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Sammendrag
I denne artikkelen tar vi utgangspunkt i emner gitt ved ulike avdelinger ved
Høgskolen i Østfold (HiØ), og undersøker om det gis bedre karakterer i emner hvor vurderingsformen er mappe enn emner hvor vurderingsformen er
skriftlig eksamen. I tillegg undersøker vi i hvilken grad dette varierer mellom
ulike avdelinger ved HiØ. Videre undersøker vi om svake karakterer brukes
sjeldnere i emner som vurderes med mappe enn i emner som vurderes med
skriftlig eksamen, og om dette i noen grad varierer mellom de ulike avdelingene. Som utgangspunkt for analysen benyttes karakterene studenter ved HiØ
har fått f.o.m. høstsemesteret 2004 t.o.m. vårsemesteret 2012. Resultatene fra
undersøkelsene viser at gjennomsnittskarakterene generelt er bedre i emner hvor vurderingsformen er mappe enn i emner hvor vurderingsformen er
skriftlig eksamen. Datamaterialet viser at gjennomsnittskarakterene i emner
vurdert med mappe ligger omkring 0.6-1.0 karaktertrinn høyere enn gjennomsnittskarakterene i emner vurdert med skriftlig eksamen. Videre viser
resultatene at variansen i studentenes karakterer er signifikant større i emner med skriftlig eksamen enn i emner med mappevurdering. Data viser at
standardavviket i emner med skriftlig eksamen er ca 0.26-0.46 karaktertrinn
større enn standardavviket i emner med mappevurdering. Videre viser resultatene tydelig mindre hyppig bruk av svake karakterer i emner som vurderes
med mappe enn i emner som vurderes med skriftlig eksamen.

1

Innledning og forskningsspørsmål

Kvalitetsreformen (St.meld.nr.27, 2001) ble vedtatt i 2001 og iverksatt ved studiestart
høsten 2003 ved samtlige høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. Sentrale temaer i denne
reformen er blant annet en ny gradstruktur, tettere oppfølging av studentene, samt nye
vurderingsformer.
Valg av vurderingsform anses ofte å være styrende for studentenes studieadferd.
Tradisjonell, skriftlig eksamen er basert på en kort, summativ vurdering og har til
hovedhensikt å teste studentenes kunnskaper ved emnets slutt. Ensidig bruk av en
slik vurderingsform for å prøve studentenes kunnskaper, anses av mange å stimulere
til kortsiktig pugg fremfor læring og forståelse (St.meld.nr.27, 2001), (Gynnild,
2003), (Pettersen, 2005).
Kvalitetsreformen anbefaler tiltak for tettere oppfølging og mer jevnlig tilbakemelding
til studentene. Dette inkluderer bruk av nye og mer varierte vurderingsformer. Hensikten
er å sikre et større innslag av formativ og utviklingsfremmende vurdering for å styrke
Denne artikkelen ble presentert på konferansen NIK-2012; se http://www.nik.no/.
61

studentenes læring underveis i studiet (Pettersen, 2005). Undersøkelser har vist at
kvalitetsreformens intensjon om mer bruk av mappevurdering, har blitt fulgt opp av
utdanningsinstitusjonene (Dysthe et al., 2006).
En mappe kan defineres som en samling studentarbeider, og mappevurdering er en
vurdering av de arbeider som inngår i mappen (Dysthe, 2007). I denne artikkelen bruker vi
begrepet mappe i en litt videre forstand, ved at vi definerer mappe som en samlebetegnelse
på alle vurderingsformer hvor vurderingen gjøres på bakgrunn av et innlevert, skriftlig
arbeide. Det kan kritiseres at dette er en upresis bruk av begrepet, men er gjort for å
forenkle lesingen av artikkelen. I kapittel 3 er det listet hvilke vurderingsformer vi samler
under betegnelsen mappevurdering.
I denne artikkelen ønsker vi å undersøke følgende hypoteser:
• Gjennomsnittskarakteren er bedre i emner hvor vurderingsformen er mappe enn
hvor vurderingsformen er skriftlig eksamen.
• Differansen mellom gjennomsnittskarakterene i emner som vurderes med mappe
og emner som vurderes med skriftlig eksamen, påvirkes av hvilken avdeling
studentene studerer ved.
• De dårligste karakterene E og F benyttes sjeldnere i emner som vurderes med mappe
enn i emner som vurderes med skriftlig eksamen.
• Differansen i prosentandelen i bruk av karakterene E og F mellom skriftlig eksamen
og mappeeksamen, varierer mellom de ulike avdelingene.
• Variansen i studentenes karakterer er signifikant større i emner med skriftlig
eksamen enn i emner som benytter mappevurdering.
Undersøkelsene tar utgangspunkt i karaktererene studenter ved Høgskolen i Østfold (HiØ)
har fått f.o.m høstsemesteret 2004 t.o.m vårsemesteret 2012 ved avdelingene Helse- og
sosialfag, Ingeniørfag, Lærerutdanning, Informasjonsteknologi og Økonomi, språk og
samfunnsfag.

