
Hva er mappevurdering?

Endret paragraf i universitetets grads- og studieforskrift 
vedtatt i universitetsstyret 20.10.16:

§ 6.2.5 Særskilt om mappevurdering 

(1) Mappevurdering er det når ett eller flere arbeider, 
herunder aktivitet eller prestasjon, leveres/utføres i løpet 
av den tiden emnet pågår eller samlet mot slutten av 
emnet. Innholdet i mappen vurderes som en helhet. 
Prosess og progresjon kan inngå i denne vurderingen. 



(2) Ved mappevurdering skal det i emnebeskrivelsen gis 
regler om forhold som nevnt i punkt a) – d) nedenfor. Det 
som er nevnt i punkt e) - i) fastsettes i emnebeskrivelsen 
eller i en særskilt plan som skal foreligge samtidig som 
undervisningsplanen: 

a) hva mappen skal inneholde og hva som skal inngå i 
vurderingsgrunnlaget 

b) arten og omfanget av de enkelte arbeidene 

c) hvordan prosess og progresjon skal inngå i 
vurderingsgrunnlaget for mappen som helhet 

d) rekkefølge for innlevering av de enkelte arbeidene, 
evt. om studenten selv kan velge rekkefølgen 



e) veiledningens form og omfang

f) innleveringsfrist for de enkelte arbeidene 

g) hvordan de enkelte arbeider skal leveres/utføres, herunder 
om det er tillatt eller påbudt at ett eller flere arbeider blir 
utført av flere studenter i fellesskap 

h) hvordan valget skal foregå dersom bare utvalgte arbeider 
skal danne grunnlag for karakteren 

i) hvilke kriterier som gjelder for vurdering av arbeidene som 
inngår i vurderingsgrunnlaget og av mappen som helhet 

(…)

§ 7.6 Begrensninger i klageretten

(1) For klagebehandlingen vises til reglene i universitets- og 
høyskoleloven § 5-3, nr. 1 og nr. 2.

(2) Mappen gis en samlet karakter som kan påklages.



Valg

• Forskriften innskrenker valgfriheten din

• Det er en del ting du må gjøre/avklare:

- Det som skal inn i emnebeskrivelsen (a-d)

- Det som skal inn i undervisningsplanen (e-i)

- Bare én klageordning (§ 7-6 (2))



Flere valg

• Forskriften sier ikke:

- Hvilke elementer du skal bruke i mappen

- Hvor mange elementer 

- Hva som skal være arbeidskrav vs. 
vurderingsgrunnlag

- Hvordan prosess og progresjon skal vektlegges

- Etc.



Handlingsrom

• Du har frihet til å gjøre mange valg

• De valgene styres av andre hensyn enn de 
juridiske

• De valgene må du gjøre

• Du må velge med vett

• Et par overordnede hensyn:
- Pedagogikk

- Logistikk

- Organisering



Hvorfor mappevurdering?

• Gir rom for faglig forståelse og modning

• Helhetlig felles vurdering av ulike (typer) arbeider

• Styrker bevisstheten om sammenhengen mellom 
arbeid og læring

• Gir en opplevelse av læring som prosess

• Innsats underveis i semesteret gir resultat
 Motivasjon til faglig innsats gjennom hele semesteret

• Kan romme mange ulike arbeidsformer

• Arena for ulike læringsstiler



Formativ (vurdering for læring, 
f.eks. mappevurdering)

Summativ (vurdering av læring, 
f.eks. skoleeksamen)

Vurdering



• Skriftlige arbeid: oppgaver, essay, rapporter, tester
• Diskusjoner, diskusjonsinnlegg
• Filmer: studentens produkt, foredrag, konsultasjoner, 

sceneopptreden 
• Lydfiler: musikk 
• Bilder av prosjekt, gjenstander, kunstinstallasjoner  

• Tilbakemeldinger: muntlige og skriftlige
• Hverandrevurdering (fagfellevurdering) som del av 

vurderingen

Mappens innhold



Vurdering av prosess og progresjon

• Viktig med tilbakemelding underveis og uttalte kriterier for 
vurdering

• Reviderte versjoner på bakgrunn av tilbakemeldingene 

• Utvelging av arbeid: Refleksjon, refleksjonsnotat 
(begrunnelse for utvalg, selvvurdering/ipsativ vurdering)

• Helhetsvurderingen vil baseres på skjønn



Praktiske tips

• Tydelig informasjon om frister, rutiner og 
forventninger
– Hva forventes av arbeidet studentene skal levere inn?

– Hva forventes av en god 
studentkommentar/fagfellevurdering? 

– Hva kan studentene forvente av tilbakemeldinger og 
hvordan skal de bruke dem i revisjonsarbeidet?

– Tenk gjennom praktiske problem: Hvordan håndteres 
sykdom, utsettelser osv.?

• Skriv vurderingsnotater underveis!



• Faglærer skriver vurderinger underveis 

• Sensor leser alt 
eller
• Sensor leser systematisk på kryss og tvers i mappene

– Fungerer som revisor og nivåkontrollør
– Sikrer at karakteren er rimelig i forhold til kvaliteten på de 

arbeidene sensor selv har lest og faglærers vurderinger
– Sikrer at samme faglige nivå utløser samme karakter

Ressursbruk?
• Mappevurdering er dyrt, veldig dyrt som vurderingsform
• Men mappevurdering er først og fremst en undervisningsform

Mapper og ekstern sensur


