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validitet



Klare for å slippes løs i 

norske barnehager og 

klasserom?...

Kunnskap får mening 

og relevans gjennom 

profesjonsutøvelsen.



Innholdsvaliditet

Måler vi egentlig det 

tror vi måler? 



Helhet og sammenheng i studiet

campus
-basert
under-
visning

praksis-
perioder

formativ
vurdering

nettbasert
under-
visning

egentid
til

studier

summativ
vurdering

lærings-

utbytte-

beskrivel

ser



«Enkle kunnskapsmål» 

versus 

mål som får frem 

kompleksiteten i 

profesjonsutøvelsen.



(Biggs & Tang, 2010)

profesjonsutøvelse



Økologisk validitet

Har det vi måler relevans utover 

høyere utdanningsinstitusjonen?

På hvilke måter tar vurderingsformene 

utgangspunkt i:

- Profesjonsrelevante 

problemstillinger

- Sentrale kjennetegn ved 

profesjonsutøvelsen

- Profesjonsrelevante resonnementer 

og vurderinger



Konsekvensvaliditet

Hvilke konsekvenser får 

vurderingsformene for 

studenters læring?

=> Vurderingsformer legger 

premisser for studentenes 

faglige innsats og 

læringsprosess



o Progresjon: lav til høy kompleksitet

o Muligheter for å utvikle profesjonsspesifikke 

resonnementer og vurderinger

o Sikre jevn innsats gjennom studieløpet 



Profesjonsrettet vurdering

o Helhet og sammenheng mellom læringsutbyttebeskrivelser, 

undervisningsaktiviteter og vurderingsformer (innholdsvaliditet)

o Profesjonsutøvelsen som utgangspunkt for design av 

vurderingsformer (økologisk validitet)

o Jevn progresjon og utvikling gjennom studieløpet – av 

profesjonsspesifikk kunnskap, kompetanse og ferdigheter 

(konsekvensvaliditet)

=> Samarbeid på tvers av emner og fag



handlingsrom



Utdanningsinstitusjonen har det overordnede ansvar for innhold, kvalitet og 

vurdering i praksis og for progresjon i og mellom praksisperiodene. (LEP)

Programplanen må beskrive tydelige progresjonskrav knyttet til undervisning, 

vurdering og praksis. (GLU 1-7)

Den enkelte institusjon skal utarbeide programplan med bestemmelser om 

faglig innhold, praksisopplæring, organisering, arbeidsformer og 

vurderingsordninger.  (Faglærer praktisk-estetiske fag)

Utdanninga har ein integrert og heilskapleg profil ved at faglege, pedagogiske 

og praksisrelaterte element blir sedde i samanheng i utdanninga, og at 

arbeidsmåtar, pensum og vurderingsformer korresponderer med 

læringsutbytteformuleringane i kvart kunnskapsområde (BLU)
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