2

Relevant litteratur

I (Kristiansen et al., 2012) undersøkte vi om studentene får bedre karakterer når
vurderingsformen er mappe enn når vurderingsformen er skriftlig eksamen. For å avgjøre
dette, tok vi utgangspunkt i karakterene hver enkelt student ved Høgskolen i Østfold (HiØ)
har fått i perioden f.o.m. høstsemesteret 2006 t.o.m. høstsemesteret 2010 i alle emner ved
alle avdelinger.
Resultatene fra undersøkelsene viser at den enkelte student i gjennomsnitt får bedre
karakterer dersom vurderingsformen er mappe enn når vurderingsformen er skriftlig
eksamen. Data tyder på at det er en gjennomsnittlig forskjell på 0.6-0.7 karaktertrinn
mellom mappevurdering og skriftlig eksamen, og at omkring 80 % av studentene får
bedre gjennomsnittkarakter på sine mappevurderinger enn på sine skriftlige eksamener.
Dette har imidlertid også sammenheng med studentenes gjennomsnittskarakter og hvor
mange mappeinnleveringer og skriftlige eksamener studentene har gjennomført.
Ved å klassifisere studentene som gode, middels gode og svake basert på deres
gjennomsnittskarakter i alle emner, viste våre data at det er en gjennomsnittlig differanse
på ca 0.4 karaktertrinn mellom mappevurdering og skriftlig eksamen for gode studenter,
mens for både svake og middels gode studenter var forskjellen så stor som et helt
62

