artikkel 5

Digitale mapper som evalueringsform
i nettbasert utdanning
Hallstein Hegerholm, pensjonist, tidligere Nord universitet1
Sammendrag: Studien undersøker bruk av digitale mapper i asynkron nettbasert
utdanning. Mappevurdering er både en arbeids- og en evalueringsform som kan
styrke sammenhengen mellom undervisning, læring og vurdering. Forskningsspørsmålet som reises, er: Hvordan utvikler nettstudenter kunnskap gjennom
mappevurderingsprosesser? Undersøkelsen bygger på en spørreundersøkelse og en
kvalitativ undersøkelse. Den legger sosiokulturell teori og andres forskning på mappevurdering til grunn. Studien viser hvordan veiledning fra lærer og studentsamarbeid styrker kunnskapsbyggingen. Den viser imidlertid også utfordringer knyttet til
studentenes samarbeid.
Nøkkelord: digitale mapper, nettbasert utdanning, evaluering, veiledning,
studentsamarbeid
Abstract: This study investigates the use of digital portfolios in asynchronous
web-based education. The use of digital portfolios can strengthen the connection
between instruction, learning and evaluation. The research question posed by
this case study is: How do students in a web-based educational context develop
knowledge via digital portfolio evaluation processes? The study is based on the students’ answers to a questionnaire and their written reflections, supported by sociocultural theory and previous research on use of digital portfolios. The study shows
how teacher guidance and student cooperation strengthen the knowledge-building
process. The study also shows, however, that there are challenges associated with
student cooperation.
Keywords: portfolio assessment, web-based education, evaluation, guidance,
student cooperation
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Innledning
Eksamener og evalueringer får stor oppmerksomhet innen UH-sektoren.
Media løfter fram eksamensresultater som spriker i forholdet mellom
sensur og klagesensur. Studentgrupper stiller spørsmål om tradisjonell
eksamen er egnet til å karaktersette studentens nivå og arbeid gjennom
studieåret. Det finnes flere alternative former for evaluering, hvor også
studentenes deltagelse og arbeidsprosess kan vurderes. Mappevurdering
er en slik form for evaluering, og den tar for seg kvaliteter både i produkt
og prosess. Dette er en evalueringsform som kan utvikle sammenhengen mellom undervisning, læring og vurdering. Mappevurdering som
evalueringsform er undersøkt både nasjonalt og internasjonalt i en rekke
kontekster. Likevel er det interessant å undersøke hvordan mappevurdering fungerer innen høyere utdanning, og her tar vi utgangspunkt i nettbaserte læringsfremmende aktiviteter og studentaktive læringsformer.
Denne artikkelen beskriver undersøkelser av mappevurdering innenfor det nettbaserte studiet IKT og læring ved Høgskolen i Nesna. Dette
studiet er asynkront, det vil si at studentene i hovedsak er skilt fra hverandre og fra lærere i tid og/eller rom. Undersøkelsen stiller følgende overordnede spørsmål: «Hvordan utvikler nettstudenter kunnskap gjennom
mappevurderingsprosesser?» Dette spørsmålet blir utdypet videre med
to underspørsmål: «Hvordan kan samarbeid styrke studentenes læreprosess i mappevurdering?» og «Hvordan har lærers veiledning betydning
for videre utvikling av arbeidskrav?» Datagrunnlaget er hentet fra en
spørreundersøkelse og fra refleksjonsnotater skrevet av studentene.
I analysen er de to kategoriene «studentsamarbeid» og «lærerveiledning» vektlagt. Undersøkelsen viser hvordan veiledning i digitale
mappeprosesser støtter læringsfremmende aktiviteter og studentaktive
læringsformer, samtidig som utfordringer knytta til studentsamarbeid
blir synliggjort.

Mappevurdering
Mappevurdering er en annen form for etterkantevaluering enn det
en tradisjonell eksamen er. Den er tatt i bruk for å styrke sammenhengen mellom undervisning, læring og vurdering. For studentene
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er mappevurdering en prosess hvor bygging av kunnskap er knytta til
innhenting av informasjon. Prosessen er organisert som arbeidskrav. Et
arbeidskrav begynner med at lærer formidler og organiserer fagstoffet
ved hjelp av en læringsplattform (LMS). Dette kan være pensumlitteratur, lenker til prioritert nettlitteratur, videoforelesninger og kompendier.
Studentene skal utvikle denne informasjonen til et produkt i form av en
besvarelse. Besvarelsen skal utvikles i samsvar med oppgaveteksten fram
til fristen for veiledning. Læreren gir veiledning i form av tilbakemelding
på besvarelsen. Etter veiledningen kan studenten utvikle besvarelsen i
samsvar med veiledningen.

Særtrekk ved mappevurdering
Mappevurdering som arbeids- og evalueringsform har spesielle særtrekk. Studenter jobber med mange ulike arbeidskrav gjennom en
tidsperiode. Underveis får de tilbakemelding fra både lærere og medstudenter. Studenten samler arbeidskrav i mapper gjennom studieforløpet, og blir til slutt vurdert på grunnlag av et bredt utvalg av
arbeider, i stedet for en enkelt slutteksamen (Uninett ABC, u.dat.).
Dysthe & Engelsen (2003, s. 258) vektlegger følgende i beskrivelsen av
mappevurdering:
En mappe består av en systematisk samling elevarbeider som viser innsats,
framskritt og prestasjoner innen ett eller flere områder. Samlingen må omfatte
elevmedvirkning når det gjelder valg av innhold, utvalgskriterier og kriterier
for å bedømme nivået i forhold til visse felles oppsatte mål, og den må vise elevens selvrefleksjoner og holdninger til emnet.

Mappevurdering er en evalueringsform som i ulike utgaver er kjent fra
1980- tallet, både fra USA og fra Europa. Den har utviklet seg og funnet
sin plass innenfor skoleverk og høyere utdanning siden begynnelsen av
2000-tallet. På dette tidspunktet ble mappevurdering anerkjent som
en av flere sentrale vurderingsformer innenfor EU (Hamp-Lyons &
Condon, 2000; OECD, 2005). Her i landet er viktige bidragsytere Torlaug
Løkensgard Hoel (2000), Roger Ellmin (2000), Dysthe & Engelsen (2003)
og Marit Allern (2005). Kvalitetsutvalgets innstilling «I første rekke»
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(NOU, 2003) understreker betydningen av at mapper tas i bruk i ulike
vurderingsprosesser – spesielt i standpunkt- og underveisvurdering.

