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Kort om tiltaket
Tiltaket er en ny vurderingspraksis i nettstudier, hvor studentene er samarbeidspartnere, aktive og
medansvarlige. Vurderingspraksisen er vurdering som læring og er samtidig en læringsaktivitet. Dette
har medført at studentene fokuserer deres læringsprosess på kompetanse som møter arbeidslivets
faglige behov og mindre på eksamen. Studenter og faglærer møtes i sanntid på nettsamlinger i
videokonferanse. Etter hver nettsamling, skal studentene skrive et digitalt læringsnotat. Studenten skal
reflektere det faglige innholdet, vurdere hvordan fagstoffet kan anvendes i arbeidshverdagen deres og
vurdere egen læringsprosess. På samlingen drøfter studenter og faglærer vurderingskriterier for det
aktuelle læringsnotatet. Vurderingskriteriene kan variere i forhold til den enkelte students valg av faglig
fokus og arbeidshverdag. Student og lærer kan sammen velge å revidere vurderingskriteriene underveis.
Studentene får hjelp til å skrive læringsnotatene av en «tilbakemeldingsrobot». Nettpedagogen tilpasser
algoritmen i "roboten" for hvert notat. "Roboten" har til hensikt å støtte studentenes kopling av teori
og praksis og utvikling av deres skriveferdigheter. Notatene med vurdering og tilbakemelding er
åpne på nettplattformen for alle studentene. Skrive-, vurderings- og tilbakemeldingsprosessen er
læringsprosesser og notatene er felles læringsmateriale. Læringsnotatene inngår i en formativ mappe og
en presentasjonsmappe til sluttvurdering.

Hvordan oppfyller tiltaket kriteriene for Utdanningskvalitetsprisen?
• Tiltaket skal stimulere til oppdatert og yrkesrettet fagskoleutdanning.
Ifølge «Lov om høyere yrkesfaglig utdanning» skal fagskolene fagarbeidere gå ut med «en kompetanse
som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak». Forskning har vist at studenter som
undervises teoretisk i et tema viser dårlig evne til å omsette teorien til praksis (1). Denne forskningen
viser betydningen av meningsskapende læringsaktiviteter i fagskolen, som stimulerer studenter til å
utvikle en praktisk handlingskompetanse som er forankret i den enkeltes arbeidssituasjon. Dette er i
kontrast til tradisjonelle forelesninger, hvor studentenes ferdigheter i å reprodusere teoretisk fagstoff
kontrolleres gjennom prøver og eksamen. For at studentene skal utvikle praktisk handlingskompetanse
må de relatere fagstoffet til sin egen kontekst og skape mening av det både individuelt og i fellesskap.
Når nettstudentene på Fagskolen i Vestfold benytter formidling av fagstoff og gruppediskusjoner på
nettsamlinger til skriving og vurdering av læringsnotater gjør de meningsskapende læringsaktiviteter.
Læringsnotatene med den skriftlige tilbakemeldingen fra roboten og vurderingen fra faglæreren er åpne
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for alle studentene å lese. Studentene gjenkjenner åpenheten og deling av kunnskap fra arbeidslivet,
hvor samarbeid i utførelsen av arbeidet er et hovedfokus. Erfaringen så langt viser at studentene
benytter muligheten til å diskutere faglig forståelse og praktisk anvendelse med hverandre ut fra deres
egen arbeidshverdag. På denne måten skapes et læringsfellesskap (2) på nettet, som samtidig er i
tett kontakt med den praktiske arbeidshverdagen. De lærer av hverandre og hverandres dialog med
faglæreren. De benytter hverandres vurderinger og tilbakemeldinger fra faglærer til å utvikle sine egne
læringsnotater og dermed sin faglige forståelse.
Det er en velkjent erfaring hos undervisere at studentene er opptatt av eksamen og karakterer, og
etterspør fokus og veiledning knyttet til oppnåelse av karakterer (3). Endringen av vurderingspraksisen
fra summativ til studentaktiv formativ vurdering stimulerer studentene til å fokusere på fagforståelsen og
den praktiske handlingskompetansen som etterspørres i arbeidslivet.
• Hva gjør tiltaket nyskapende sett i lys av liknende utdanninger og på tvers av fagfelt?
