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Bakgrunn for studiet 
Studentene ved våre bachelorutdanninger i sykepleie og vernepleie er ute i praksisstudier i 
henholdsvis 50 og 30 % av utdanningsløpet. I disse periodene får studentene veiledning og 
vurdering av praksisveiledere som er ansatt ved praksisplassen. Dette kan være sykepleiere, 
vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger, lærere etc. Praksisveilederne tildeles på den 
måten et stort ansvar for studentenes læring og utvikling av mestringskompetanse som 
profesjonsutøver. Veiledning er et eget fag, og fordrer en egen kompetanse som 
praksisveilederne ikke har i egenskap av sin profesjonsutdanning.     

 

Høgskolen i Molde så tidlig behov for å skolere praksisveilederne som veiledet studentene, og 
etablerte derfor allerede i 2006 en videreutdanning i praksisveiledning på 10 studiepoeng. De 
siste årene har det nasjonalt vært et stort søkelys på kvalitet i praksisstudier innen helse- og 
sosialfag, og i 2016 ble «Prosjektet kvalitet i praksisstudier i helse- og sosialfaglig høyere 
utdanning» gjennomført. Som en oppfølging av dette prosjektet vedtok UHR-Helse- og 
sosialfag i februar 2018 «Veiledende retningslinjer for utdanning og kompetansevurdering av 
praksisveiledere i helse- og velferdstjenestene». Denne fremmet læringsutbyttebeskrivelser på 
masternivå for utdanningen. Disse beskrivelsene ble innlemmet i vår utdanning. I tillegg 
valgte vi å legge til et læringsutbytte under kunnskap: kunnskap om hvordan indentifisere og 
veilede studenter som sliter med å innfri læringsutbyttene og formelle retningslinjer ved fare 
for ikke bestått praksis. Dette fordi både forskning og vår egen erfaring tilsier at 
praksisveiledere opplever dette som en stor utforing i sin oppfølging av studenter i 
praksisstudier.  

 

Om studiet  
Det norske navnet på studiet Videreutdanning i praksisveiledning 
Begrunnelse for hvordan studiets navn er 
dekkende for studiets profil og nivå 

Studiet er tilbud til de som fungerer som 
veileder i praksisstudiene for høgskolens 
studenter ved sykepleier- og 
vernepleierutdanningen. Disse to 
utdanningene har henholdsvis 50 og 30 % 
praksis i utdanningen.  

Studienivå: enkeltemne (dersom det er 
videreutdanningstilbud på emnenivå), 
årsstudium, bachelor eller master 

Masternivå 

Omfang i antall studiepoeng 10 
Studenttall Måltallet er 30. De siste årene har antallet 

variert mellom 14-18  
Type undervisning Studiet består av tre samlinger på 

henholdsvis tre, to og to dager på Høgskolen 
i Molde. 

Praksis Ingen 
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Opptakskrav til videreutdanningen er bachelorgrad i helse- eller sosialfaglig 
høgskoleutdanning eller tilsvarende, i samsvar med de krav som stilles til veiledernes 
kompetanse i aktuelle retningslinjer og studieplaner. 

 

Hensikten med studiet er: 
• Å gi en grunnleggende innføring i veilednings- og vurderingsteori 
• Bli trygg i sin veiledning og vurdering av studenter i praksisstudier  

Studiets varighet er to semester. Alle samlingene er obligatoriske. Temaene i de ulike 
samlingene er: 

Samling 1: 

• Veiledningsbegrepet 
• Faser i veiledningsprosessen 
• Veiledningsmetoder 
• Faktorer som påvirker studentens læring i praksis 

Samling 2:  

• Når veiledningen oppleves problematisk 
• Hvordan identifisere og veilede en svak student  
• Aktuelle problemstillinger knyttet til det å gi ikke-bestått og hvorfor studenter som 

ikke når læringsutbyttene slippes gjennom i praksis  
• Særskilt skikkethetsvurdering 
• Innføring i gestaltteori/-tenkning 

Samling 3: 

• Vurderingsteori 
• Gir norske veiledere studenter bestått til tross for at de ikke har nådd læringsutbyttene? 
• Studentens opplevelse av å få ikke bestått i praksis 

Øvelser på ulike veiledningsmetoder i små grupper, samt refleksjon i stor gruppe inngår i alle 
tre samlingene. Studiet innebærer forberedelse før hver samling, to skriftlige arbeidskrav og 
hjemmeeksamen. Siden de konkrete oppgavene ikke er beskrevet i studieplanen, har vi valgt å 
gi en oversikt over disse oppgavene, eksamen og pensum i et eget dokument som sendes til 
ekstern vurderer. Dette ligger som vedlegg til denne rapporten.  