Undersøkelser av mapper som vurderingsform
Dysthe & Engelsen (2003) vektlegger vurderinger med mapper som
verktøy for å ivareta grunnleggende og sentrale komponenter i vurderings- og arbeidsprosessen. De oppsummerer formål med mappevurdering slik (s. 18):
1) Å danne grunnlag for utveljing og eventuell sertifisering, anten
i vidare utdanningssamanheng eller ved jobbsøking (summativ
vurdering)
2) Å gi studenten informasjon om eigen framgang og danne grunnlag
for endra læringsstrategiar (formativ vurdering)
3) Å gi utdanningsinstitusjonen og læraren informasjon om nivå og
eventuelle sterke og svake sider ved dei læringsmessige aspektane
ved utdanning for å kunne forbetre ho
4) Ein fjerde funksjon som er relevant spesielt i høgare utdanning er
eksamen som konsolidering av kva som er sentralt viktig kunnskap
innan ein disiplin.
Disse punktene fra Dysthe og Engelsen, med vekt på fjerde punkt, har
stått sentralt i utviklingen og tilpassingen av mappevurdering til høyere
utdanning, deriblant i asynkrone nettbaserte studier. Zubizarreta (2009)
oppsummerer særtrekk ved mapper, som går på at de er motiverende for
studenter og egnet for lærers tilbakemelding. Tverrfaglighet samt enkel
etablering og vedlikehold blir vektlagt. Her og i andre undersøkelser blir
det fokusert på studentenes engasjement. Studentsamarbeid som en verdifull ressurs framgår av undersøkelser av Black & William (2003) og
Hattie (2009). Betydningen av studentsamarbeid i digitale mappeprosesser er vektlagt, og oppsummeres positivt i flere undersøkelser (Øhra,
2006; Nordkvelle, 2007; Smith, 2009; Mokhtaria, 2015). Foldnes (2015)
sammenligner eksamensresultater mellom tradisjonell forelesningsbasert
undervisning og undervisning hvor interaktiv teknologi vektlegges.
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Eksamensresultatene gir ikke signifikante forskjeller før studentsamarbeid introduseres. Rimmereide mfl. (2009) har undersøkt digitale
mapper og hvilke konsekvenser det har hatt for læringsmiljøet i høyere
utdanning. Hovedfunnene bekrefter at studenter opplever økt læring
med denne evalueringsformen. Tilbakemeldinger viser økt motivasjon
og arbeidsinnsats. Men det pekes også på enkelte problematiske sider.
Karakterene er som regel ikke blitt bedre ved bruk av digitale mapper.
Bruk av digitale mapper fører ikke automatisk til arbeidsdeling i studentenes arbeidsprosess; deling av studentarbeid skjer kun unntaksvis og
ut fra tilrettelegging. Mange føringer fra tradisjonelt oppgavearbeid blir
videreført innen digital mappevurdering.
Digitale mapper har vært et av Høgskolen i Vestfolds svar på kvalitetsreformens krav om tettere oppfølging av studentene. Dette ble fulgt
opp med en undersøkelse av læringsutbytte ved bruk av digitale mapper
som redskap i lærerstudenters arbeids- og vurderingsprosess (Høihilder,
Karlsen & Moser, 2012). Undersøkelsen konkluderer med at bruken av
mapper i studiet påvirker arbeidsinnsatsen og øker både studentsamarbeidet og studentenes læringsutbytte (s. 38):
… en tendens til at digitale mapper som verktøy blir oppfattet som læringsfremmende av våre studenter. Undersøkelsen bekrefter at medstudentvurdering bidrar til refleksjon over egen læring og at kunnskapsdeling mellom studentene
kan ut fra studentenes selvvurdering virke positivt for læringsutbyttet. Det kan
se ut som arbeid på nett med digitale mapper medfører en kunnskapsdeling
som mange studenter setter pris på.

Opheim mfl. (2010) vektlegger kontekst ved evaluering og peker på forhold som kan være problematiske. Også ved bruk av ny teknologi og
alternative evalueringsformer er skolemiljøet og lærerens rolle av grunnleggende betydning. Slik sett er det interessant å gjennomføre undersøkelser av digitale mapper og mappevurdering knytta til forskjellige
former for anvendelse og ulike læringsmiljø.
Høgskolen i Nesna (HiNe) tok i bruk digitale mapper innen faget IKT
og læring i 2002, og knytta dette til bruk av læringsplattform (LMS) i
nettundervisning fra 2003. Digital mappevurdering i dette faget er senere
blitt vurdert av Hegerholm (2004; 2011). Begge undersøkelsene synliggjør
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former for samarbeid, men at det også er problemer i forbindelse med studentsamarbeid og eksamensform. Disse tidligere undersøkelsene er med
på å danne grunnlaget for denne undersøkelsen.

Mappevurdering i IKT og læring
En av faktorene som førte til etableringen av mappevurdering som eksamensform i faget IKT og læring ved Høgskolen i Nesna, var en undersøkelse av undervisning og evaluering i 2002 (Hegerholm, 2004). På dette
tidspunktet ble det undervist både i klasserom og på internett. Begge
formene for undervisning hadde en tradisjonell, avsluttende skriftlig
eksamen uten hjelpemidler. Undersøkelsen synliggjorde tendenser hvor
internettstudentene kritiserte den tradisjonelle klasseromseksamenen for
• ensidig vektlegging av reproduksjon av informasjon,
• manglende vektlegging av arbeids-, samarbeids- og læreprosess
knytta til digitale verktøy,
• manglende bruk av PC og hjelpemiddel.
Til tross for kritikken viste undersøkelsen at internettstudentene hadde
bedre eksamensresultater enn klasseromstudentene. Med dette som bakgrunn ble det utviklet en form for mappevurdering tilpasset det nettbaserte studiet IKT og læring på 60 studiepoeng. Sentralt står føringer
formulert som Retningslinjer for mappevurdering (Hegerholm, 2011). Her
vektlegges evalueringsprosesser hvor mapper blir verktøy for både lærere
og studenters faglige utvikling.
Mappevurdering og veiledning knyttes til arbeidskrav i IKT og læring.
Arbeidskrav er formulerte oppgaver for studentene, sammen med informasjon om organisering, formatering og frister. Arbeidskrav gir føringer
for prioriteringer innen fagstoff, og de etablerer milepæler i arbeidsprosessen. Lærers organisering av informasjon knytta til arbeidskrav står
sentralt i studentenes kunnskapsbygging. Lærers individuelle veiledning
av studentene på internett er også forbundet med arbeidskrav. Studenten
kan stille læreren spørsmål i prosessen. Studentenes refleksjon over egne
lære- og samarbeidsprosesser formuleres i et eget refleksjonsnotat og
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leveres sammen med arbeidskravets produkt. Retningslinjene for mappevurdering vektlegger og oppfordrer til samarbeid, selv om den avsluttende innleveringen skal være individuell.

