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Hvorfor endre styringssystemet?

Hvorfor en nasjonal tilnærming?

Pedagogisk perspektiv:

1. Sørge for at utdanningenes undervisnings- og 

vurderingspraksis er i tråd med dagens 

forskningsbaserte kunnskap om hva som skaper god 

læring

2. Øke den enkelte undervisers bevissthet om forholdet 

mellom læring, undervisning og vurdering

3. Skape gode, forutsigbare rammer for studentene i de 

ulike utdanningsprogrammene

4. Skape en konsensus på tvers av 

utdanningsinstitusjonene.
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Hvorfor endre styringssystemet?

Hvorfor en nasjonal tilnærming?

Samfunnsmessig perspektiv:

Sørge for at utdanningene er i tråd med:

- de forventninger samfunnet har til våre kandidater

- de behov samfunnet har for fremtidige tjenester

- brukernes behov
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Samfunns- brukerperspektivet

Brukerne;

- Hvem er de?

- Hvor er de?

- Hvor mange er de?

- Hvilke behov har de?
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Fremtidens brukere:

En del er asylsøkere, flyktninger og innvandrere.

«Helsetilstanden hos asylsøkere, flyktninger og 

familiegjenforente kan være noe forskjellig fra det 

helsepersonell vanligvis står overfor. Noen har hatt dårlig tilgang 

til helsetjenester og lider av tidligere ubehandlede sykdommer 

og skader.

Det anbefales at mottakspersonell, fastlege, helsestasjons- og 

skolehelsetjeneste, flyktningkontakt, bossettingskonsulent og 

andre relevante aktører samarbeider om å sikre forsvarlige 

helsetjenester til disse pasientgruppene».

Solrun Elisabeth Steffensen, Nasjonalt Kompetansesenter for psykisk 

helsearbeid, 20.01.16. https://napha.no/content/13960/Helsetilstanden-hos-asylsokere-flyktninger-og-

familiegjenforente
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Astrid Nøklebye Heiberg (80). 

• – DET ER JO FANTASTISK at vi lever så mye lengre 
enn før, men vi kan ikke ha store deler av 
befolkningen gående uvirksom, poengterer hun. 
Velferd-4-2016. 

• Astrid Nøklebye Heiberg vil omgjøre eldrebølgen –
den grå tsunamien – til positiv bølgekraft.
– Vi må gjøre noe for at de som vil, kan og har 
kompetanse står lengre i arbeid, sier hun.

I dag har over 77 000 mennesker i Norge demens, og trolig vil antallet 
fordobles fram mot 2040. Noen tror demens kun rammer eldre, men 
også yngre personer kan få sykdommen. Av alle som lever med 
demens i dag, antar vi at rundt 4 000 er under 65 år. Over 350 000 er 
nær pårørende til en med demenssykdom.
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«Norske jenter har bedre karakterer enn noensinne, bruker mindre rus og er 

mer pliktoppfyllende enn før. Men aldri har de slitt mer med 

prestasjonspress, stress og psykiske plager.» Forskning.no, 21.02.16.

Ungdata 2016
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Samhandling(-sreformen)
Pedagogisk perspektiv

TVEPS

- Er et senter som trener helse- og sosialfagstudenter i 
Bergen i tverrprofesjonelt samarbeid. 

- Et samarbeid mellom Det medisinsk odontologiske 
fakultet, Det psykologiske fakultet, Griegakademiet og Det 
juridiske fakultet ved Universitet i Bergen, Avdeling for 
helse- og sosialfag ved Høgskolen på Vestlandet, 
Helsetjenestene i Fjell kommune og Byrådsavdeling for 
helse og omsorg i Bergen kommune.

Siden 2012 har rundt 420 helseprofesjonsstudenter fått erfaring med 
tverrprofesjonell samarbeidslæring gjennom TVEPS-praksis.

http://www.uib.no/tveps
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Nå er juss med på helselaget
B.T. 20.10.2015
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Å lure medisinen i folk 

ved å knuse den i maten 

er også en form for 

tvang, konstaterer 

jusstudent Elise Liverød. 