 

Læringsutbytte 
Beskrivelse av studiets læringsutbytte er som nevnt formulert i tråd med Veiledende 
retningslinjer for utdanning og kompetansevurdering av praksisveiledere i helse- og 
velferdstjenestene. Etter fullført praksisveilederutdanning har praksisveiledere følgende 
sluttkompetanse relatert til veiledning av studenter i praksisstudier:  

Kunnskap 

Praksisveileder har: 
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• kunnskap om sentrale begreper, teorier, empiri og tradisjoner innen veiledning i et 
mangfoldsperspektiv og i en faglig og tverrprofesjonell yrkespraksis  

• inngående kunnskap om veileders roller og funksjoner 
• inngående kunnskap om relasjon og kommunikasjon i et veiledningsperspektiv 
• inngående kunnskap om læring og læringsprosesser 
• kunnskap om relevante lover, forskrifter og gjeldende styringsdokument, inkludert 

forskrift om skikkethetsvurdering 
• kunnskap om hvordan indentifisere og veilede svake studenter og formelle 

retningslinjer ved fare for ikke bestått praksis 

Ferdigheter 

Praksisveileder kan: 

• planlegge og gjennomføre veiledning individuelt og i grupper innenfor egen profesjon 
og tverrprofesjonelt 

• tilrettelegge veiledning og læringsaktiviteter i samsvar med praksisperiodens 
læringsutbyttebeskrivelser og arbeidskrav, og tilpasset studentens læreforutsetninger 

• observere praksissituasjoner og gi læringsfremmende tilbakemelding i tråd med mål 
for praksisstudier 

• planlegge og gjennomføre vurdering av måloppnåelse og vurderingssamtale, samt 
foreta løpende skikkethetsvurdering 

• anvende ulike veiledningsmodeller og –metoder, samt studentaktive læringsformer 
• kunne analysere og kritisk reflektere over veiledning som pedagogisk virksomhet 

Generell kompetanse 

Praksisveileder kan: 

• kritisk vurdere egen veilederrolle og konteksten for veiledningen 
• reflektere over egen adferd og kommunikasjon og begrunne egen veiledningspraksis 
• identifisere og analysere utfordringer og etiske dilemmaer og drøfte valg av 

handlingsalternativer 
• anvende kunnskaper og ferdigheter i vanskelige samtaler og i konflikthåndtering 

 

Studentevalueringer 
Studentene evaluerer utdanningen på siste samlingen på skolen, og vi får derfor en 
svarprosent på 100% for hvert kull. Studentene evaluerer jevnt over utdanningen meget bra. 
De aller fleste mener at læringsutbyttene er meget relevante for studiet og at utdanningen 
innhold samsvarer med disse. Likedan vurderer de aller fleste at undervisningsmetodene er 
meget relevant for å oppnå læringsutbyttet. Når studentene blir spurt om hva de vil trekke 
frem av hva de har lært, er det noe som går igjen: blitt bevisstgjort og tryggere på rollen som 
veileder, oppdaget forskjellen mellom veiledning og undervisning, oppdaget betydningen av å 
stille krav til studentene og gi dem tilbakemelding, fått metoder jeg kan spille på i 
veiledningen, relasjonens betydning i veiledning, hvordan sikre en god dialog med studenten 
og hvordan jeg kan planlegge og strukturere veiledningen.  
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Læringsmiljø 
Ifølge Strategisk Plan 2020 skal Høgskolen i Molde sikre et godt lærings- og studentmiljø. 
Høgskolen har egen Handlingsplan for universell utforming 2018-2021 som også omfatter 
både fysiske, psykososiale, organisatoriske, digitale og pedagogiske aspektet av 
læringsmiljøet. Studenter med særskilte behov kan søke om tilrettelegging av studiet og 
eksamen. Høgskolen i Molde samarbeider med Studentsamskipnaden i Molde om å arbeide 
for et godt studentmiljø for studenter ved studiet. 