Fagskolen i Vestfold har implementert «bærekraftig vurdering» (4), hvor studentene er aktive,
medansvarlige og i samarbeid med faglærerne og hverandre om vurdering i nettstudiene (5). Den
nye vurderingspraksisen øker studentenes fokus på behovene fra arbeidslivet, som de opplever i
arbeidshverdagen sin. Fokuset på karakterer dempes. Vurderingspraksisen fungerer som vurdering som
læring. Alle innleveringene med vurderinger og tilbakemeldinger er tilgjengelige for alle studentene på
kullet som felles læringsmateriale. Den nye praksisen er integrert i studieplanene for nettstudiene.
Den første utgaven av vurderingspraksisen i modellen for nettstudiene var en kopi av den gjeldende
vurderingspraksisen på de stedbaserte elektrostudiene. Praksisen var summativ med prøver og
eksamener og var vurdering av læring. Fagskolens stedbaserte helsestudier benytter en kombinasjon
av formativ mappevurdering og summativ sluttvurdering i form av eksamener. Denne formen for
vurderingspraksis har vært godt kjent som vurdering for læring i flere tiår, og da særlig utbredt i
videregående skole og høyere akademisk utdanning. Mappevurdering er ment å understøtte en
prosessuell læringsprosess, hvor studenten kan bearbeide sine skriftlige oppgaver etter tilbakemelding
fra faglæreren og etterhvert som den faglige forståelsen øker. Uten studentsamarbeid om kriterier
for vurdering blir mappevurdering en form for formativ «vurdering for læring». Fagskolen i Vestfold
benytter «vurdering som læring» i form av «bæredyktig vurdering» i mappevurderingene og har
dermed gått et skritt lenger i studentsentrerte lærings- og vurderingsaktiviteter. Bærekraftig vurdering,
er en relativ ny vurderingsfilosofi, som presenteres i den engelske vurderingslitteraturen som
«sustainable assessment». Bærekraftig vurdering innebærer at studentene er aktive og medansvarlige
samarbeidspartnere i utformingen og bruken av vurderingskriterier. Vurderingen er en læringsaktivitet,
som forbereder studentene på arbeidslivet etter studiene gjennom å lære å vurdere egen faglig utvikling.
Styret ved Fagskolen i Vestfold har tatt en strategisk beslutning om at skolen skal utvikle nettstudier,
for å tilby fleksibel utdanning til målgrupper som ikke kan delta på heltids og stedbaserte utdanninger.
Målgruppen er voksne fagarbeidere som er i arbeid.
I mangel av forventninger og krav fra myndighetene om implementering av digital teknologi i fagskolenes
studier, har Fagskolen i Vestfold latt seg inspirere av kvalitetsreformen for uh-sektoren og de nasjonale
forventningene til IKT som didaktisk virkemiddel (6).
I arbeidet med utvikling av nettstudienes pedagogiske og didaktiske modell har Fagskolen i Vestfold
vektlagt og integrert i vurderingspraksisen følgende kjennetegn på effektiv vurdering (7);
- Vurderingen brukes til å engasjere studentene i læring som er produktiv
- Vurderingen legger aktivt til rette for å forbedre læringsprosessen
- Studenten og lærer utvikler et ansvarlig partnerskap i lærings- og vurderingssamarbeidet
- Studenten inkluderes i vurderingspraksiser og kulturer i høyere utdanning
- Vurdering for læring utgjør en sentral del av emne- eller programbeskrivelsen
- Vurdering for læring er i fokus hos ansatte og er en del av den institusjonelle utviklingen
- Vurdering resulterer i en inkluderende representasjon av studentens innsats
Digital mappevurdering er enkelt å iverksette på nyere læringsplattformer. Det medfører ingen
teknologiske utfordringer å benytte mappevurdering i den formen som Fagskolen i Vestfold har valgt.
Gjennom et prosjekt om digital vurdering, som er beskrevet under, ble det etablert et kunnskapsgrunnlag
til å innføre «bærekraftig vurdering» integrert i mappevurdering.
Med utviklingsmidler fra Kunnskapsdepartementet i 2017 gjennomførte Fagskolen i Vestfold et prosjekt
i digital vurdering i samarbeid med professor Arild Raaheim fra UiB / Norgesuniversitetet og professor
Elsebeth K. Sorensen fra Århus Universitet. I prosjektgruppen deltok også rektor Reidar Grønli fra
Fagskulen i Sogn og Fjordane og seniorrådgiver Kari Olstad fra Fleksibel Utdanning Norge – FUN.