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Na-er-juss-med-pa-helselaget-287461b.html

UT PÅ SYKEHJEM: Professor Anders Bærheim har med seg en bredt sammensatt gruppe studenter til Fyllingsdalen sykehjem. 

Øystein Birkeland studerer medisin, Gunnhild Simonnes er sosionomstudent, Lene Nilsen er ergoterapistudent og Elise Liverød 

studerer juss. Skjult bak Liverød går vernepleiestudent Christine Uhe. FOTO: ANDERS MELCHIOR



Erfaringer

“I learnt to see the whole patient and not just the

mouth. It is easy to focus on the mouth only and on

what I can do about it as a dental hygienist. During

this collaborative work, I understood that patients

in a nursing home have a long history and many

other challenges and that they sometimes need to

explain things to me before I can decide what is

best to do» (p. 177)

“To participate in other students’ examination of the 

patient and reflections afterwards gave definite 

learning in each case, but it also gave insight in 

other methods and foci than your own.” (p. 178)

«We also broke some barriers by meeting on equal 

terms in a student situation, rather than a more 

formal setting with defined professional roles,” (p. 

178)

“When discussing the patients after the 

consultations, it was interesting to note how 

differently we had understood the information from 

the patients.” (179)
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Bondevik, G. T., Holst, L., Haugland, M., Bærheim, A., Raaheim, A. (2015). 

Interprofessional Workplace Learning in Primary Care: Students from Different 

Health Professions Work in Teams in Real-Life Settings. International Journal of 

Teaching and Learning in Higher Education. 27: 175-182.



Erfaringer

“The study of law is no longer isolated from other disciplines”

“My part was to ensure that our plans for treatment/care for the patients we talked with 
were in line with legal regulations”

“I was reminded on the relevance of legal aspects within the health professions”

Bidrag mht tiltaksplan:

“To secure the patient’s right to decide his own future”

“To secure the patient’s religious/existential need when approaching death”

Bærheim, A., Kjome, R.L.S., Østenstad, B.H., Grimeland, T., Brenna, S. & Raaheim, A. (2017). In progress

“The patient’s right to decide his own future”

Law students at nursing homes in interprofessional health student teams
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Undervisningskultur = kultur for læring

Torgny Roxå:

«It’s NOT OK to just have an opinion about 

teaching.”

“It is a whole lot of difference between having 

and opinion and putting forward an informed 

opinion.” 
https://www.youtube.com/watch?v=MEXJF1ncNwk
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Scholarship of teaching and learning 

(SoTL): 

• Knowledge/information

• What do we know about learning and teaching?

• Planning/reflection

• When, how, what, and what when?

• Communication

• What is effective in different settings?

• Evaluation

• Why did I (not) succeed?
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Lære for en ukjent fremtid…
Forståelsesfokusert fremfor kunnskapsfokusert kursplan

Knowledge capability («kunnskapsforståelse»):

– identifisere og håndtere nøkkelinformasjon i nye situasjoner/oppgaver

– knytte slik informasjon til tidligere kunnskap

– avgjøre hvilke utfordringer som ligger i den nye situasjonen

– utarbeide en måte å håndtere utfordringene

– være i stand til å takle utfordringene og sørge for å løse oppgaven, enten 

aleine eller sammen med andre.

«…knowledge capability … is achieved through experience of variation, 

rather than merely having varied experiences» (s. 233).

Baillie, C., Bowden, J.A. & Meyer, J.H.F. (2013).  Theshold capabilities: threshold concepts and knowledge 

capability linked through variation theory.  Higher Education, 63, 227-246.



Source:

Molecular Cell Biology, “The future of education in the molecular life sciences”, Bell Ellis, 

2001 Macmillan Magazines Ltd, p. 222,  March 2001, VOL 2.



The paradox of learning

University science professors preach a gospel of seeking
truth through data and careful experimentation, yet when
they walk into a classroom, they use methods that are
outmoded and ineffective. The overwhelming fraction of
undergraduate science courses are taught by a professor
lecturing to students, even in the face of many hundreds
of studies showing that alternative teaching methods
demonstrate much greater student learning and lower
failure rates.