karaktertrinn. Videre viste resultatene at omkring 90 % av de svake studentene fikk
bedre gjennomsnittskarakter på mappevurdering enn på skriftlig eksamen, mens for gode
studenter var andelen i overkant av 60 %. Dette indikerer at svake studenter har større
fordel av mappevurdering når det gjelder karakterer, enn gode studenter.
I (Bridges et al., 2002) undersøkes det om studenter oppnår bedre karakterer når
de vurderes gjennom kursarbeid (coursework) enn når de vurderes gjennom en skriftlig
eksamen. For å teste denne antagelsen, har forfatterne tatt utgangspunkt i karakterene gitt
i ulike emner som samtidig vurderes med både kursarbeid og skriftlig eksamen ved fire
ulike engelske universiteter innenfor fagdisiplinene engelsk, historie, informatikk, juss,
biologi og økonomi. Studentkarakterene er hentet fra 132 ulike emner innenfor de seks
fagdisiplinene og omfatter 12 500 individuelle studentkarakterer gitt i tidsrommet 19961998.
I undersøkelsen er kursarbeid definert som alle andre vurderingsformer enn
skriftlig eksamen og inkluderer blant annet mappelevering, prosjektarbeid, felt- og
laboratorierapporter, essay, software prosjekter, etc.
Resultatene fra undersøkelsene bekrefter antagelsen om at studenter får bedre
karakterer på den delen av emnet som vurderes med kursarbeid enn på den delen som
vurderes med skriftlig eksamen. Videre viser resultatene at dette varierer innenfor ulike
fagdisipliner, og at forskjellene er mye mindre i fagdisiplinene historie og engelsk enn hva
de er i biologi, økonomi, informatikk og juss. I tillegg viser undersøkelsene at forskjellene
i liten grad påvirkes av hvilket karaktersystem som benyttes, men at karakterfordelingene
innenfor de ulike fagdisiplinene spiller inn. Forfatterne konkluderer med at studenter som
velger å la seg vurdere med kursarbeid har en stor fordel fremfor studenter som velger å
la seg vurdere med en skriftlig eksamen. Dette gjelder spesielt i fagdisiplinene økomomi,
informatikk og juss.
I (Akerjord og Rusås, 2003) beskrives et undervisningsopplegg der tradisjonelle
forelesninger er fullstendig byttet ut med veiledningsbasert undervisning i grupper
sammensatt etter studentenes egne ønsker om arbeidsinnsats. Som vurderingsform er
det brukt både mappevurdering og skriftlig eksamen. I artikkelen tar forfatterne opp
ulike erfaringer med det nye undervisningsopplegget. Blant annet sammenligner de
studentenes mapperesultater og eksamensresultater. I emnet ble den skriftlige eksamen
og mappeinnleveringen gjennomført på samme dag. Selve mappeinnleveringen besto av
utvalgte deler av den totale mappen som studentene hadde arbeidet med underveis i hele
semesteret, i hovedsak en teoridel og en labdel. For å bestå emnet, måtte studentene oppnå
ståkarakter både på mappeinnleveringen og på den skriftlige eksamen.
Studenter som fikk karakterer bedre enn 2.0 på mappen (gammel karakterskala),
gjorde det uten unntak tilsvarende bra på skriftlig eksamen. For disse studentene var
avvikene mellom mappekarakter og eksamenskarakter mindre enn et halvt karaktertrinn. For studentene som oppnådde karakter 2.0 eller dårligere på eksamen, viste undersøkelsene at det var svært stor spredning i mapperesultatene. Av de totalt 34 studentene
som bestod eksamen, var differansen mellom eksamenskarakter og mappekarakter mindre
eller lik et halvt karaktertrinn for halvparten av studentene. Av de øvrige 17 studentene
oppnådde hele 12 studenter bedre karakter på eksamen enn på mappen. Kun én student
fikk mer enn ett karaktertrinn bedre karakter på mappen sin enn på skriftlig eksamen. At
ulike prøveformer belønner ulike typer av forståelse av fagstoffet, angis som en mulig
forklaring på avvikene mellom eksamensresultatene og mapperesultatene i undersøkelsen
til Akerjord og Rusås.
Mens analysene som er gjort i (Akerjord og Rusås, 2003) og (Kristiansen et al., 2012)
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tar utgangspunkt i hver enkelt student, tar vi i denne artikkelen i likhet med (Bridges et al.,
2002) utgangspunkt i hvert enkelt emne. Analysene i (Bridges et al., 2002) er basert på
emner som samtidig vurderes både med kursarbeid og skriftlig eksamen. I våre analyser
ser vi derimot på emner som enten vurderes ved mappe eller ved skriftlig eksamen.

3

Datagrunnlag

Dataene som benyttes til å teste hypotesene i kapittel 1, er hentet fra FS (Felles
Studentsystem). FS er et studieadministrativt system utviklet for universiteter og
høyskoler. Her finnes blant annet informasjon om når en student startet sin utdanning,
hvilket studieprogram studenten tilhører, hvilke emner studenten har tatt, hvilken
vurderingsform som er benyttet i hvert enkelt emne og karakterene studenten har fått.
Undersøkelsene tar utgangspunkt i karaktererene studenter ved Høgskolen i Østfold
(HiØ) har fått f.o.m høstsemesteret 2004 t.o.m vårsemesteret 2012 i alle emner
ved avdelingene Helse- og sosialfag (HS), Ingeniørfag (IR), Lærerutdanning (LU),
Informasjonsteknologi (IT) og Økonomi, språk og samfunnsfag (ØSS). Kun karakterer til
studenter som har oppstartssemester høsten 2004 eller senere er tatt med i datagrunnlaget.
Videre er kun ordinær eksamen inkludert, mens ny og utsatt eksamen er utelatt.
Datagrunnlaget består totalt av 2 025 emner, 17 106 studenter og 97 955 karakterer.
Våren 2012 var det tilsammen 50 koder i FS for ulike vurderingsformer som benyttes
ved Høgskolen i Østfold. Opprettelsen av disse kodene har ikke vært styrt fra sentralt
hold. Dette har ført til at nye koder har blitt opprettet ad hoc, noe som gjør at systemet i
dag har flere koder som beskriver vurderingsformer som i praksis er identiske.
I våre undersøkelser tar vi utgangspunkt i følgende vurderingsformer:
• mappevurdering (se tabell 1 for FS-koder)
• tradisjonell skriftlig eksamen (se tabell 2 for FS-koder)
Valg av koder som inngår i hhv. mappevurdering og skriftlig eksamen er basert på
våre vurderinger av hver enkelt kode i FS. Mappevurdering hvor det i tillegg benyttes
avsluttende skriftlig eller muntlig eksamen, samt ulike varianter av hjemmeeksamen og
praktisk arbeid, er ikke tatt med i datagrunnlaget. Vi skiller ikke på om mappen er et
individuelt arbeid eller om den er et gruppearbeid, men ser at dette er en interessant
problemstilling som bør undersøkes nærmere.
Bokstavkarakter konverteres til tallkarakter på følgende måte:
F = 0, E = 1, ..., A = 5. Emner som kun vurderes med bestått / ikke bestått, er ikke tatt
med i datagrunnlaget vårt.
Kode
I
L
MA
M/P
MAI
PR
SO