Et sosiokulturelt grunnlag
Sosiokulturelle teorier danner grunnlag for denne undersøkelsen. Det
teoretiske utvalget som presenteres her, er av betydning for datainnsamling og analyse, og er grunnleggende for diskusjon. Sosiokulturelle teorier representerer et læringssyn basert på hvordan personers handlinger
og samhandlinger innenfor en kontekst legger grunnlag for læring
(Vygotsky, 1978). Engeström (2001) knytter utvikling av kunnskap til
verktøy og fellesskap, hvor arbeidsdeling og regler står sentralt. Dette
er relevant for denne undersøkelsen, siden en analyse av læreprosesser
i et nettstudium vektlegger arbeidsdeling og bruk av verktøy i form av
digitale ressurser.
I denne undersøkelsen vektlegges læreprosesser hvor arbeidsdeling og
samarbeid er støttende. Vygotsky (1978, s. 86) formulerte konseptet med
den nærmeste utviklingssona (ZPD) som avstanden mellom hva et individ kan klare alene, og hva det kan få til med samarbeid og veiledning
fra andre:
It is the distance between the actual developmental level as determined by independent problem solving and the level of potential development as determined
through problem solving under adult guidance or in collaboration with more
capable peers.

Den nærmeste utviklingssona har betydning for vurdering og analyse av
både lærerens veiledning og studentenes samarbeid.
Sosiokulturelle teorier vektlegger forholdet mellom kunnskap og informasjon. Informasjon er annenhånds og kan distribueres og deles. Ifølge
Dewey (2004, s. 323) er kunnskap en form for deltagelse; «… knowledge is a
mode of participation,». Kunnskap blir utviklet som personlige læreprosesser gjennom deltagelse i et fellesskap. Slike prosesser er knytta til handlinger
hvor verktøy er sentralt, og hvor språklig informasjon er støttende og forsterkende. Wells (1999, s. 91) utdyper hvordan denne prosessen utvikles:
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Knowing starts with personal experience which amplified by information, is
transformed through knowledge building into understanding, where understanding is construed as knowing that is oriented to action of personal and social significance and to the continual enriching of the framework within future
experience will be interpreted.

Wenger (1998, s. 220) kommenterer forholdet mellom informasjon og
kunnskap: «Of course, availability of information is important in supporting learning. But information by itself, removed from forms of participation, is not knowledge». Forholdet mellom informasjon og kunnskap har
betydning for hvordan prosesser i nettstudier evalueres og analyseres. I
det nettbaserte studiet distribueres faglig informasjon ved hjelp av digitale verktøy. Studentene utvikler kunnskap når informasjon anvendes i
en kontekst – i dette tilfelle i arbeidet med og samarbeid om arbeidskrav.
Dette er en undersøkelse av hvordan nettstudenter utvikler kunnskap gjennom mappevurderingsprosesser. Dysthe (2009) ser studentenes
læring som grunnlag for analyse av mappevurdering. Mapper vil kunne
fange opp studentenes bearbeiding av informasjon og bygging av kunnskap. Som verktøy i utviklingen av kunnskap kan mapper forstås som
prosesser hvor kunnskap og informasjon både utfyller og står i motsetning til hverandre. Jahreie og Ludvigsen (2007) beskriver mapper som et
grenseobjekt mellom læreprosesser og læringsfellesskapet, hvor handling
og samtale er bærende. Hegerholm (2011) ser mapper som et verktøy for å
knytte kunnskapsbygging til arbeidsdelingen i studiet. Her er studentenes samarbeid og læreres veiledning vektlagt.

Om undersøkelsen
Målet med undersøkelsen var å se hvordan nettstudenter utvikler kunnskap gjennom mappevurderingsprosesser. For å belyse dette, valgte jeg å
utvikle en caseundersøkelse knytta til bruk av digitale mapper som evalueringsform i faget IKT og læring. Dette er et asynkront nettbasert studium – uten samlinger eller online-møter. Ved opptak i 2016 hadde det 82
studenter. Disse var delt mellom lærere bosatt over hele landet og lærerstudenter under utdanning. Lærerne mottok undervisningen hjemme.
148

Studentaktiv læring – praksisnær undervisning i høyere utdanning.indd 148

17-07-2019 21:45:57

d ig ita l e m a p p e r s o m eva l uerings fo rm i nettb a s ert utda nning

Lærerstudentene var tilknytta en rekke ulike utdanningsinstitusjoner.
Emnet som ble undersøkt, var «Læring med IKT» – på 15 studiepoeng
og med fire arbeidskrav. Undersøkelsen som ble foretatt, var forbundet
med ett av disse arbeidskravene. Dette hadde tittelen «Mappevurdering
og læringsteori», og hadde mål knytta til både teori og praksis.
Det teoretiske fundamentet for undersøkelsen vektlegger studentenes utvikling av kunnskap innen den nærmeste utviklingssona. Her
står studentenes samarbeid og lærerens veiledning sentralt – sammen
med verktøy, fellesskap, regler og arbeidsdeling. Referert forskning løfter fram betydningen av veiledning og samarbeid, samtidig som enkelte
sider ved studentsamarbeidet blir problematisert. På denne bakgrunnen
ble studentsamarbeid og lærerveiledning benyttet som kategorier for å
analysere undersøkelsens datagrunnlag. Som støtte i denne prosessen
formulerte jeg to underspørsmål: «Hvordan kan samarbeid styrke studentenes læreprosess i mappevurdering?», og «Hvordan har lærers veiledning betydning for videre utvikling av arbeidskrav?».
Caseundersøkelsen er knytta til føringer fra Creswell (2007), Yin
(2009) og Postholm (2010). Designet for undersøkelsen er hva Yin (2009,
s. 27) formulerer som «embedded – single case design», det vil si – det
er én case, men flere kildeenheter. Casestudier ut fra slike føringer anerkjenner flere forskningsmetoder, også blandinger mellom kvantitative og
kvalitative metoder samt supplerende undersøkelser over lengre tid.

