
Delprosjekt Program for studentaktiv læring

Resultater i Studiebarometeret viser at studenter på OsloMet og i sektoren for øvrig, gir lav score når det gjelder vurdering og
tilbakemeldinger. Tilbakemelding er viktig for studentenes læring og derfor et område det bør iverksettes tiltak på for å forbedre 
studentenes læringsutbytte. For å kunne legge til rette for mer og bedre tilbakemelding, har vi behov for et digitalt verktøy for 
medstudentvurdering. Det finnes et verktøy for medstudentvurdering i Canvas, men det har ikke tilstrekkelig funksjonalitet til å kunne 
benyttes. Derfor bør OsloMet anskaffe et egnet verktøy som bedrer kvaliteten på og effektiviserer tilbakemeldingsprosessen.
OsloMet vil søke om midler fra Diku til et treårig prosjekt; ‘Utvikling av tilbakemeldingskompetanse for økt læring’. Formålet med prosjektet 
er tredelt. Først og fremst handler det om å utnytte potensialet for læring for studenter som ligger i å ta i bruk egen- og 
medstudentvurdering som studentaktiviserende læringsformer. Det ønsker vi å gjøre ved å bygge studenters tilbakemeldingskompetanse i 
å gi, motta og bruke tilbakemeldinger konstruktivt. Det andre formålet i prosjektet er å styrke fagansattes utdanningsfaglige kompetanse i å 
designe og gi gode tilbakemeldinger til studenter. Det tredje formålet er å utforske hvordan man kan legge til rette for 
tilbakemeldingskompetanse og dermed endret praksis for både studenter og fagansatte ved å utnytte potensialet som ligger i nye digitale 
verktøy når disse tas i bruk på en konstruktiv og utviklingsorientert måte.
Fagmiljøer som deltar i prosjektets første fase: Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (bachelor), Fysioterapi (bachelor), Sosialfag 
(bachelor og master), Yrkesfaglærerutdanning (bachelor), Interact
Diku dekker ikke større kostnader til anskaffelse av utstyr eller lisenser. Vi søker derfor «Den gode studentopplevelsen» om midler til å 
anskaffe et digitalt verktøy for medstudentvurdering. Dersom vi ikke får tilsagn om midler fra Diku ønsker vi allikevel å gjennomføre 
prosjektet. Det er derfor uansett interessant å anskaffe verktøyet. Prosjektet har stor overføringsverdi til andre utdanninger og sektoren for 
øvrig.

BESKRIVELSE

August 2020 - Anskaffelsesprosess
Oktober 2020 - Planlegging og utvikling av digitale kunnskapsressurser for studenter og lærere
Vår 2021 - høst 2023 - Gjennomføring av aktiviteter i fagmiljøene
Vår 2021 - høst 2023 - Evaluering og videreutvikling
Høst 2021 - høst 2023 - Deling av erfaring og resultater både på OsloMet og i sektoren for øvrig
Høst 2023 - Oppskalering til andre studieprogram

TIDSLINJE

Økt læringsutbytte gjennom å utvikle studenters 
tilbakemeldingskompetanse. Økt bruk av studentaktiv læring.

Økt kvalitet på og mer effektiv gjennomføring av medstudentvurdering. Økt 
vurderingsfaglig kompetanse hos undervisere. En betydelig frigjøring av tid 
for undervisere.

GEVINSTER

Prosjektgruppe bestående av deltakere fra STU (DIGIN, stab og AK), 
ekstern forsker fra BI, representanter fra alle deltakende fagmiljøer
Det søkes midler fra Diku under Program for studentaktiv læring.

RESSURSBEHOV

Som nevnt dekker ikke Diku-midler innkjøp av programvare. Denne 
søknaden omhandler derfor kun midler til innkjøp av lisensavtale for et 
digitalt verktøy for tilbakemeldinger. Estimerte kostnader er 0,5 - 1 million 
kroner per år i fire år.

ESTIMERTE KOSTNADER

Det er et mål for prosjektet at undervisere i større grad skal ta i bruk egen-
og medstudentvurdering i sin undervisning. Tiltaket innebærer ikke 
overføring av ansvar. Avdeling for utdanning vil stå for anskaffelse og 
systemeierskap.

ENDRINGER I PROSESSER, RUTINER OG ARBEIDSMÅTER?

Forslagsstiller: Irene Lona, DIGIN

Utfordring tiltaket skal løse: Kvalitet i undervisningen
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