=
=
=
=
=
=
=

Navn
Innlevering
Levering/mappe
Mappe
Mappe og prosjekt
Mappeinnlevering
Prosjekt
Semesteroppgave

Tabell 1: Koder der vurderingsform
er mappe.
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Kode
S
SK

=
=

Navn
Skriftlig
Skriftlig

Tabell 2: Koder der vurderingsform
er skriftlig eksamen.

For å teste hypotesene i kapittel 1, har vi generert et datasett som tar utgangspunkt i
hvert enkelt emne. Datasettet består totalt av 815 ulike emner, hvorav 272 vurderes med
mappe og 543 vurderes med skriftlig eksamen.
For hvert enkelt emne er følgende inkludert:
• En unik emnekode
• Hvilken avdeling emnet tilhører
• Antall studenter som har tatt eksamen i dette emnet
• Karakterene til hver enkelt student i emnet (anonymisert)
• Gjennomsnittskarakteren i emnet
• Hvilken vurderingsform som er benyttet i emnet
Basert på dette datasettet kan vi beregne gjennomsnittet av alle karakterene i alle emner
med samme vurderingsform, og vurdere om gjennomsnittkarakteren er bedre i emner hvor
vurderingsformen er mappe enn i emner hvor vurderingsformen er skriftlig eksamen. I
tillegg kan vi vurdere om dette varierer mellom de ulike avdelingene LU, HS, IR, IT og
ØSS.
Videre kan vi, basert på karakterene til hver enkelt student i hvert enkelt emne, beregne
om bruken av karakterskalaen varierer mellom emner med skriftlig eksamen og emner
med mappevurdering, og i hvilken grad dette varierer mellom de ulike avdelingene.

4

Metodebeskrivelse

For å undersøke om gjennomsnittskarakterene i emner med mappevurdering er høyere
enn gjennomsnittskarakterene i emner med skriftlig eksamen, har vi gjennomført
hypotesetester på differansen mellom to forventningsverdier µm og µs . Her er µm
forventet gjennomsnittskarakter i emner med mappevurdering, og µs er forventet
gjennomsnittskarakter i emner med skriftlig eksamen. Nullhypotesen og den alternative
hypotesen blir som følger:
H0 : gjennomsnittskarakterene i emner med mappevurdering er lavere eller lik
gjennomsnittskarakterene i emner med skriftlig eksamen (µm ≤ µs )
H1 : gjennomsnittskarakterene i emner med mappevurdering er høyere enn
gjennomsnittskarakterene i emner med skriftlig eksamen (µm > µs )
Dette har vi gjort for alle emner ved hver enkelt avdeling (HS, IR, IT, LU og ØSS), samt
for alle emner ved alle avdelingene samlet.
For å illustrere hvordan studentenes karakterer i emner med skriftlig eksamen
og mappevurdering fordeler seg over karakterskalaen, har vi benyttet søyle- og
sektordiagram. Dette har vi gjort for alle emner ved hver enkelt avdeling (HS, IR, IT,
LU og ØSS), samt for alle emner ved alle avdelingene samlet.
For å teste om variansen i studentenes karakterer er større i emner som vurderes med
skriftlig eksamen (σ2s ) enn i emner som vurderes med mappe (σ2m ), har vi gjennomført
hypotesetester på forskjellen mellom variansene σ2m og σ2s . Nullhypotesen og den
alternative hypotesen blir som følger:
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H0 : variansen i studentenes karakterer i emner med skriftlig eksamen er mindre
eller lik variansen i emner med mappevurdering (σ2s ≤ σ2m )
H1 : variansen i studentenes karakterer i emner med skriftlig eksamen er større enn
variansen i emner med mappevurdering (σ2s > σ2m )
Dette har vi undersøkt for alle emner ved hver enkelt avdeling (HS, IR, IT, LU og ØSS),
samt for alle emner ved alle avdelingene samlet. Dette for å se om variansen i noen grad
påvirkes av hvilken avdeling de ulike emnene tilhører.