Carl Wieman
'Stop lecturing me', Scientific American, August 2014



1) preclass reading 

assignments

2) pre-class reading quizzes, 

3) in-class clicker questions 

with student-student 

discussion (CQ), 

4) small-group active learning 

tasks (GT), and 

5) targeted in-classinstructor 

feedback (IF).



Når skjer læring?

 Læring skjer i studentenes tid, gjennom de aktiviteter 
de på egenhånd eller sammen med andre engasjerer 
seg i.

Mao i forkant og etterkant av den organiserte 
undervisningen.

«Forskningsbasert undervisning er undervisning som tar hensyn til og 
bygger på det forskning har vist fører til god læring» (Raaheim, 2011, s. 
56).

Raaheim, A. (2011). Læring og undervisning. Bergen: Fagbokforlaget.



Undervisning og vurdering i det digitale –

to alternative ruter:

Lav-terskel rute

Teknologi hentes inn i og

benyttes innenfor tradisjonelle

rammer:

• More advanced PP-lectures

• Use of clickers/Kahoot

• Smartboards

• LMS: in/out

• Exam via PC

Høy-terskel rute

Teknologi brukes til å endre

eksisterende praksis og

forståelse:

• Change traditional teaching 

(lectures)

• Open source exam

• Online-conferencing

• Learning labs for students’ 

(video) productions

• New architecture
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5 timer i et fotgjengerfelt

Psykologieksamen ved Universitetet i Bergen anno 2013

Fikk sjokk da jeg så 

eksamenslokalet
Psykologistudenter satt i 

fotgjengerfelt i fem timer.  

(BT 29.05.13)



NHH innfører forbud mot bruk av klokke under 

eksamen

.

Vi synes jo det høres litt rart ut, 
men egentlig er det ganske logisk, 
sier Nikolai Belsvik, som er politisk 
ansvarlig i kjernestyret ved NHH

Vi tar konsekvensen av at det etter hvert finnes smartklokker som gir tilgang til internett. 
Det er vårt ansvar å sørge for at fusk ikke forekommer og at eksamen blir gjennomført på en 
sikker, rettferdig og forsvarlig måte, sier fungerende studiesjef, Kjetil Sudmann Larssen, ved 
NHH.

Han sier at klokkeforbudet er en erkjennelse av at utviklingen går fort, og at teknologien gjør 
at man må endre gamle rutiner.

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/NHH-innforer-forbud-mot-bruk-av-klokke-under-
eksamen-325758b.html
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Svært enkelt å juksa på digital eksamen 
På Høyden, 19. mai 2017.

Informatikkstudent Didrik Sæther er svært overraska over kor lett det er å bryta seg ut 
av det nedlåste systemet på digital eksamen. Han har funne fleire sikkerheitshol som 
gjer det mogleg å juksa - utan dei alt for store IT-kunnskapane. 
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Constructive alignment/meningsskapende helhet



Meningsskapende samsvar – noen 

utfordringer

• Ulike læringsutbytter kan ikke testes på samme måte
– Kjenne til (forskjellen mellom) X og Y

– Kunne anvende X og/eller Y i situasjon Z

– Kan søke, behandle og vurdere kunnskap på fagfeltet kritisk

• Fare for «overtesting», med mange arbeidskrav, ved 
endring av undervisnings- og vurderingsopplegg

• Altfor mange utbyttebeskrivelser som i neste omgang 
fører til større pensum og lærerstyrte aktiviteter

• Økt ressursbehov som følge av 
undervisningsreformer medfører økt bruk av 
eksamen

• Regressjon til kontroll ved vurdering som følge av 
«frislepp» (alternativ PLUSS eksamen).