 

Forskningskobling  
Undervisningen i studiet er forskningsbasert. Den som har hovedansvaret for undervisningen 
har førstekompetanse, og er aktiv forsker i tillegg til underviser. Det hun har fokus på i sin 
forskning er ulike sider ved kvalitet i kliniske studier, og kunnskapen som her fremmes er 
sentral i videreutdanningen. Studentene blir presentert for denne og annen forskning gjennom 
undervisning og pensum.  

 

Fagmiljø tilknyttet studiet 
Fagansvarlig for studiet er dosent Kari Westad Hauge, og hun har også hovedansvaret for 
undervisningen. I undervisningen er det lagt inn mange praktiske øvelser knyttet til 
ferdigheter som veileder, og i disse timene deltar også høgskolelektor Helene Hoemsnes i 
veiledningen av studentene. Videre vurderer hun arbeidskrav og eksamen sammen med 
fagansvarlig.   

 

Begge som bidrar inn i undervisningen har selv en profesjonsutdannelse og har lang 
veiledningserfaring av studenter både i egen profesjon og som lærer ved høgskolen. Videre 
har begge bred pedagogisk kompetanse og erfaring. 

 

Arbeidslivsrelevans 
Studentene ved videreutdanningen i praksisveiledning har eller vil få ansvar for å veilede 
bachelorstudenter ved høgskolens profesjonsutdanninger. Utdanningen skal derfor gi 
studentene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i praktisk rettet 
veiledningsmetodikk og veiledningsmodeller. Denne kompetansen er også nyttig i egen 
profesjonsutøvelse siden veiledning inngår som en sentral del her. At utdanningen styrker 
mestringen av både veilederrollen, men også egen yrkesfunksjon kan følgende utsagn hentet 
fra tidligere studenter som er intervjuet i brosjyren for utdanningen bekrefte: 

«Jeg har blitt bedre rustet til å gjøre jobben min! Spesielt med tanke på veiledningen av 
studenter, men også i situasjoner hvor jeg skal veilede kollegaer, pasienter og pårørende.» 

«Jeg har fått flere verktøy å spille på nå. Jeg bruker kunnskapen fra studiet i samhandlingen 
både med mine brukere og mine kollegaer. Jeg blir mer bevisst på hva jeg gjør og hvorfor. Så 
måloppnåelsen i mitt arbeid er tydeligere nå enn før studiet.»  
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Samarbeid med eksterne aktører 
Fagansvarlig har innledet et samarbeid med Universitet i Tromsø. Hun har gjennomført en 
ekstern vurdering av universitets utdanningen i veiledning, og hun har flere ganger vært 
ekstern sensor ved studiets avsluttende eksamen. 

 

Det er opprettet et nasjonalt nettverk for de som driver med veilederutdanning, og begge 
underviserne er med her. Nettverket møtes en gang i semesteret. Dette nettverket setter saker 
på agenda som er viktige for å kvalitetssikre utdanningenes innhold. Blant annet jobber 
nettverket med å samle inn materiale fra de ulike utdanningene i landet i en ressursbank. Dette 
materialet ligger pr. i dag i Canvas. Nettverket jobber med å finne en løsning som er lettere 
tilgjengelig for alle som er interessert.  

 

Studenter og arbeidslivets innspill til den interne rapporten 

Caroline Lien Johansen og Elin Kristine Hestad Aae har nettopp fullført videreutdanningen og 
jobber henholdsvis som programveileder ved Flyktningetjenesten og som vernepleier i 
hjemmesykepleien. Begge har veiledet/veileder våre bachelorstudenter. Siden de har 
gjennomført videreutdanningen i praksisveiledning, samt at de er aktive profesjonsutøvere, 
kan de sies å representere både studenter ved utdanningen og arbeidslivet i denne 
vurderingen.  
 

De fikk tilsendt den interne rapporten og Kari Westad Hauge hadde et møte med dem 
24.11.21 for å høre om de hadde innspill til rapporten. Den ene studenten ble forhindret for å 
møte i siste øyeblikk, men sendte sin skriftlige tilbakemelding på rapporten som vi to andre 
brakte inn i møtet. 