5

Resultater

For å teste om gjennomsnittskarakterene generelt er bedre i emner hvor vurderingsformen
er mappe enn i emner hvor vurderingsformen er skriftlig eksamen, har vi gjennomført
hypotesetester på forskjellen mellom to forventningsverdier, µm og µs . Testene er utført
for alle emner ved hver enkelt avdeling (HS, IR, IT, LU og ØSS), samt for alle emner ved
alle avdelingene samlet.
Avdeling
HSsnittm
HSsnitts
IRsnittm
IRsnitts
IT snittm
IT snitts
LUsnittm
LUsnitts
ØSSsnittm
ØSSsnitts
AlleSnittm
AlleSnitts

N Snitt
49 3.22
52 2.20
116 3.33
187 2.74
36 3.32
58 2.69
17 3.37
133 2.68
54 3.62
113 2.86
272 3.37
543 2.69

Diff
1.02
0.59
0.63
0.69
0.75
0.67

St.avvik
0.40
0.49
0.67
0.97
0.58
0.89
0.49
0.82
0.58
0.74
0.60
0.86

T

P-verdi

11.46

< 10−3

6.29

< 10−3

4.13

< 10−3

5.00

< 10−3

7.20

< 10−3

13.06

< 10−3

Tabell 3: Hypotesetest på differansen mellom forventet gjennomsnittskarakter i emner
med mappevurdering (µm ) og forventet gjennomsnittskarakter i emner med skriftlig
eksamen (µs ), der N er antall emner, Snitt er gjennomsnittet av gjennomsnittkarakterene
i hvert enkelt emne med samme type vurderingsform, Diff er differansen mellom
gjennomsnittskarakteren i emner med mappevurdering og gjennomsnittskarakteren i
emner med skriftlig eksamen, St.avvik er standardavvikene for gjennomsnittskarakterene
i emner med mappevurdering og i emner med skriftlig eksamen, T er testobservatoren i
student t-fordelingen og P-verdi angir sannsynligheten for å forkaste nullhypotesen gitt
at nullhypotesen er sann.
Resultatene fra undersøkelsene er gitt i tabell 3. Av tabellen ser vi at vi kan forkaste
nullhypotesen i alle tilfellene med et signifikansnivå (P-verdi) lavere enn 10−3 . Dette
betyr at sannsynligheten for at vi feilaktig har forkastet nullhypotesen, er mindre enn
10−3 . Datamaterialet viser altså at gjennomsnittskarakterene generelt er bedre i emner
med mappevurdering enn i emner med skriftlig eksamen, og at dette gjelder for alle
avdelingene. Videre ser vi at gjennomsnittskarakterene i emner vurdert med mappe ligger
omkring 0.6-1.0 karaktertrinn høyere enn gjennomsnittskarakterene i emner vurdert med
skriftig eksamen.
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Avdeling
HSm
HSs
ITm
ITs
IRm
IRs
LUm
LUs
ØSSm
ØSSs
Allem
Alles

N
2198
5133
2056
3956
3092
9908
911
8188
1797
11264
10054
38449

St.avvik (σ)
1.00
1.26
1.07
1.52
1.19
1.56
1.04
1.40
1.15
1.50
1.11
1.47

σs − σm Varians (σ2 )
1.00
0.26
1.58
1.15
0.45
2.31
1.43
0.37
2.43
1.09
0.36
1.96
1.31
0.35
2.24
1.24
0.36
2.16