Datagrunnlag
Det er to datakilder i undersøkelsen:
• En spørreundersøkelse utført i 2013 (u 13).
• Studentenes kvalitative refleksjon i form av refleksjonsnotater i 2016
(u 16).
Spørreundersøkelsen (u 13) har 17 spørsmål som ble besvart av 22
respondenter av totalt 30 studenter. 15 av respondentene oppgir at de er
lærere i videreutdanning, fem er lærerstudenter, og to har annen bakgrunn. To av spørsmålene var åpne og ga mulighet for kvalitative svar.
Undersøkelsen ble gjennomført i en læringsplattform (LMS) på slutten av
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studieåret. Relevante kommenterte utdrag fra undersøkelsen følger som
Vedlegg 1.
Den kvalitative undersøkelsen (u 16) tar for seg studentenes refleksjonsnotater knytta til et arbeidskrav om mappevurdering. Det bygger
på studentenes skriftlige vurderinger av egen arbeids- og læringsprosess
samt innlevert faglig produkt. Refleksjonsnotatet er levert både til veiledning og til avsluttende mappeinnlevering ved semestrets slutt. Studentene
har formulert dette ut fra føringer fra Retningslinjer for mappevurdering.
Refleksjonsnotatet skal beskrive og dokumentere utvikling og endringer
av besvarelsen, samarbeid, egen læring samt endringer etter lærers veiledning. Femtiseks refleksjonsnotater er analysert her. Disse ble levert
som sluttinnlevering sammen med besvarelsen av arbeidskravet.
Undersøkelsen har begrensninger som følge av et noe snevert datagrunnlag. Dette gjelder primært spørreundersøkelsen (u 13), som har få
respondenter, og som i tillegg er av eldre dato. Spørsmålene er heller ikke
direkte formulert for denne casestudien. Spørreundersøkelsen dreide seg
om studentenes tilfredshet med ulike sider av studiet, men mappevurdering, lærerveiledning og studentsamarbeid inngikk også i den. Når
spørreundersøkelsen knyttes til den kvalitative undersøkelsen, tidligere
forskning og det sosiokulturelle grunnlaget, har den en verdi. Tendenser
i den kvalitative undersøkelsen når det gjelder forskningsspørsmålene,
gjenfinnes i spørreundersøkelsen.

Resultater
Resultatene fra begge undersøkelsene av digitale mapper som evalueringsform blir presentert her.

Spørreundersøkelse (u13)
Svarene i spørreundersøkelsen belyser studentenes utvikling av kunnskap ved bruk av mappevurdering. Et relevant og kommentert utdrag fra
undersøkelsen ligger som Vedlegg 1.
Undersøkelsen inneholdt 17 spørsmål der studentene kunne velge mellom ulike svaralternativer. Fem av disse var relevante for problemstillingen i denne artikkelen. Det følgende gir en oppsummering av hovedfunn:
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21 av 22 studenter svarer at de anvender eller vurderer å anvende mappevurdering i praksis. Fire av tjueto studenter svarer at refleksjonsnotatet er unyttig,
mens resten svarer at det er akseptabelt eller nyttig. Seksten av tjueto studenter
ser videoveiledning som nyttig eller ønskelig. Alle studentene verdsetter muligheten for diskusjon og spørsmål i læringsplattformens forum. Fem av studentene sier at vektlegging av samarbeid styrker læreprosessen. Like mange sier at
samarbeid er unødvendig. De resterende svarer at vektlegging av samarbeid er
akseptabelt.

Undersøkelsen hadde to åpne spørsmål:
A) Skriv inn kommentarer til hvordan du synes videoveiledningen
fungerte.
Studentene uttrykker at veiledning blir satt pris på som en bærende
del av arbeidsprosessen, samtidig som videoveiledning blir spesielt
verdsatt.
B) Kommenter hvordan du synes mappevurdering fungerer i IKT og
læring.
Studentene uttrykker at mappevurdering er en form for evaluering
som er godt tilpasset den nettbaserte studieformen i IKT og læring.
Oppsummert sier studentene seg godt fornøyd med mappevurdering
som evalueringsform.

Analyse u13
Til tross for beskrevne svakheter i undersøkelsen, gir den en forståelse av
tendenser knytta til forskningsspørsmålene.
Spørreundersøkelsen støtter en forståelse av at mappevurdering er et
egnet verktøy for å utvikle studentenes læring som prosess i nettbasert
utdanning. Dette er også tydelig i studentenes uttalelser i det åpne spørsmålet A. Studentsvarene understreker hvordan mappevurderingsprosessen, med vekt på lærerens veiledning, danner grunnlag for utvikling
av kunnskap i dette nettbaserte studiet. Veiledning, og spesielt som tilbakemelding i form av videokommentarer, blir verdsatt og vurdert som
en grunnleggende kvalitet i arbeidsprosessen. Dette er også synliggjort i
undersøkelsens åpne spørsmål B.
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Samarbeid mellom studentene i et nettbasert studium kan være komplisert, noe studentsvarene i denne undersøkelsen også viser. Studentsamarbeidet blir vurdert som en akseptabel prosess av en majoritet. Få av
studentene mener imidlertid at studentsamarbeid styrker læreprosessen.
Studentsamarbeid som foregår i det etablerte forumet, i form av diskusjon og spørsmål/svar, blir sett på som en positiv og lærerik prosess – også
av studenter som ikke selv har bidratt aktivt.
Studentene er positive og til dels entusiastiske i beskrivelsen av mappevurderingsformen som støttende i arbeidsprosessen.

Kvalitativ undersøkelse: studentenes
refleksjonsnotater (u 16)
Denne delen av undersøkelsen bygger på studentenes refleksjonsnotater
til ett av studiets arbeidskrav, «Mappevurdering og læringsteori». Refleksjonsnotatene blir her kategorisert og vurdert ut fra forskningsspørsmål –
med vekt på studentsamarbeid og lærerveiledning.

Lærerveiledning
Studentene oppsummerer veiledning fra lærer som en bærende del av
mappevurderingen. Line utdyper sine poeng med tanke på veiledning:
Jeg har gjort en grundigere presentasjon av mitt undervisningsopplegg, og
knyttet det enda tettere opp mot den didaktiske relasjonsmodellen. Dette henger også sammen med det jeg nevner over om at man ikke tenker over at alt
man gjør er gjennomtenkt i forhold til de faktorene man forholder seg til når
man planlegger undervisning. (…) vil hjelpe meg å gjøre en bedre jobb med
mine elever.