Rollen til professorene var å formidle ideer fra forskningsresultater og litteraturgrunnlag. «Bæredyktig
vurdering», studentaktive læringsaktiviteter og samskaping ble diskutert.
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Resultatet av prosjektet var en endring i den digitale vurderingen fra summativ vurdering til studentaktiv,
formativ, bæredyktig vurdering. Det ble besluttet at det skulle benyttes mappevurdering i alle emnene og
prøver og eksamener ble forlatt.
Det er en utfordring å skape et aktivt læringsfellesskap i nettstudier. Når studentene er
samarbeidspartnere og medansvarlige i vurderingspraksisen øker deres motivasjon og interesse. De
påvirker det faglige innholdet gjennom diskusjon med faglæreren om vurderingskriteriene, slik at de løser
sine praktiske utfordringer i arbeidslivet. Mange av studentene har uttrykt det på denne måten; «Dette
skal jeg prøve ut på jobb i morgen».
• Tiltaket skal gjennomføres i et aktivt samarbeid mellom studenter, ansatte og arbeidsliv
Fagskolen i Vestfold har et etablert system for aktivt samarbeid mellom studenter, ansatte og arbeidsliv.
Systemet består av et fagråd for hvert studie, som organiseres av skolen og består av representanter
for arbeidslivet, lærere og studenter. Fagrådene møtes to ganger i året, hvor de gir systematiske
tilbakemeldinger fra arbeidslivet, synliggjør arbeidslivets behov og diskuterer hvordan fagskolen kan
imøtekomme behovene. Fagskolen presenterer nye ideer og tiltak i studiene for å få vurdering og
tilbakemelding fra medlemmene av fagrådene. Fagskolen i Vestfold har erfart at fagrådene gir nyttige
tilbakemeldinger og innspill.
Elektrotekniker nettstudiet, som ble utviklet og igangsatt i tett samarbeid med bransjeorganisasjonen
Nelfo, følges fortsatt opp i jevnlig kontakt med organisasjonen, både i fagrådet for studiet og i direkte
kontakt.
Fagrådene for elektrostudiene har gjennomgående fremholdt at mange fagarbeidere i elektrobransjene
trenger å utvikle bedre skriftlige ferdigheter. Dette er en viktig ferdighet i forhold til å formulere
tilbud, skrive møtereferater og rapporter, skriftliggjøre kvalitetsplaner, melde avvik, osv., som er
vanlige oppgaver i bransjen. Fagrådene, hvor representanter fra både lokalt arbeidsliv og bransjens
arbeidsgiver / arbeidstaker organisasjoner er med, bidrar til å definere studienes innhold ut fra endrede
behov i bransjen og til å rekruttere studenter fra deres medlemsbedrifter.
Det er et løpende aktivt og konstruktivt samarbeid med Nelfo og El & IT om utvikling av elektrostudiene,
både med hensyn til det faglige innholdet og studieformen.
• Tiltaket skal bidra vesentlig til utvikling og forbedring av studentenes læringsutbytte.

Den nye digitale vurderingspraksisen har ført til følgende forbedring av studentenes læringsutbytte:
� Vurderingskriteriene blir formulert språklig slik at studentene i større grad forstår kriteriene og har
eierskap til dem.
� Studentene har fokus på faglig arbeidsrelevant innhold i stedet for karakterer.
� Studentenes medvirkning sikrer motivasjon og arbeidslivs relevans for den enkelte studenten.
� Tettere kontakt mellom faglig innhold i studiet og egen arbeidshverdag, som styrker motivasjon og
gjennomføringsevnen.
� Umiddelbar tilbakemelding fra «tilbakemeldingsroboten» styrker effekten av tilbakemeldingen.
� Studentene blir etter hvert flinke til å vurdere hverandre.
� Utvikler skriveferdigheter som er etterspurt av bransjen.
� Styrkinger formidlingsevnen både skriftlig og muntlig, slik at studentene kan bringe ny kunnskap inn i
egen arbeidsorganisasjon og bidra til faglig utvikling.
� Kopler praksis til teori, slik at kompetansen er en praktisk handlingskompetanse ved avsluttet studie.