F

P-verdi

0.63

< 10−3

0.50

< 10−3

0.59

< 10−3

0.55

< 10−3

0.58

< 10−3

0.57

< 10−3

Tabell 4: Hypotesetest på forskjellen mellom to varianser σ2m og σ2s , hvor σ2m er variansen
i studentenes karakterer i emner med mappevurdering, σ2s er variansen i studentenes
karakterer i emner med skriftlig eksamen, N er antall karakterer, F er er testobservatoren
i Fisherfordelingen og P-verdi angir sannsynligheten for å forkaste nullhypotesen gitt at
nullhypotesen er sann.
Vi ser at differansen er ulik ved de ulike avdelingene. Differansen er størst
for avdeling for Helse- og sosialfag, med en gjennomsnittlig differanse på ca 1.0
karaktertrinn. Differansen er minst for avdeling for Ingeniørfag, tett fulgt av avdeling
for Informasjonsteknologi. Gjennomsnittlig differanse for disse to avdelingene er ca 0.6
karaktertrinn.
I figurene 1 og 2 er studentenes karakterer i emner vurdert med mappe og i emner
vurdert med skriftlig eksamen illustrert grafisk ved hjelp av søylediagrammer. De innfelte
sektordiagrammene illustrerer den samlede andelen av karakterene E og F. Figurene viser
situasjonen for alle emner ved hver avdeling, samt for alle emner ved alle avdelingene
samlet. Av diagrammene ser vi at gode karakterer brukes hyppigere mens dårlige
karakterer brukes sjeldnere i emner vurdert med mappe enn i emner vurdert med skriftlig
eksamen. Spesielt ser vi at karakterene E og F tilsammen utgjør omkring 25-35 % av
studentenes karakterer på skriftlige eksamener, mens de bare utgjør omkring 5-9 % av
studentenes karakterer på mappebaserte eksamener. Størst differanse mellom disse finner
vi ved avdeling for Informasjonsteknologi, der differansen i bruk av karakterene E og
F mellom mappe og skriftlig eksamen er 24.6 prosentpoeng. For de andre avdelingene
ligger differansen i intervallet 20.1 - 22.6 prosentpoeng, noe som også må sies å være
betydelig.
For å teste om variansen i studentenes karakterer er signifikant større i emner med
skriftlig eksamen enn i emner med mappevurdering, har vi gjennomført hypotesetester på
forskjellen mellom to varianser, σ2s og σ2m . Testene er utført for alle emner ved hver enkelt
avdeling (HS, IR, IT, LU og ØSS), samt for alle emner ved alle avdelingene samlet.
Resultatene fra undersøkelsene er gitt i tabell 4. Av tabellen ser vi at vi kan
forkaste nullhypotesen i alle tilfellene med en P-verdi mindre enn 10−3 . Datamaterialet
viser dermed at variansen i studentenes karakterer er signifikant større i emner med
skriftlig eksamen enn i emner med mappevurdering. Størst differanse i standardavvik
(standardavvik er som kjent kvadratroten av variansen) finner vi for avdeling for
Informasjonsteknologi (IT) med en differanse på 0.45 karaktertrinn. For avdelingene
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Ingeniørfag, Lærerutdanning og Økonomi, språk og samfunnsfag er differansen i
standardavviket ca. 0.35 karaktertrinn, mens for avdeling for Helse- og sosialfag er
differansen 0.26 karaktertrinn. Dette betyr altså at en større del av karakterskalaen
benyttes for skriftlig eksamen enn for mappevurdering.

