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Christine Albeck

Denne artikkelen er skrevet på bakgrunn av en casestudie om egenvurdering 
og medvurdering under et praksisopphold ved det videregående utdannings-

programmet design og håndverk. 

En pragmatisk vurderingspakt

Hvordan kan vi bruke egenvurdering i 
kunst- og håndverksfag? I boka Kunst, 
håndverk, teknologi og design av Lep-
perød & Kallestad oppfordres det til å 
bruke vurdering for læring underveis i 
den kreative prosessen. Spesielt er det 
viktig å føre dialog med elevene for «å 
kjenne til og forstå hvilke områder elev-
ene har kunnskaper og kompetanse om, 
også som følge av arbeid med medier og 
uttrykksformer på fritiden» (Lepperød 
& Kallestad, 2013). Men det sies svært 
lite om hvordan man kan bruke formativ 
vurdering i praksis. 

I rapporten Bedre vurdering i kunstfag-
ene av Limstrand & Abrahamsen (2009), 
konkluderes det med at vurdering for 
læring burde vært mer på banen i kunst-
fagene, spesielt i grunnskolen. De skriver: 
«Dette prosjektet har avdekket en del 
forhold som det er et tydelig behov om å
belyse ytterligere med forskning og mod-
eller på praktisk gjennomføring av elev-
vurdering i kunstfagene» (Limstrand & 
Abrahamsen, 2009). De kommer med en 
rekke forslag til punkter som kunne vært 
belyst, men egenvurdering eller medvur-
dering er ikke nevnt som et tiltak for å 
styrke vurdering for læring. Selv om
vurdering for læring ikke var spesielt 
praktisert i undersøkelsen, kommer det 
likevel frem at lærere mener muntlig 
tilbakemelding underveis er det som fun-
gerer best i praksis. 

Egen erfaring fra undervisning i faget 
kunst og håndverk tilsier at muntlige til-
bakemeldinger fungerer godt som under-
veisvurdering. Videre i undersøkelsen til 
Limstrand & Abrahamsen viser det seg at

skriftlig vurdering, spesielt på ungdoms-
trinnet, i svært liten grad var vurdering
for læring. Forfatterne mener dette kan 
skyldes tidspress eller manglende fag-
kompetanse (2009).  

Tilbakemeldinger som et redskap
Selv om det står lite om egenvurdering 
i fagteorien, har Siv Måseidvåg Gamlem 
fokusert på muntlige tilbakemeldinger i
boka Tilbakemeldinger for læring og 
utvikling (2015). Hun viser til forskning
om at tilbakemeldingspraksisen bør for-
bedre og styrke ferdighetene til elevenes 
selvregulering. «Hvordan elever forstår 
og bruker tilbakemelding som redskap 
for egen læring og utvikling, har fått mer 
fokus de senere årene», skriver hun. 
Gamlem oppfordrer til å trene elevene i å 
vurdere seg selv og gi tilbakemeldinger til 
sine medelever. Hun mener det er viktig 
å bruke metoden systematisk slik at dette 
blir en naturlig del av vurderingskulturen. 
Hun referer til en studie av Gamlem & 
Smith fra 2013, der det kommer frem at 
elever ønsker mer tilbakemelding slik at 
de kan forbedre sitt faglige nivå under-
veis (Gamlem, 2015).  

Formelt krav - også i kunstfagene
Utdanningsdirektoratet (2015) oppford-
rer til bruk av tilbakemeldinger som en 
god praksis for underveisvurdering. I 
tillegg står det klart og tydelig at både 
egenvurdering og medvurdering bør 
inngå som en del av vurderingen i kunst 
og håndverk. Utdanningsdirektoratet me-
ner en slik vurdering lærer elever til «(…) 
å sette ord på tanker og ideer, gi gode til-
bakemeldinger og de utvikler et fagspråk. 
Her sikrer man at alle elevene blir sett 
og utvikler egne analytiske og muntlige 
ferdigheter. Dette kan bidra til fremdrift i 
arbeidsprosessen» (Udir, 2015). 

Da jeg tok praktisk-pedagogisk utdann-
ing  (PPU) ved Universitetet i Agder var 
ett av praksisoppholdene på utdannings-
programmet design og håndverk. Da 
erfarte jeg at mange av lærerne ikke 
praktiserte egenvurdering i undervis-
ningen, selv om et av kompetansemålene 
for design og håndverk sier at elevene 
skal vurdere eget og andres arbeid. Fra 
mine egne år som student i kunstfagene 
har heller ikke egenvurdering vært en 
praktisert metode. Som nyutdannet 
kunstlærer er det derfor ikke lett å finne 
gode måter å bruke egenvurdering på i 
undervisningen. Derfor ønsket jeg å gjøre 
et forsøkt på å finne en måte å bruke 
egenvurdering med elevene på design og 
håndverk. 