 

I dette møtet kom det frem at utdanningen har vært kjempeviktig for deres trygghet som 
veileder. De understreker punktet om at veiledning er en egen kompetanse. Den ene studenten 
løfter frem at dette er en utdanning alle som veileder studenter bør ha. Hun har veiledet 
student før hun tok utdanningen, og ser nå etter endt utdanningen hvor viktig hennes funksjon 
som veileder er. Studentene er store deler av sin utdanning ute i praksisstudier, og her stilles 
det ikke krav til veileders kvalifikasjoner på samme måte som hos dem som underviser i teori. 
Dette er betenkelig mener hun. Hun opplever at en må jobbe for å forstå hva veiledning er og 
hva den innebærer, noe hun har fått god hjelp til i dette studiet.   

 

Videre blir det understreket at utdanningen absolutt har arbeidslivsrelevans; utdanningen er 
med å styrke deres profesjonsutøvelse da veiledning også inngår her. Begge studentene støtter 
at vi la til læringsutbytte knyttet til identifisering og veiledning av studenter som sliter med å 
innfri læringsutbyttene i sine praksisstudier. Dette er utfordrende situasjoner å stå i, og som 
det er viktig både å være forberedt på samt ha handlingskompetanse knyttet til.   
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De løfter frem betydningen av øvelser i små grupper, disse gir stort læringsutbytte. Det er 
viktig med fysiske samlinger, både for å få maks utbytte av øvelsene i små grupper, men også 
for opplevelsen av å være en del av et studium og få delta i refleksjonen og erfaringsdelingen 
som skjer utenom timene. Videre blir det løftet frem at det er positivt at undervisningen i så 
stor grad er forskningsbasert; at underviser bringer egen forskning inn i de ulike temaene.  

 

De synes det er smart å legge inn evaluering av studiet på siste samlingen og dermed få en 
svarprosent på 100. Minuset med dette er at studentene ikke får evaluert hjemmeeksamen som 
kommer i etterkant av vurderingen. Samtidig ser de at dersom de fikk tilsendt evalueringen 
etter endt studie, ville nok svarprosenten bli lav.  

 

Bestilling til ekstern vurdering 
Ifølge Høgskolens kvalitetssystem skal det minimum hvert 6. år gjennomføres ekstern 
studieprogramevaluering av studietilbudene. I denne evalueringen av videreutdanningen i 
praksisveiledning ber vi om at følgende blir vurdert: 

• om læringsutbyttebeskrivelsene for studiet er faglig oppdaterte og relevante 
• om studieprogrammet faglige innhold, arbeids- og undervisningsformer og 

vurderingsordninger er slik at studentene kan oppnå et læringsutbytte 

Førstelektor/programkoordinator Kirsten Eika Amsrud har mange års kliniske erfaring som 
psykiatrisk sykepleier i klinikken, samt lang erfaring fra bachelorutdanningen i sykepleie hvor 
hun har vært både studieleder og programansvarlig. Hun har erfaring med veiledning av 
studenter både som praksisveileder og lærer. Hun var med i prosjektgruppen som utviklet 
veilederutdanningen ved UIS, og er inne i denne utdanningen som underviser. Eika Amsrud 
ble i november 2021 forespurt om å utføre en ekstern vurdering av studieprogrammet og 
takket ja til oppdraget.  

 
 
 
 
 
Vedlegg: 

• Oversikt over oppgaver og pensum i videreutdanningen i praksisveiledning 
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Oversikt over samlinger, oppgaver og 
pensum i videreutdanningen i 
praksisveiledning 
 
 

Innholdet i samlingene 

Forberedelse før første samling 
Side 2 

Side 2 

Forberedelse før andre samling Side 3 

Forberedelse før tredje samling Side 3 

Arbeidskrav 1 Side 3 

Arbeidskrav 2 Side 4 

Eksamen Side 5 

Pensum Side 6 

 



10 
 

Innholdet i samlingene 
Tema i 1. samling: 

• Veiledningsbegrepet 
• Faser i veiledningsprosessen 
• Veiledningsmetoder 
• Faktorer som påvirker studentens læring i praksis  

 

Tema i 2. samling: 

• Når veiledningen oppleves problematisk 
• Hvordan identifisere og veilede en svak student 
• Aktuelle problemstillinger knyttet til det å gi ikke-bestått og hvorfor studenter som 

ikke når læringsutbyttet slippes gjennom i praksis 
• Særskilt skikkethetsvurdering 
• Innføring i gestaltteori/-tenkning 

 

Tema i 3. samling: 

• Vurderingsteori 
• Gir norske veileder studenter bestått til tross for at de ikke har nådd læringsutbyttet? 
• Sykepleierstudenters opplevelse av å få ikke bestått i praksis 

 

Inngår i alle samlingene 

• Øvelser i ulike veiledningsmetoder og -situasjoner i små grupper 
• Refleksjon i stor gruppe 

 

 

Forberedelse før første samling 
1. Veiledning som begrep 

 

Se på videoen i lenken nedenfor.  

https://www.youtube.com/watch?v=A2gElQuA9d4&t=35s   
  

Bruk denne til å gå videre til oppgave 2. 