Alle studentene skriver i sitt refleksjonsnotat at de har endret og styrket
besvarelsen etter føringer fra lærer. Prosessen før og etter veiledning blir
beskrevet av Lise, som er lærer på barnetrinnet. Hun innleder slik:
Da jeg leste oppgaven, før jeg egentlig hadde kommet ordentlig i gang med
studiet, tenkte jeg at dette var en oppgave jeg skulle løse ganske enkelt. Slik ble
det altså ikke. Da jeg hadde lest fagstoffet til arbeidskravet og reflektert litt over
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egen praksis kan en trygt si, uten å overdrive at det var tusen tanker i hodet på
en gang. Jeg slet veldig med å komme i gang med selve skriveprosessen.

Lise følger opp etter veiledning:
Etter å ha fått veiledning fra faglærer har jeg gjort endringer i deler av oppgaven. (…) Jeg har også knyttet mer av mine påstander opp mot teori. Etter å
ha jobbet noen år som lærer er det en del kunnskaper som automatiseres, og
det er mye man gjør som man glemmer er forankret i læringsteorier som man
lærte om på lærerskolen.

Berit skriver blant annet om arbeidet etter veiledning:
Jeg har koblet teori, og den didaktiske relasjonsmodellen til undervisningsopplegget, samt synliggjort teori om mappevurdering, og læringsteoriene i den generelle delen av undervisningsopplegget, men også i de enkelte dagene. Å ha
fått jobbet med arbeidskravet etter tilbakemeldingene har vært veldig verdifull.
Jeg har sett hva jeg kunne forbedre, og tatt tak i dette. Veiledningen har ført til
nye spørsmål. Jeg har virkelig gjort en innsats for å forbedre oppgaven, og håper
dette gir resultat.

Trine reflekterer over prosessen i mappearbeidet og vurderer veiledningen:
… Nå ser jeg klart at det finnes muligheter til å implementere mappearbeid i flere ulike sammenhenger, både ved lavere utdanningsnivåer og i forbindelse med
kurs av ulike slag (…). Etter råd fra faglæreren, har teksten min gjennomgått
flere endringer og blitt betydelig forsterket ved å legge mer vekt på det sosiokulturelle perspektivet og betydningen av responsgrupper. Jeg har prøvd å knytte
opplegget tettere inn til de teoretiske føringene fra oppgavens teoretiske del.

Veiledningen blir retningsgivende for studentenes arbeid fram mot
avsluttende mappeinnlevering.

Studentsamarbeid
Det kan se ut som om en stor del av studentene har valgt å utvikle
besvarelsen i hovedsak utenfor studentfellesskapet. Dette til tross for at
det i Retningslinjer for mappevurdering oppfordres til samarbeid. Den
avsluttende innleveringen skal være individuell. Anne forteller om sin
arbeidsprosess:
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I dette arbeidskravet har jeg arbeidet individuelt gjennom hele læreprosessen.
Jeg har erfart at det å arbeide selvstendig er best for min læreprosess, fordi min
livssituasjon tilsier at når jeg har mulighet til det må jeg arbeide, det er dermed vanskelig å utføre samarbeid med andre. I tillegg har jeg erfart fra tidligere
samarbeid at jeg har mest utbytte av et arbeidskrav når jeg utfører det alene. I
arbeidskravet har jeg benyttet flere ulike kilder, både fagbøker, artikler og annet
materiale hentet fra internett.

Kristin har en kritisk vinkling:
Det forventes at vi skal samarbeide på nett, men det kan være vanskelig å vite
hvordan dette skal foregå, siden den avsluttende mappeinnleveringen skal være
individuell. Det er også en automatisk plagiatkontroll som kan slå ut hvis samarbeidet har vært for tett.

Andre har funnet samarbeidspartnere som ikke er medstudenter. Roar
sier: «I denne oppgaven har jeg jobbet alene, og samtalt en del med samboeren min som er utdannet pedagog …». Trude sier: «For meg var det
naturlig å benytte kolleger for å diskutere hvordan mappevurdering kan
fungere i praksis.» Og noen, som Bente, har benyttet muligheten for
studentgruppestøtte:
Som sagt har jeg jobbet med en del av de andre studentene. Vi samlet oss for
å gå gjennom oppgaven, diskutere og prøve å forstå hva som var oppgaven.
Så skrev vi ned notater før vi dro hver for oss for å jobbe med selve oppgaven,
altså en ganske så typisk prosess innenfor mappevurdering. Det var også greit
å få tips og tilbakemelding på besvarelsen fra andre studenter om hva som var
ventet av oppgaven.

Svein supplerer med beskrivelse av en form for parsamarbeid:
Tilbakemeldingen fra lærer anbefalte meg å benytte Dysthe for å styrke det teoretiske grunnlaget for beskrivelsen av mappevurdering. Jeg sendte tilbakemeldingen til Martin som også var blitt bedt om å styrke teoribegrunnelsen. Vi
tok utgangspunkt i Dysthe og samarbeidet om en teoribegrunnelse som vi tror
løftet begges besvarelser.

Studenter som deltar i samarbeid med andre studenter, oppsummerer
dette som en styrking av arbeidsprosessen og besvarelsen.
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Analyse u 16
For studentene er mappevurdering en prosess, hvor utvikling av kunnskap begynner med innhenting av informasjon. Prosessen er organisert
ut fra arbeidskrav. Lærer formidler og organiserer fagstoffet med en
læringsplattform som verktøy. Dette kan være pensumlitteratur, lenker til
prioritert nettlitteratur, videoforelesninger og kompendier. Utviklingen
av arbeidskravene legger grunnlag for studentenes kunnskapsutvikling.
Veiledning er et sentralt verktøy i studentenes utvikling av arbeidskrav. Lærerens primære oppgaver i et slikt nettstudium kan deles mellom
organisering og tilrettelegging av lærestoff samt veiledning. Studentene
mottar lærers individuelle veiledning som tilbakemelding på hva som
er bra, eller hva som bør bli bedre, og med forslag til endringer. Veiledningstidspunktet fungerer som en milepæl i studentens arbeidsprosess. I
prosessen svarer læreren på studentenes spørsmål. For lærerne er veiledningsprosessen en omfattende og krevende del av undervisningen.
Studentsamarbeid har ulik betydning for læreprosessen i mappevurdering. Refleksjonsnotatene viser at ikke alle studenter utvikler studentsamarbeid som ressurs i arbeidsprosessen. Noen velger å arbeide alene.
Andre benytter nære «ansikt-til-ansikt»-fellesskap som ressurser. Dette
kan være kolleger eller venner.
Studenter som deltar i studentgrupper, vektlegger følgende forhold i
samarbeidsprosessen:
•
•
•
•
•
•

idemyldring
forståelse av oppgaven
strukturering av arbeidet
diskusjoner med tanke på innretting
oppklaring av uklarheter
aktuelle kilder

