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Bakgrunn: 

• NLA BLU (FLU): Temaorganisert i «temablokker» fra 1999

• Undervisning i Kunst, Kultur og Kreativitet og flerfaglige fordypninger 

(Småbarnspedagogikk, Kunstfaglig arbeid i barnehagen, Barn medier 

og livssyn, Pedagogisk ledelse)

• Følgegruppe BLU - rapport 2, 2015 og rapport 3, 2016



BLU – nasjonale retningslinjer: 

Oppgaver, vurderings- og dokumentasjonsformer skal integrere 

praktiske, didaktiske og teoretiske perspektiver for å oppnå helhet, 

sammenheng og relevans i utdanningen.

(pkt. 4.3, s 7)



FølgeBLU – rapport nr 3, 2016

• Peker på store ulikheter mellom institusjoner, og mengden vurdering.

• «Det kan sjå ut som om alle dei "gamle" lærarutdanningsfaga som inngår i utdanninga, har behov 

for å vise att også i vurderingsordningane» (s. 78)

• Sensur: «Det er viktig å gjere avklaringar med dei som er eksterne sensorar i eit kunnskapsområde. 

Ulike former for rettleiingar vert utarbeidde for å klargjere premissane for sensureringa» (s 82)

• «Vi har ikke eksamen knyttet til ett og ett fag. Vi må lage helhetlige oppgaver, og da blir det en 

utfordring å finne kvalifiserte sensorer som ser helheten» (s 82 – NLA)

• Vurderingskompetanse: «Nå skal begge lese hele oppgava med sensorveiledning som grunnlag. Slik 

lærer vi noe om hverandres fag også. (…). En slags investering i vurderingskompetanse kanskje» 

(s 85). 



Studieår Høst Vår

1. år

BULL - Barns utvikling, lek og læring 30sp 

Pedagogikk, RLE, naturfag, fysisk fostring og norsk 

Praksis: 15 dager

Eksamen: Hjemmeeksamen 5 dager

KKK - Kunst, kultur og kreativitet 30sp

Pedagogikk, musikk, forming og drama 

Praksis: 15 dager

Eksamen: Skriftlig individuell mappeoppgave (trekkes) + 

praktisk gruppefremføring

2. år

STM - Språk, tekst og matematikk (STM) 20sp 

Pedagogikk, norsk og matematikk 

Eksamen: Hjemmeeksamen/mappe

-------------------------

NHB - Natur, helse og bevegelse 20sp

Pedagogikk, naturfag og fysisk fostring 

Eksamen: Muntlig

Praksis: 25 dager; inkl. 5 dager med fokus overgang barnehage – skole

SRLE - Samfunn, religion, livssyn og 

etikk 20sp 

Pedagogikk, samfunnsfag og RLE

Praksis: 20 dager, med mulighet for 

utenlandspraksis, barnehageovertakelse 

eller aksjonsforskning

Eksamen:  Skriftlig skoleeksamen

(kortsvar + langsvar)

3. år

KO6: Ledelse, samarbeid 

og utvikling (LSU) 15sp

Pedagogikk, 

samfunnsfag og 

matematikk

Praksis: 15 dager

Eksamen: Muntlig 

presentasjon

Bacheloroppgave

15sp

Veiledere fra ulike fag

Fordypning 30sp 

eller internasjonalt semester 30sp

Praksis: 10 dager

Eksamen:  Ulike former praktisk, muntlig, 

fordypningsoppgave mm.