  

2. Tenk på hva veiledning betyr for deg?   
 

En definisjon dere vil møte i pensumlitteraturen og i samling er denne: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A2gElQuA9d4&t=35s
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Veiledning er en formell, relasjonell og pedagogisk istandsettingsprosess som er rettet 
mot at veisøkers mestringskompetanse styrkes gjennom dialog basert på kunnskap og 
humanistiske verdier (Sidsel Tveiten, 2019, 22) 

 

Tenk på noen av elementene i Sidsel Tveten sin definisjon. 
 

• Hvilke tanker gjør du deg om hva veiledning er? Forbered deg på å dele noen 
tanker med de andre i den første samlingen. Vi er interessert i hva du tenker, og 
forventer ikke noe «rett svar».  

 
 
Forberedelse før andre samling 
 

Vi ber deg skriftlig reflektere over følgende: 

1. Reflekter over egen veilederrolle på bakgrunn av erfaringer, første samling, 
arbeidskrav og tilegnet teori. 

a. Skriv ned noen styrker og utfordringer du ser i din veilederrolle pr. nå og 
reflekter rundt disse.  

2. Hva skal være til stede i en situasjon før du kan kalle det som foregår her en 
veiledning? Skriv ned sentrale momenter her. 

 

På neste samling skal vi sette fokus på vanskelige veiledningssituasjoner og veiledning av 
svake studenter.  

3. Har du noen erfaring fra veiledning av svake studenter eller veiledningssituasjoner 
som av andre grunner har vært utfordrende? 

a. Hvordan opplevde du å være veileder i denne/disse situasjonen/e?  
b. Hva opplevde du utfordrende her? 
c. Dersom du ser tilbake til denne/disse situasjonen/e, ser du i etterkant noe du 

ville gjort annerledes? 

 

4. Dersom du ikke har noen erfaring som veileder i vanskelige stuajoner: 
d. Hvordan tror du det ville være for deg å stå i slike situasjoner? 
e. Hva ville være din styrke som veileder i slike situasjoner? 
f. Hva ville være mest utfordrende for deg som veileder i slike situasjoner? 

 

Forberedelse før tredje samling  
På denne samlingen skal vi sette fokus på vurdering av studenten. Vi ber deg derfor skriftlig 
reflektere over følgende: 
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• Hvilke erfaringer har du når det gjelder å vurdere studenter i praksis? 

• Helt konkret: hvordan og når gir du vanligvis tilbakemelding til din student? 

• Er det noe i denne sammenhengen du mener du er god til? 

• Hva synes du er spesielt utfordrende i denne sammenhengen?  

 
Arbeidskrav 1 
Mellom første og andre samling skal studenten gjennomføre følgende  

oppgave: 

 

a) Med utgangspunkt i det som er gjennomgått i samlingen og pensumlitteratur: Velg to 
metoder/prinsipper i veiledning som skal prøves ut i veiledning med 
studenter/medarbeidere i to ulike situasjoner. 

 

b) Gjøre rede for hensikten med prinsippene/metodene, og den teoretiske bakgrunnen for 
disse. 

 

c) Beskriv kort hvordan veiledningen ble gjennomført. 
 

d) Beskriv og reflekter over egne reaksjoner og reaksjoner registrert hos 
studenten/klienten/medarbeideren. 

 

Oppgavens omfang: Maksimum 2000 ord.  