Tilbakemelding fra medstudenter – både skriftlig og muntlig – blir vurdert som en verdifull samarbeidsform. Forum blir sett på som positivt i
studentdiskusjoner, selv om flere beklager at de selv ikke har bidratt.
Studentuttalelser viser at samarbeid for nettstudenter kan være komplisert. Etablering og tilslutning til studentgrupper kan oppleves som
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tilfeldig og begrenset. Eksamensformens krav til individuell avsluttende
mappeinnlevering kan være problematisk med tanke på å utvikle et tett
studentsamarbeid. Studentfellesskap på nett kan oppleves som komplisert
å etablere og utvikle, og noen studenter finner støtte i andre fellesskap.
Individuelt arbeid og samarbeid med ressurspersoner utenfor studentfellesskapet kan kompensere for svakt studentsamarbeid. Det blir pekt på at
eksamensformen – med individuell avsluttende mappeinnlevering – kan
være et hinder for tette samarbeidsprosesser.
Undersøkelsen viser at studentenes refleksjonsnotater kan være et egnet
verktøy for vurdering av eget arbeid samt for å beskrive og dokumentere
arbeids- og læringsprosessen. Mappevurdering kan være et verktøy for å
knytte teori til praksis og informasjon til kunnskap.

Diskusjon
Denne undersøkelsen har presentert relevant forskning på digital
mappevurdering. Framlagt forskning blir her knytta til sentrale prosesser i mappevurderingen. Høihilder mfl. (2012) konkluderer med at
bruken av mapper i studiene påvirker arbeidsinnsatsen, øker studentsamarbeidet og studentenes læringsutbytte. Dette er i samsvar med
studentutsagn i denne undersøkelsen. Referert forskning (Øhra, 2006;
Nordkvelle, 2007; Smith, 2009; Zubizarreta, 2009, Mokhtaria, 2015;
Foldnes, 2015) vektlegger studentsamarbeid som en grunnleggende
ressurs i mappeprosesser. I denne caseundersøkelsen blir slike forhold synliggjort ved studentuttalelser i form av refleksjonsnotater og
spørreundersøkelse.
Opheim mfl. (2010) vektlegger kontekst ved evaluering og peker på
skolemiljøet og lærerens rolle som grunnleggende. Denne fokuseringen
på læringsmiljø og lærerens betydning kan knyttes til studentenes vektlegging av læreres veiledning i nettstudiet. Et underspørsmål i undersøkelsen er hvordan lærerens veiledning har betydning for videre utvikling
av arbeidskrav. Analysen viser – med støtte i føringer fra sosiokulturell
teori og annen forskning – at lærerens veiledning i asynkrone nettstudier er grunnleggende for utviklingen av kvalitet. Studentuttalelser viser
at grundig individuell veiledning fører til en markant kvalitetsheving av
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studentenes arbeid. En slik prosess, med individuell veiledning til hver
student, er imidlertid omfattende og krevende.
Det andre underspørsmålet er hvordan samarbeid kan styrke studentenes læreprosess i mappevurdering. Betydningen av studentsamarbeid
blir synliggjort gjennom referert forskning og det sosiokulturelle grunnlaget for undersøkelsen. Analysen peker på sentrale forhold som studentene vektlegger i beskrivelsene av studentsamarbeid. Undersøkelsen viser
imidlertid at ikke alle studenter oppsummerer samarbeidet som styrkende. Studentuttalelser – både i tabellform og som refleksjon – viser at
samarbeid for nettstudenter kan være komplisert. Noen finner støtte i
andre fellesskap, når studentfellesskap på nett oppleves som komplisert
å utvikle.
Rimmereide mfl. (2009), samt egen tidligere forskning, er støttende
til betydningen av veiledning og samarbeid, samtidig som enkelte sider
ved studentsamarbeidet blir problematisert. Det er ikke automatikk i studenters deling av mappeinnhold ved mappevurdering. Studentuttalelser
i denne undersøkelsen problematiserer og løfter fram situasjoner hvor
studentsamarbeidet er mangelfullt utviklet med tanke på føringer for
mappevurdering.
Denne undersøkelsen reiser følgende spørsmål: Hvordan utvikler
nettstudenter kunnskap gjennom mappevurderingsprosesser? Tidligere
undersøkelser samsvarer med den. Økt læring, motivasjon og arbeidsinnsats knytta til mappevurdering vektlegges, sammen med lærers
veiledning og studenters samarbeid. I denne undersøkelsen framstår
internett og digital teknologi som grunnleggende verktøy. Internett
muliggjør distribusjon av informasjon og samarbeid mellom nettstudentene. Datamaskiner og egnet programvare er forutsetninger for grunnleggende arbeidsprosesser i nettstudiet. Klassen, i form av det nettbaserte
fellesskapet, er styrt av regler, og disse kan være formelle og uformelle.
Prosesser knytta til utvikling av mappebesvarelser er regelstyrt når det
gjelder tidsfrister og leveringsformer. Enkelte studentuttalelser påpeker
at regelverket som styrer mappevurderingen, vektlegger studentsamarbeid, samtidig som den avsluttende innleveringen er individuell. Dette
kan oppfattes som motsetningsfylt og komplisert. Mappevurdering står
imidlertid sentralt både i felles og i individuell kunnskapsutvikling.
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Dessuten gir mappevurderingsprosesser mulighet for å knytte teori til
praksis og egen refleksjon.
Denne undersøkelsen viser at forhold relatert til studentsamarbeid bør
undersøkes videre. Spesielt bør studentenes kunnskapsutvikling i asynkrone nettstudier undersøkes. Mulige samarbeidspartnere for studentene – både innenfor og utenfor klassefellesskapet – bør undersøkes med
tanke på disponible digitale verktøy.