Måten vi vurderer studentene bestemmer:

- Hva de lærer

- Hvordan de lærer

- Studentenes forståelse av kunnskap (hva det
betyr å kunne noe. OBS! Forskjell på “kjennskap” 
og “kunnskap”)

• Vurdering(-sformen) er det mest potente middel vi 
har til å styre studentenes læring.

• Hva er det vi ønsker å vurdere? 
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Vurdering – mer enn eksamen

• Summativ vurdering

• Formativ vurdering

• Kollegavurdering/peer assessment

• Selvvurdering

Vurdering av, for og som læring
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Vurdering driver læring

Da blir følgende spørsmål viktig:

• hva er det vi ønsker at studentene skal lære?

- gjengi?

- beskrive?

- forklare?

- diskutere?

- vurdere?

- evaluere?

- føre en kritisk diskusjon?

- demonstrere?  

Og: hva skulle tilsi at alt dette (best) kan vurderes gjennom

eksamen?   



Et hav av muligheter

Variasjon langs følgende dimensjoner:

• Nivå
– Hvorvidt studentene vurderes aleine eller sammen med andre

• Arena
– Hvor vurderingen finner sted (på institusjonen, i naturlige 

omgivelser utenfor institusjonen, i det virtuelle rom)

• Form
– Om vurderingen skjer på basis av skriftlig arbeid, praktisk 

(kunstnerisk) arbeid, eller muntlig fremføring

• Format
– Hvorvidt det er summativ eller formativ vurdering, eller en 

kombinasjon av disse



40 alternatives to the traditional written exam:
Eksamensrevolusjonen.  Gyldendal Akademisk, 2016.

Skriftlig eksamen

Alternativ 1: Med medbrakt «fuskelapp»

Alternativ 2: Med innlagt mulighet for innhenting av 
informasjon/diskusjon med medstudenter

Alternativ 3: Med åpenhet til alle typer kilder

Alternativ 4: «Take away» eksamen

Alternativ 5: Individualisert eksamen

Alternativ 6: Objektiv prøve (multiple choice)

Alternativ 7: Omvendt objektiv prøve

Alternativ 8: Studenten som sensor

Alternativ 9: Stasjonseksamen

Alternativ 10: Fagartikkel

Muntlig eksamen

Alternativ 11: Med tid til forberedelse

Alternativ 12: Som forberedt klage/ankemulighet

Alternativ 13: Posterpresentasjon

Alternativ 14: Praktisk muntlig

Alternativ 15: Disputas

Alternativ 16: Foredrag

Alternativ 17: Intervju

Andre vurderingsformer

Alternativ 18: Bidrag på vitenskapelig konferanse

Alternativ 19: Mappevurdering

Alternativ 20: Virtuell konferanse

Alternativ 21: Praktisk oppgave utenfor institusjonen

Alternativ 22: Oppdragsvirksomhet

Alternativ 23: Logg

Alternativ 24: Intervju av fagperson

Alternativ 25: Utplassering

Alternativ 26: Prosjektpresentasjon

Alternativ 27: Vurdering av medstudenter

Alternativ 28: Kronikk

Alternativ 29: Litteraturanmeldelse

Alternativ 30: Kursanmeldelse

Alternativ 31: Planlegging av undervisningsopplegg

Alternativ 32: Blogginnlegg

Alternativ 33: Facebook-gruppe

Alternativ 34: Film

Alternativ 35: TBL-aktivitet

Alternativ 36: Arrangere faglig aktivitet

Alternativ 37: Analyse av vurderingsformen

Alternativ 38: Studenten som underviser

Alternativ 39: Pasienten som sensor

Alternativ 40: Ekstern sensur



Flipped assessment

• Omvendt objektiv prøve

• Studenten som sensor

• Selvvurdering

• Utvikling av vurderingsform/-ordning med 

utvikling av skåringsrubrikk

30



The «Big-five» of assessment

1 2 3 4 5

Pålitelig

Gyldig

Autentisk

Transparent

Rettferdig
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Lavt Høyt