6

Konklusjon og videre arbeid

Resultatene fra undersøkelsene viser at gjennomsnittskarakterene generelt er bedre i
emner hvor vurderingsformen er mappe enn i emner hvor vurderingsformen er skriftlig
eksamen. Våre data viser at gjennomsnittskarakterene i emner vurdert med mappe ligger
omkring 0.6-1.0 karaktertrinn høyere enn gjennomsnittskarakterene i emner vurdert
med skriftig eksamen. Differansen er størst for avdeling for Helse- og sosialfag med
gjennomsnittlig differanse på ca 1.0 karaktertrinn, og minst for avdelingene Ingeniørfag
og Informasjonsteknologi, med gjennomsnittlig differanse på ca 0.6 karaktertrinn.
Videre viser resultatene at variansen i studentenes karakterer er signifikant større
i emner med skriftlig eksamen enn i emner med mappevurdering. Dette gjelder
for alle avdelingene. Størst differanse i standardavvik finner vi ved avdeling for
Informasjonsteknologi med en differanse på 0.45 karaktertrinn. Vi har også funnet at
karakterene E og F benyttes betydelig sjeldnere i emner som benytter mappevurdering
enn i emner som vurderes med skriftlig eksamen.
Selv om det ikke er en del av dette prosjektets formål å analysere årsakene til at valg
av vurderingsform påvirker bruken av karakterskalaen, ønsker vi allikevel å peke på noen
mulige årsaker:
i. Ved mappevurdering er det lettere å få hjelp av faglærer/veileder til å øke nivået på
det man produserer (uten at studenten selv nødvendigvis øker sin kompetanse).
ii. I de tilfeller der mappen er basert på gruppearbeid, kan det være at svake studenter
får bedre karakterer enn de fortjener ved hjelp av de andre gruppemedlemmene.
iii. Ved skriftlig eksamen vil studenten ofte gjøre et forsøk, selv om han/hun ikke er godt
nok forberedt. Ved mappeinnlevering, som krever vesentlig mer forarbeid, velger
studenten ofte ikke å levere dersom han/hun føler at de ikke har gjort godt nok arbeid.
De studentene som ikke leverer sine mapper får “ikke møtt” til eksamen, og er dermed
ikke inkludert i vårt datamateriale.
iv. Ved mappevurdering får studentene i større grad en vurdering av hvor mye arbeid de
har lagt ned i prosjektet enn det faglige nivået på arbeidet.
v. Studentene øker sin faktiske kompetanse og/eller får vist et mer riktig bilde av hva de
kan, dersom mappevurdering benyttes.
vi. Ved mappevurdering får studentene oftere tilbakemeldinger underveis, noe som
motiverer dem til å forbedre arbeidet.
vii. Emner som benytter mappevurdering skiller seg fra emner som benytter skriftlig
eksamen. Det er dermed type emne, og ikke vurderingsform, som avgjør studentenes
karakter.
I denne artikkelen skiller vi ikke på om mappen er et individuelt arbeid eller et
gruppearbeid. Dette er imidlertid en meget interessant problemstilling som vi ønsker å
undersøke nærmere. Videre vil det også være interessant å undersøke emner som har
endret vurderingsform fra skriftlig til mappe eller omvendt.
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Differensiert undervisning ved hjelp av
gruppeinndeling etter innsatsvilje. UNIPED, 26(3):1–14.
Bridges, P., Cooper, A., Evanson, P., Haines, C., Jenkins, D., Scurry, D., Woolf, H.
og Yorke, M. (2002). Coursework marks high, Examination marks low: Discuss.
Assessment and Evaluation in Higher Education, 27(1):35–48. ISSN 0260-2938.
Dysthe, O. (2007). Mappevurdering som opplæringsform. I Tveit, S., red, Elevvurdering
i skolen - Grunnlag for kulturendring, kapittel 12, side 133–142. ISBN 978-82-1501038-0.
Dysthe, O., Raaheim, A., Lima, I. og Bygstad, A. (2006).
Undervisnings-og
vurderingsformer. Pedagogiske konsekvenser av kvalitetsreformen. Evaluering av
kvalitetsreformen. Delrapport 7.
Gynnild, V. (2003). Når eksamen endrer karakter. Evaluering for læring i høyere
utdanning. Cappelen, Akademisk Forlag, Oslo. ISBN 82-02-21840-3.
Kristiansen, M., Nätt, T. H. og Heide, C. F. (2012). Kvantitativ undersøkelse av mulige
sammenhenger mellom vurderingsform og karakterer i høyere utdanning. Sendt til
vurdering i UNIPED.
Pettersen, R. C. (2005). Kvalitetslæring i høgere utdanning. Universitetsforlaget. ISBN
82-15-00557-8.
St.meld.nr.27 (2001). Gjør din plikt - Krev din rett. Kvalitetsreform av høyere utdanning.
Oslo: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

69

(a) Sum av E og F: 27.5%

(b) Sum av E og F: 6.3%

(c) Sum av E og F: 31.5%

(d) Sum av E og F: 8.9%

(e) Sum av E og F: 25.1%

(f) Sum av E og F: 4.6%

Figur 1: Søylediagram som viser studentenes karakterer i emner ved ulike avdelinger når
vurderingsformen er mappe og skriftlig eksamen. De innfelte sektordiagrammene viser
andelen av karakterene E og F.
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(a) Sum av E og F: 29.5%

(b) Sum av E og F: 4.9%

(c) Sum av E og F: 26.3%

(d) Sum av E og F: 5.3%

(e) Sum av E og F: 25.5%

(f) Sum av E og F: 5.4%

Figur 2: Søylediagram som viser studentenes karakterer i emner ved ulike avdelinger når
vurderingsformen er mappe og skriftlig eksamen. De innfelte sektordiagrammene viser
andelen av karakterene E og F.
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