Konklusjon
Kvaliteten på veiledningen og organiseringen har betydning for kvaliteten på studentenes arbeid. En sentral oppgave for lærer er formidling av
informasjon i form av pensum og anbefalt fagstoff knytta til arbeidskrav.
Dette stiller krav til god organisering og oversiktlighet i informasjonsformidlingen. Innholdet i veiledningen blir førende både for utvikling
av produkt og for studentens læreprosess, samtidig som nye spørsmål
reises.
Ut fra tidligere føringer og teoretisk forankring ble det stilt spørsmål om hvordan samarbeid kan styrke studentenes læreprosess
gjennom mappevurdering. Forhold som studentene løfter fram som
verdifulle når det gjelder studentsamarbeid, er idemyldring, forståelse av oppgaven, strukturering av arbeidet og bruk av aktuelle kilder. Undersøkelsen viser at grupper av studenter utvikler prosesser
med diskusjon og avtalt arbeidsdeling, og at dette legger grunnlaget
for individualisering av besvarelsene. Imidlertid viser undersøkelsen
også at asynkron nettbasert undervisning kan ha utfordringer med
tanke på å utvikle studentenes samarbeid seg imellom. Betydningen
av studentsamarbeid for utvikling av kunnskap varierer i studentenes
utsagn. Undersøkelsen synliggjør behovet for spesiell tilrettelegging
for nettsamarbeid. For å løse ut det potensialet som mappevurdering
har innen asynkrone nettbaserte studier, bør digitale verktøy utvikles
og tilrettelegges slik at alle studentene har tilgang til allsidige former
for nettbasert samarbeid.

158

Studentaktiv læring – praksisnær undervisning i høyere utdanning.indd 158

17-07-2019 21:45:57

d ig ita l e m a p p e r s o m eva l uerings fo rm i nettb a s ert utda nning

Referanser
Allern, M. (2005). Individuell eller kollektiv læringsprosess? Mappevurdering i
praktisk-pedagogisk utdanning. Tromsø: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,
Institutt for pedagogikk og lærerutdanning, Universitetet i Tromsø.
Black, P. & Wiliam, D. (2003). In praise of educational research: formative
assessment. British Educational Research Journal 29(5), 623–637.
Creswell, J. W. (2007). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five
Traditions (2nd Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
Dewey, J. (2004). Democracy and education. Mineola, New York: Dover Publications,
Inc.
Dysthe, O. (2009). Læringssyn og vurderingspraksis. I J. Frost (Red.), Evaluering – i
et dialogisk perspektiv (s. 201–217). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
Dysthe, O. & Engelsen, K. S. (2003). Mapper som lærings- og vurderingsform. I
O. Dysthe & K. S. Engelsen (red.), Mapper som pedagogisk redskap (s. 13–33).
Oslo: Abstrakt forlag.
Ellmin, R. (2000). Mappemetodikk i skolen – som arbeidsmåte, tenkemåte og
læremåte. Oslo: Kommuneforlaget.
Engeström, Y. (2001). Expansive Learning at Work: Towards an Activity Theoretical
Reconceptualization. Journal of Education and Work 14(1), 133–156.
Foldnes, N. (2015). The flipped classroom and cooperative learning: Evidence from a
randomised experiment. Active Learning in Higher Education, 17(1) 39–49.
Hamp-Lyons, L. & Condon, W. (2000). Assessing the Portfolio: Principles for Practice,
Theory, Research. Cresskill, NJ: Hampton Press.
Hattie, J. (2009). Visible learning: a synthesis of over 800 meta-analyses relating to
achievement. London: Routledge.
Hegerholm H. (2004). En begrunnelse for endring av evaluering. I T. E. N. Holteng
& H. Hegerholm (Red.), Prosessen bak det å ta i bruk mappe som pedagogikk og
vurderingsform (s.10–19). Nesna: Fredrikke
Hegerholm H. (2011). Digital portfolio as tool in distributed education. In TOJNED:
The Online Journal of New Horizons in Education, 1(4) 26–34.
Hoel, T. L. (2000). Skrive og samtale: Responsgrupper som læringsfellesskap. Oslo:
Gyldendal Akademisk.
Høihilder, E. K., Karlsen, A. V. & Moser, T. (2012). Digitale mapper som redskap i
vurderingsprosessen. En undersøkelse blant lærerstudenter i pedagogikk. Norsk
Pedagogisk Tidsskrift 1(96), 27–41.
Jahreie, C. F. & Ludvigsen, S. R. (2007). Portfolios as boundary object: Learning
and change in teacher education. Research and Practice in Technology Enhanced
Learning. 2(3), 299–318.

159

Studentaktiv læring – praksisnær undervisning i høyere utdanning.indd 159

17-07-2019 21:45:58

a rt ik k e l 5

Mokhtaria, L. (2015). The Use Of Portfolio As An Assessment Tool. International
Journal of Scientific & Technology Research, 4(7), 170–172.
Nordkvelle, Y. (2007). Digitale mapper i høyere utdanning. Omfang, bruk og trender
for framtida. Tromsø: Norgesuniversitetet.
NOU 2003:16 (2003). I første rekke. Forsterket kvalitet i en grunnopplæring for alle.
Oslo: Utdannings- og forskningsdepartementet.
OECD (2005). Formative assessment. Improving learning in secondary classrooms.
Paris: OECD Publishing.
Opheim, V., Grøngaard, J. & Næss, T. (2010). De gamle er eldst? Betydning av
skoleressurser, undervisningsformer og læringsmiljø for elevenes prestasjoner 5., 8.
og 10. trinn i grunnopplæringen. Oslo: NIFU STEP.
Postholm, M. B. (2010). Kvalitativ metode: En innføring med fokus på fenomenologi,
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Vedlegg 1
Spørreundersøkelse (u13)
Studentenes svar på et utvalg av spørsmål fra spørreundersøkelsen blir
presentert her i tabellform. Utvalget er gjort ut fra hvilke spørsmål som
er relevante for kategoriene i undersøkelsen. For alle tabellene er N = 22.
Spørreundersøkelsen har ett spørsmål som viser studentenes holdning til mappevurdering. Svaret på dette er presentert i Tabell 1: Vil du
anvende mappevurdering i praksis?
Nei

Kanskje

Ja

1

7

14

Tabell 1. Anvendelse av mappe i praksis.

Tabell 1 viser at fjorten av studentene – og kanskje sju til – ønsker å
anvende mappevurdering i egen undervisning. Svarene viser studentenes
oppfatning om å knytte arbeidskravets teoretiske føringene for mappevurdering til anvendelse i praksis.
Tabell 2 og 3 er knytta til samarbeid. Påstanden, hvor svarene blir presentert i Tabell 2, er følgende: Jeg synes vektleggingen av samarbeid er:
unødvendig, akseptabelt, styrker læreprosessen.
Unødvendig

Akseptabelt

Styrker læreprosessen

5

12

5

Tabell 2. Vektlegging av samarbeid.