 

Vurderingskriterier 
• At det er samsvar mellom oppgavetekst og innholdet i besvarelsen 
• Redegjørelsen og anvedendelsen av metodene må synliggjøre at studenten har forstått 

hva veiledning er og hva metodene går ut på 
• Studenten bruker aktuell pensumlitteratur for å svare på oppgaven 
• Selve gjennomføringen beskrives kort nok til å gi et tydelig bilde av situasjonene 
• Studenten synliggjør egne og den andres reaksjoner og reflekterer over hva som kan 

ligge i disse, hva de kan lære av dem  
• Studenten referer på en etterrettelig og korrekt måte 
• Oppgaven innehar innholdsfortegnelse, talende overskrifter, sidenummerering, 

referanseliste og en god struktur 
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Arbeidskrav 2 
Mellom andre og tredje samling skal studenten gjennomføre følgende oppgave: 

a) Du skal ha en veiledningssamtale med en student i en bestemt situasjon. Beskriv og 
begrunn hvordan du vil forberede deg til denne situasjonen. Legg her vekt på din rolle 
som veileder. Trekk inn aktuell teori og evt. praksiserfaringer. 

 

b) Beskriv kort selve gjennomføringen 
 

c) Evaluer din rolle som veileder ved å anvende kunnskaper fra samlingene, erfaringer fra 
praksis og relevant litteratur. Du kan her ha hjelp av å se hva Tveiten skrive i kapittelet 
Veilederens funksjon og rolle. 

 

Oppgavens omfang: Maksimum 2000 ord. Innholdsfortegnelse og litteraturlisten inngår ikke i 
antall ord. 

 

Vurderingskriterier 
 

• At det er samsvar mellom oppgavetekst og innholdet i besvarelsen 
• Beskrivelsen og begrunnelsen for egen forberedelse viser at studenten har forstått 

innholdet og ansvaret som ligger i egen veilederrolle 
• Forberedelsen skal ha fokus på egen rolle og ikke aktuelle metoder. Det er naturlig å 

nevne hvilke metoder en vil bruke. Fokuset skal være på en selv som veileder og hva 
som kreves av egen forberedelse i forkant for å mestre situasjonen best mulig 

• Studenten bruker aktuell pensumlitteratur, annen relevant litteratur, samt eventuelle 
erfaringer fra praksis for å svare på oppgaven 

• Selve gjennomføringen beskrives kort nok til å gi et bilde av situasjonen 
• Studenten synliggjør evaluering over egen rolle i sitasjonen og reflekterer over hva 

hun/hun har lært  
• Studenten referer på en etterrettelig og korrekt måte 
• Oppgaven innehar innholdsfortegnelse, talende overskrifter, sidenummerering, 

referanseliste og en god struktur 
 

Avsluttende eksamen  
Velg én av følgende to oppgaver 

1. Beskriv kort en veiledningssituasjon som er basert på dine egne erfaringer der du 
enten følte at du lyktes eller mislyktes. 

 

Reflekter over din egen rolle som veileder i denne situasjonen. Trekk inn relevant teori 
og praksiserfaringer. 
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2. Du har en student i praksis som ikke tilfredsstiller ett eller flere av læringsutbyttene i 
praksis, og ved midtvurdering må du gi studenten varsel om fare for ikke bestått 
praksis. 

• Gjør rede for hvordan du vil forberede deg til denne samtalen og hva du vil 
vektlegge her.  

• Gjør rede for hva du som veileder vil vektlegge i siste halvdel av 
praksisperioden.  

• Begrunn dette ut ifra relevant teori og praksiserfaringer. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hjemmeeksamen 

Avsluttende eksamen løses individuelt som hjemmeeksamen. Det gis ikke veiledning ved 
denne eksamen. Eksamen avvikles i samsvar med eksamensforskrift ved Høgskolen i Molde. 

                       

Innlevering 

Oppgaven leveres i Inspera. Innleveringsfristen må overholdes for at oppgaven skal kunne 
vurderes. Utsettelse gis kun etter søknad vedlagt dokumentasjon i form av 
sykemelding/legeattest. 

 

Sensur 

Oppgaven vurderes til bestått/ikke bestått. Dersom oppgaven vurderes til ikke bestått, gis 
kandidaten anledning til å gå opp til ny eksamen. Innleveringsfristen bestemmes av 
høgskolen. 