Vurderingspakten
På praksisstedet ble det meddelt at 
sluttvurdering var den metoden som ble 
mest benyttet, oftest gjort av læreren. 
På grunn av mangel på gode eksempler 
i fagteorien når det kommer til egenvur-
dering hadde jeg ikke noe annet valg enn 
å prøve meg fram. Først og fremst ville 
jeg tilpasse metoden for utdannings-
programmet design og håndverk. I tillegg 
skulle den være praktisk og lett å bruke. 
Den nye egenvurderingen fikk navnet 
en pragmatisk vurderingspakt og skulle 
fungere som en muntlig pakt mellom 
lærer og elev. Jeg oppfordret elevene til å 
vurdere eget arbeid underveis og komme 
med forslag til ønskelig måloppnåelse. 
Sammen ble vi enige om videre arbeid og 
fremgangsmetode for ønskelig målopp-
nåelse. Jeg vil presisere at en slik dialog 
forutsetter at elevene er trygge på å vur-
dere arbeidet sitt ovenfor læreren, derfor 
er det viktig å passe på maktfordelingen i 
en slik pakt. 
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Videre ble det også lettere å gi konstruk-
tive tilbakemeldinger, siden eleven og 
jeg hadde blitt enige om i hvor stor grad 
eleven ønsket å forbedre sitt arbeid. 
For eksempel satte noen elever et mål 
om måloppnåelse som lå mellom 5 og
6. Da ble eleven og jeg enige om at jeg 
som lærer skulle fokusere mer på kon-
struktiv kritikk og mindre på ros. Disse 
elevene hadde gode forutsetninger og ar-
beidet flittig for å forbedre arbeidet sitt. 

Det andre eksemplet er eleven som var 
mer usikker på eget arbeid og evner. 
Eleven vurderte sitt eget arbeid som en 
middels måloppnåelse og sammen ble vi
enige om at arbeidet kunne forbedres 
ytterligere med enkle endringer. Eleven 
kunne derfor også få litt mer positiv til-
bakemelding på det som fungerte godt 
– og ikke bare tilbakemeldinger på alt 

som måtte forbedres for å nå helt opp. 
Jeg opplevde at denne eleven fikk økt 
mestringsfølelsen etter vurderings-
samtalen vår og var fornøyd med 
ferdigstillingen av arbeidet sitt. Noen 
ganger ga også elevene tilbakemeldinger 
til hverandres arbeider. Etter det jeg 
observerte ble elevene mer motivert av 
tilbakemeldinger fra medelever, enn fra 
læreren. Ikke minst var dette en fin måte 
å styrke sosiale ferdigheter og klasse-
miljøet på.  

Jeg fikk inntrykk av at når elevene aktivt 
tok del i vurderingen underveis, fikk de
bedre oversikt over eget arbeid og for-
bedringspotensialene. Avslutningsvis var 
det lettere å fastsette måloppnåelsen 
fordi eleven hadde deltatt i vurderings-
arbeidet fra starten av. På en slik måte 
fungerte derfor vurderingspakten som 
dialogisk, formativ og selvregulert læring. 

Mangler i fagteorien
Formativ vurdering eller vurdering for 
læring sier noe om hvordan vi kan bruke 
vurdering i prosess og styrke sammen-
hengen mellom underveis og sluttvurde-
ring. Egenvurdering og medvurdering blir
vanligvis knyttet opp til vurdering for 

læring. I kunstfag er det vanlig å ha større 
prosjektarbeider på 2-3 uker og derfor 
er underveisvurderingen svært viktig for 
elevenes framgang. Ikke minst er egen-
vurdering en fin måte å styrke elevenes 
refleksjonsnivå og bevisstgjøringen rundt 
forbedringspotensialer. Etter utprøvingen 
av egenvurderingen stiller jeg meg derfor 
undrende til fraværet av vurderings-
metoden. Det er derfor interessant å 
drøfte hvorfor den har fått så liten plass 
i fagteorien, spesielt når det er et krav 
fra direktoratet, og i noen tilfeller er et 
kompetansemål. Jeg tror fagfeltet ville 
hatt nytte av flere forskningsprosjekter 
om hvordan vi kan styrke egenvurdering 
og medvurdering i kunst- og håndverks-
fagene - som samsvarer med fagområ-
dets utvikling. 

Christine Albeck har master i kunstfag og 
praktisk pedagogisk utdanning fra 
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Hvaler kommune. 
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I Kunnskapsløftet står det at elever på ungdoms-
trinnet og i videregående skole skal kunne vurd-
ere eget og andres arbeid. I denne artikkelen 
deler lektor Christine Albeck sine erfaringer med 
vurdering for læring fra en praksisperiode på 
design og håndverk. 

Bildene viser elevarbeider fra 9. trinn. Elevene 
har jobbet med sinnsstemninger og konstruk-
sjon av masker i papp. Foto: Bibbi Omtveit

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fag/kunst-og-handverk/vurdering-og-progresjon/

