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Merking av emner med tilbakemeldinger til studenter 

Bakgrunn 

UiO startet i 2018 en fornyet satsing på utdanning. En styrking av koblingen mellom forskning og 

utdanning skal virke samlende og kvalitetshevende, styrke profilen innad og utad, og samtidig være 

bred nok til å romme UiOs faglige mangfold. Den skal gjøre UiO i stand til å gi samfunnet 

kandidater som kan bidra til å løse vår tids store utfordringer.  

En viktig målsetning i satsingen er at studentene ved UiO skal møte et lærende fellesskap og en 

mer aktiv tilbakemeldingskultur:  

«Studentaktive undervisningsformer som springer ut fra en styrket kobling mellom forskning og 

utdanning er en viktig nøkkel til en varig og kvalitativt god oppfølgingskultur. På den måten vil 

vi også kunne bedre studentenes evne og mulighet til å gjennomføre studieløpene de starter på. 

Målet er også å få mer ut av det potensialet vi vet kan bli realisert når studenter, faglige og 

administrative ansatte tar et felles ansvar for å skape gode arenaer for læring.»i 

Mer systematisk tilbakemelding til studentene 

Universitetsstyret vedtok i juni 2018 felles føringer for UiOs videre arbeid med tilbakemeldinger, 

basert på anbefalinger fra en arbeidsgruppe ledet av dekan Sten Ludvigsen. Arbeidsgruppen skriver 

i sin rapport: 

«Det er på emnenivå man best kan vurdere hva som vil være hensiktsmessige ordninger for 

tilbakemelding. Alle emner bør optimalisere ett eller flere punkter for tilbakemeldinger som 

omtales i emnebeskrivelsene og kan inngå som en del av kvalitetssikringssystemet der dette er 

ressursmessig mulig å gjennomføre.»ii 

Arbeidsgruppen undersøkte hvordan fakulteter og enheter arbeider med tilbakemeldinger og 

begrunnelser. Undersøkelsen viste at flere miljøer i økende grad tilbyr mer systematiske 

tilbakemeldinger, mens andre fagmiljøer vil måtte iverksette tiltak for å etablere dette. UiO 

gjennomfører piloter i 2019 med tanke på videre opptrapping fra 2019-2020.  

Pilotprosjekter i 2019 

Arbeidsgruppen ledet av Sten Ludvigsen kom også med anbefalinger knyttet til eksamen. En viktig 

målsetting er at UiOs studenter skal møte et lærende fellesskap og en mer aktiv tilbake-

meldingskultur. UiOs arbeid for digitalisering av læringsmiljøet (gjennom Canvas, Inspera og 

andre løsninger) gir gode muligheter for å videreutvikle formativ vurdering og digital eksamen. 



 2 

 

UiO bruker samlet sett mye ressurser på eksamen. I arbeidet med utvikling av læringsmiljøet må vi 

vurdere om ressursbruken kan vendes mer mot formativ vurdering (studentenes læring), samtidig 

som man opprettholder god kontroll med hensyn til læringsutbytte. Arbeidet følges opp med 

avsetning av prosjektmidler i 2019 for å teste ulike måter å gi tilbakemeldinger på.  

Oppfølging av arbeidsgruppens anbefalinger 

På denne bakgrunn ønsker prorektor å se på muligheten for å markere på hvert enkelt emne om 

studentene får tilbakemeldinger som ledd i gjennomføringen av emnet.   

Studieavdelingen foreslår at dette løses ved å innføre et fritekstfelt i hver emnebeskrivelse, der den 
fagansvarlige kan beskriver hva slags tilbakemeldinger studentene får i løpet av emnet.  

Det nye verktøyet for å planlegge emner, Emneplanlegging på nett (EpN), er i pilot ved MN høsten 
2019 og vil ventelig bli tatt i bruk også av de andre fakultetene. Dette verktøyet åpner for at den 
emneansvarlige på en enkel måte kan skrive inn en slik tekst om tilbakemeldinger i god tid før 
emnebeskrivelsen publiseres.  

Siden EpN er i pilot på MN, foreslår vi at MN også blir pilot for en ordning med merking av emner 
med tilbakemeldinger til studentene. Vi legger til grunn at det ikke er behov for en sertifiserings-
ordning, det vil si en kontroll av opplysningene som oppgis, men lar dette være opp til hvert 
fagmiljø.  
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