Fordeling av 
kunnskaps-
områder og 
vurderingsformer



Vurderingsformer – en oversikt

Arbeidskrav

Skriftlig oppgaver

Ulike former

Praktisk 
gruppearbeid, 

forestilling

Presentasjon

Debatt

Didaktisk opplegg

Eksamen

Hjemme-
eksamen (En med 

oppstart i gruppe)

Tekster til 
mappevurdering

Skoleeksamen

(Fagspesifikk og 
flerfaglig)

Muntlig –
forberedte og 
trukne tema

Praktisk 
gruppeeksamen

PBL-arbeid: 
Case, lyd, bilde, ting, 
praksisfortelling, INTRO  
påstand, teori



Muligheter Arbeids-
fellesskap

• Motivasjon

• Energigivende

Utvidet fag-
forståelse

• Fagbreddeforståelse

• Barnehageforståelse

Klar praksis-
orientering

• Fagkunnskap

• Didaktikk



Utfordringer

Utfordringer 
knyttet til 
flerfaglige 

vurderings-
former

Tid/Ressurser

Økonomi

Føringer i 
styrings-

dokumenter

Ulike 
Fagforståelse
Fagtradisjon

Sensor 
(funksjon, 

fagfelt)



Vår forståelse av og erfaring med andre fag 
bygges opp fordi vi har….
• Tverrfaglig organisering

• En-faglig undervisning

• Flerfaglig/to-faglig undervisning: 
o Toddlerseminar: K&H/Ped og Mus/Dra

oDigitalt arbeid: IKT/Dra 

oMobbing: Dra/Ped

oObservasjon: Ped/Naturfag

oBarnehagens rom: Ped/Dra/Fys.fos

oBarns medvirkning: Samf./Ped

En prosess som går over flere 
år og som evalueres årlig.



Hva er 
vurderingens 
funksjon?

• Testings- eller læringsarena?

• Må alle deler av undervisningen 
testes?

• Speiler vurderingsformene godt 

nok den flerfaglige profesjonen 

studentene skal ut i? 

• Utdanningens mål 

• Læringsutbyttebeskrivelser 
(LUBB’er)

• Barnehagens 
fagområder/føringer

• Profesjon/praksis

Eksamen som en måte å ta kunnskapen i bruk og få den til å «feste seg».



Hvordan har vi lykkes? 

• PBL: arbeid med flerfaglige problemstillinger gjennom hele kunnskapsområdet (alle faglærerne i teamet 

er veiledere på prosess og i praksis).

• Ukentlige møter på teamet 30-45 min (kan inneholde vurderingssamtale, felles forventninger osv.)

• Vurderingskriterier med faglige flerfaglige krav (skapes i teamet). 

• Utvidete sensorveiledninger med klart faglig innhold og (fler)faglige forventninger

• Alltid minst to sensorer fra ulike fagfelt. Ved klager: 2 nye sensorer

• Fagsamtaler med faglærerne på teamet, eks. etter praktisk eksamen, hvor alle faglærerne har uttalerett. 

• Forventning om at faglærere fra andre fagfelt er tilgjengelig for rådføring under eksamensvurdering. 



Hva skal til for å lykkes?

• Stabile lærerteam (kontinuitet og godt samarbeid)

• Ressurser til møter og til to-lærer-undervisning 

• Kontinuerlige evalueringer (faglærere, studenter, 

praksislærere, KO-mentor)

• KO-mentor fra praksisfeltet

• Vilje på flere nivåer 



Refleksjoner som vi ikke har svar på…. Og som 
dere kanskje har noen tanker om?

• Kan vi finne vurderingsformer som kan tilfredsstille alt og alle? 

• Er det et poeng at de skal tilfredsstille alle? 

• Hvis føringene er at vurderingsformene skal være flerfaglige (og tverrfaglige), skal 

motstanden til dette fremdeles få plass?

• Hva når digitaliseringstoget tar fart for fullt? Hvilke muligheter ser vi? 

• Kan det tenkes at vi kan finne digitaliserte, flerfaglige vurderingsformer, eller 

elementer av…. som beriker kunnskapsområdene heller enn forringer dem?  



Til samtale:

• Andre erfaringer med flerfaglige vurderingsformer som fungerer?

• Hvilke prosesser må en arbeide med for å få flerfaglige 

vurderingsformer til å fungere? 

• Er flerfaglige vurderingsformer veien å gå?

• Hvilke alternativer har vi?
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