� Trening i å selvvurdere egen faglig utvikling i forhold til gitte kriterier. Arbeidslivet etterspør
ansatte som kan lede seg selv. En del av selvledelse består i å kunne vurdere sin egen innsats og
måloppnåelse, å kunne sette seg utviklingsmål – faglige og personlige, og å kunne justere seg i forhold
til virksomhetens mål.
� Bevissthet om egen læringsprosess. Studentene kommer fra en bransje som ønsker å ligge i forkant
teknologisk, og som stiller krav til de ansatte om å tilegne seg kompetanse om ny teknologi i raskt
tempo.
� Større forståelse av sammenhengen mellom læringsutbytte, læringsaktiviteter og vurderingspraksis.
� Dybdelæring. Studentene lærer å anvende ny fagkunnskap i deres praktiske arbeidshverdag, noe
som krever at de forstår fagstoffet og mulige praktiske anvendelse i motsetning til å kunne reprodusere
fagkunnskapen.
� Økning i dialog mellom studentene og mellom studentene og faglærer. Dialogen er mer utforskende og
meningsskapende enn med tidligere summativ vurderingspraksis.
Disse funnene i økning av studentenes læringsutbytte stemmer med forskning på bruk av «bæredyktig
vurdering» (5).
• Hvordan har tiltaket bidratt vesentlig til utvikling og forbedring av utdanningskvaliteten?
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Tiltaket har ført til utvikling og forbedring av lærerens vurderingspraksis i form av;
� Faglærer må kjenne fagstoffet både teoretisk og i praksis for å kunne samskape relevante og
konstruktive vurderingskriterier som er arbeidslivsrelaterte
� Faglæreren må disiplinere sine vurderinger og tilbakemeldinger til de felles vurderingskriteriene og må
gå bort fra subjektive vurderinger
� Faglærer blir i større grad veileder / coach i tillegg til å være faglig ekspert
� Sluttvurderinger med karakterer har større legitimitet utad fordi vurderinger er løpende og ikke
punktvise som i en praksis med prøver og eksamener
� Samskaping av vurderingskriterier fører til at faglæreren mottar impulser om arbeidslivets teknologiske
utfordringer og satsinger fra studentene og kan løpende oppdatere faginnholdet
• Tiltaket skal ha overføringsverdi til annen fagskoleutdanning.
Vurderingspraksisen er en del av «Vestfold-modellen», som er en beskrivelse av designet av nettstudier
ved Fagskolen i Vestfold. Dette designet legges til grunn for alle nye nettstudier fra Fagskolen i Vestfold.
Modellen er dynamisk og under konstant utvikling, og modellbeskrivelsen oppdateres årlig ut fra
endringer. Modellbeskrivelsen er oppdatert i forhold til den nye vurderingspraksisen. Den er tilgjengelig
på Fagskolens nettsider.
Fagskolen i Vestfold har utviklet et kurs i nettpedagogikk basert på «Vestfold-modellen», som tilbys
til alle fagskolene. Kurset har blitt gjennomført én gang våren 2018 som et åpent, gratis tilbud til
fagskolene. Det er planlagt to nye kurs høsten 2018, hvor endringer i form av ny vurderingspraksis i
modellen blir integrert. Kurset blir løpende oppdatert og resultatet av utviklingsarbeid med modellen blir
på denne måten spredt til interesserte fagskoler.
Fagskolen i Vestfold fortsetter samarbeidet med Arild Raaheim fra UiB / Norgesuniversitetet omkring
digital vurdering, og deltar i flere nasjonale og internasjonale konferanser med presentasjon av tiltaket i
løpet av høsten 2018.
• Hvilke ideer og planer finnes for videreutvikling av tiltaket?
Ledelsen ved Fagskolen i Vestfold har sett verdien av den nye vurderingspraksisen i nettstudiene for
studentenes læringsutbytte, og har planlagt å gjennomføre en prosess i hele lærerkollegiet i løpet
av høsten 2018 for å tilpasse vurderingspraksisen i de stedbaserte studiene. Dette er integrert i
kvalitetsutviklingsplanen som mål for 2018.
Videreutvikling av tiltaket består av innføring av medstudentvurdering med tilbakemeldinger av innleverte
læringsnotater og faglige oppgaver. For å sikre konstruktive vurderinger og tilbakemeldinger mellom
studentene skal de ha opplæring i å formulere konstruktive løsningsfokusert tilbakemeldinger og
«fremover» - veiledning.
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