Svarene i Tabell 2 viser at tolv av studentene svarer «akseptabelt» på
påstanden, men bare fem studenter sier at samarbeid styrker læreprosessen. Fem studenter mener at samarbeid er unødvendig. Samarbeid er en
sentral kategori i undersøkelsen, og tabellen viser at studentene har delte
meninger om dette.
Forum er en tilgjengelig arena for samarbeid. Studentene benytter
Forum seg imellom til informasjon, spørsmål og svar, avtaler og kritikk.
Påstanden som Tabell 3 gjengir svarene for, er: Jeg synes diskusjoner og
spørsmål i Forum er: uinteressant, bør styrkes, lærerikt.
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Uinteressant

Bør styrkes

Lærerikt

0

4

18

Tabell 3. Diskusjon og spørsmål i Forum.

Tabell 3 viser at majoriteten ser Forum som lærerikt, og at fire studenter
mener Forum bør styrkes. Ingen er uinteressert i innholdet der. Svarene i
tabellen er med på å nyansere utsagnene i Tabell 2. Forum er en avgrenset
form for samarbeid, og har antagelig potensial til å utvikles videre.
Det er obligatorisk å levere et refleksjonsnotat i forbindelse med
arbeidskravene. Utvikling av refleksjonsnotat er et bærende verktøy i
konseptet for mappevurdering. Tabell 4 viser svar på spørsmålet: Er kravet om refleksjonsnotat: unyttig, akseptabelt, nyttig i læreprosessen?
Unyttig

Akseptabelt

Nyttig i læreprosessen

4

8

10

Tabell 4. Krav om refleksjonsnotat.

Tabell 4 viser at majoriteten av studentene aksepterer kravet om refleksjonsnotat. Tabellen bekrefter betydningen av refleksjonsnotat som et
sentralt verktøy for studentenes læring.
Veiledning fra lærer står sentralt i studentenes arbeidsprosess, og er
en bærende kategori i undersøkelsen. Studentene har på det tidspunktet
spørreundersøkelsen ble gjennomført, hatt mulighet til å arbeide videre
med arbeidskravet ut fra føringer i veiledningen. Veiledningen ble gitt
som videokommentar, hvor skriftlige merknader i teksten til studentbevarelsene ble kommentert muntlig av lærer. Tabell 5 viser svarene fra
studenten på spørsmålet: Hva synes du om at veiledningen ble gitt som
videokommentar?
Ønsker bare skriftlige
tilbakemeldinger

Forvirrende

Nyttig form

Ønsker flere veiledninger
som videokommentar

1

5

11

5

Tabell 5. Veiledning som videokommentar.

Svarene viser at flertallet av studentene ser videoveiledning som nyttig i arbeidsprosessen. Det er rimelig å anta – ut fra annen forskning
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og teori – at tabellen gjenspeiler generelle holdninger til veiledning i
mappevurdering.
Undersøkelsen hadde to åpne spørsmål:
A) Skriv inn kommentarer til hvordan du synes videoveiledningen
fungerte.
B) Kommenter hvordan du synes mappevurdering fungerer i IKT og
læring
Her refereres et utvalg av relevante kommentarer til disse to spørsmålene.
15 av 22 studenter svarte på dem.
A) Skriv inn kommentarer til hvordan du synes videoveiledningen fungerte
Dette spørsmålet har relevans for overordnede føringer for veiledning,
samtidig som det vektlegger den særegne formen videoveiledning. Svarene til studentene bekrefter og utdyper tendenser i Tabell 5. Veiledning
blir satt pris på, som en bærende del av arbeidsprosessen, samtidig som
videoveiledning blir spesielt verdsatt. Elin sier dette: «Tilbakemeldingen
var konkret og det var lett å oppfatte hva du mente en kunne forandre/
endre på. Den skapte nye spørsmål og ny refleksjon rundt oppgaven.»
Svein har i sin kommentar også innvendinger og forslag til forbedringer:
Kunne godt ha tenkt meg skriftlig kommentar i tillegg, men likte godt videokommentaren. (Kanskje noe lang og gjentagende.) Har nå fått skrevet ned det
som ble sagt og da ble det mer oversiktlig og forståelig. Synes den ble svært
nyttig i fortsettelsen av skriveprosessen.

Samlet sett synliggjør svarene på spørsmålet en positiv holdning til veiledning og til veiledningen som en milepæl i arbeidsprosessen.
B) Kommenter hvordan du synes mappevurdering fungerer i IKT og
læring.
Svarene fra studentene på dette åpne spørsmålet dekker flere sider ved
mappevurdering i faget IKT, og ved læring hvor arbeidskrav og veiledning står sentralt. Undervisningen er nettbasert og asynkron. Flere av
studentenes utsagn om bruk av mappevurdering utdyper tendensen i
163

Studentaktiv læring – praksisnær undervisning i høyere utdanning.indd 163

17-07-2019 21:45:58

a rt ik k e l 5

Tabell 1, og kommentarene bekrefter tendensene i Tabell 2 og 3 når det
gjelder samarbeid. Fra enkelte pekes det også på at dette er en form for
evaluering som er godt tilpasset den nettbaserte studieformen i IKT og
læring. Med tanke på veiledning og samarbeid sier Kim:
Det er bra å få tilbakemelding og kunne endre. Spesielt bra med mappevurdering fordi studiet er kun nettbasert. Man får følelsen av å være del av et studiefellesskap likevel. Jeg har imidlertid først og fremst hatt fysisk samarbeid med
kolleger.

Om prosessen sier Kirsten:
Det tar litt tid å forstå hvordan selve studiet er lagt opp, da det er nytt for meg.
Bruken av mappe og underveisveiledning er positivt. Jeg brukte mye tid på å
komme igang med AK2 da det var så mye som var ukjent for meg. Men i og
med at man kan levere et utkast til veiledning og at det ikke er noe krav om hvor
langt man skal ha kommet fungerte det greit. Kunne gjerne vært 2 muligheter
for innlevering til veiledning.

Eva sier: «Har benyttet meg en god del av diskusjonsforumene – i form av
å lese dem – men har desverre vært lite aktiv selv.»
Oppsummert er studentene begeistret over mappevurdering som
evalueringsform.
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