslår følgende tiltak med utgangspunkt i det ovenstående: 

 
a. Skaffe til veie en oversikt over hvilke vurderingspraksiser, digitale og andre, som er i bruk i 

ulike miljøer i Norge. En kartlegging av dette vil også kunne innbefatte en kartlegging av 

holdninger til, og opplevde muligheter for, endring av praksis. 

b. Opprette en felles nettside bestående av: 

- eksempler på ulike vurderingsformer 

- eksempler på (bruk av) vurderingskriterier (rubrics) 



- eksempler på god praksis når det gjelder digital vurdering. 

- legge inn sine data interaktiv side. 

c. En mindre kvalitativ undersøkelse av relevante enheter som er ansvarlige for arbeidet med 

(alternative) vurderingsformer. Hvordan støttes faglige i sitt arbeid med vurdering? Hvordan 

satses det på arbeidet med vurdering. 

d. Opprette en litteraturliste for innføring i feltet, med korte beskrivelser av litteraturen 

e. Opprette forum for diskusjon med prosjektene, fagmiljøene, og andre interesserte, med 

muligheter for innlegg fra nærliggende fagmiljø og NUV-prosjekter innen innsatsområdet.  

f. Utarbeide utlysingstekst og vurdere prosjektsøknader, samt samarbeide med godkjente 

prosjekt. 

g. Arrangere workshop for utforming av konkrete eksempler 

h. Fortløpende deltagelse på konferanser, seminar, møter, og eventuelt utforming av relevante 

politiske dokument/ prosesser med mer. 

i. Følge SLATE, Centre for the Science of Learning & Technology, ved UiB og arbeidet der. 

j. Følge det nasjonale eCampusprosjektet om digital eksamen, og bidra til at hensiktsmessig 

informasjon og kunnskap utveksles mellom de to gruppene 

k. Formidle kunnskap om internasjonalt arbeid avhengig av medlemmers involvering/ kjennskap 

til dette. Kartlegge om det foregår viktige EU prosesser, større utredningsarbeid eller lignende 

innen feltet. 

 

I tillegg kan det, om det er av interesse og ved anledning, legges ekstra ressurser i tiltak utover det 

man kan forvente av innsats fra ekspertgruppens medlemmer: 

 

l. Følgeforskning på prosjektene/ andre problemstillinger som måtte dukke opp under 

ekspertgruppens arbeide. 

m. Opplæringskurs innen ekspertgruppens tematikk i form av en MOOC. Eventuelt en mer statisk 

ressurs som ikke krever oppfølging, for eksempel en samleside basert på andre institusjoners 

opplæring til egne ansatte innen feltet. 

n. Adaptiv læring og læringsanalyse - vurdere muligheten til å utnytte digital informasjon knyttet 

til vurderingsformene i eksamensløsningene for å øke kvaliteten på vurderingsformene 

o. Følge utviklingen av tilbydere rundt digitalisering av eksamen og innholdskomponentene i 

programvaren 

p. Følge og bidra til utviklingen av datainnsamling i eksamensløsningene 

 

 