                       

Kriterier for bedømming 

• Kandidaten viser sammenheng mellom oppgavetekst og innholdet i besvarelsen 
• Kandidaten viser evne til kritisk tenkning og drøfting rundt egen veilederrolle 
• Kandidaten gjør rede for og drøfter stoffet han har valgt ut fra pensumlitteratur og evt. 

praksiserfaringer 
• Kandidaten viser evne til å finne fram til teori og å anvende denne og eventuelle 

praksiserfaringer i løsning av oppgaven 
• Kandidaten viser evne til logisk strukturering av innholdet, selvstendige vurderinger 

og evne til å behandle stoffet saklig 
• Oppgaven bærer preg av god skriftlig framstilling og klart og tydelig språk 
• Oppgaven består av maksimum 3500 ord 
• Oppgaven er skrevet i samsvar med høgskolens retningslinjer for profesjonell skriving 
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Forståelse av oppdraget 

Høgskolen i Molde ved dosent Kari Westad Hauge har bedt om en ekstern vurdering av 

studietilbudet Videreutdanning i praksisveiledning og vurdering av helse- og 

sosialfagstudenter. Det vises til Høgskolen i Moldes kvalitetssystem der det heter at det 

minimum hvert 6. år gjennomføres ekstern studieprogramevaluering av studietilbudene.  

 

Oppdragsgiver ber om at følgende blir vurdert: 

- Om læringsutbyttebeskrivelsene for studiet er faglig oppdaterte og relevante 

- Om studieprogrammets faglige innhold, arbeids- og undervisningsformer og 

vurderingsordninger er slik at studentene kan oppnå læringsutbytte 

Vurderingen er gjort med utgangspunkt i oversendte grunnlagsdokumenter:  

- Intern rapport knytte til periodisk evaluering av studieprogrammet Videreutdanning i 

praksisveiledning 

- Studieplan Videreutdanning i praksisveiledning og -vurdering av helse- og 

sosialfagstudenter 

- Oversikt over samlinger, oppgaver og pensum i videreutdanning i praksisveiledning. 

Dette dokumentet er en oversikt over informasjon som gis studentene i Canvas (den 

digitale læringsplattformen), og er oversendt som en del av vurderingsgrunnlaget i den 

eksterne vurderingen.  

 

I tillegg er Veiledende retningslinjer for utdanning og kompetansevurdering av 

praksisveiledere i helse- og velferdstjenestene lagt til grunn (Universitets- og høgskolerådet, 

2018).  

 

Vurderingen har følgende framdrift: 

- Innledende kommentarer 

- Vurdering av om læringsutbyttebeskrivelsene for studiet er faglig oppdaterte og 

relevante 

- Vurdering av om studieprogrammet faglige innhold, arbeids- og undervisningsformer 

og vurderingsordninger er slik at studentene kan oppnå læringsutbytte 

- Avsluttende kommentarer 
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Innledende kommentarer 

Studieplanens uttalte hensikt er å gi en grunnleggende innføring i veilednings- og 

vurderingsteori. Hensikten er også at deltakerne gjennom arbeidskrav og praktiske øvelser 

får opparbeidet mer trygghet i sin veiledning og vurdering av høgskolens studenter.  

Studieplanens innretning ser ut til å gi tydelig og god støtte til ambisjonen om økt trygghet i 

veilederrollen, noe som må sies å være en grunnleggende forutsetning for god veiledning. Økt 

kompetanse som veileder, altså anvendelse av den veilednings- og vurderingsteori som 

studentene skal lære, nevnes ikke som en del av hensikten. Selve studieprogrammet ser 

imidlertid ut til å ivareta denne kompetansebyggingen. Denne slutningen underbygges av 

studentenes evalueringer, og av studenters og arbeidslivets innspill slik alt dette beskrives i 

den interne rapporten om studiet. Det må tillegges stor vekt at studentevalueringene har en 

svarprosent på 100%. Det må også betegnes som en styrke og av særlig betydning for 

studieprogrammets kvalitet, at fagmiljøet som er tilknyttet har bred (veilednings)pedagogisk 

kompetanse og erfaring og deltar i et nasjonalt nettverk med dette som fokus.  At fagansvarlig 

er dosent, aktiv forsker med flere artikler om veiledning i sin portefølje, en erfaren underviser 

og også samarbeider med eksterne aktører, vurderes som et viktig grunnlag for at 

studieplanens ambisjoner kan oversettes til faktisk læringsutbytte for studentene.   

 

Når det gjelder studieplanens hensikt om å gi en grunnleggende innføring i veilednings- og 

vurderingsteori, er det litt krevende å få oversikt over hvordan dette ivaretas i 

gjennomføringen. Dette fordi studieplanen i liten grad gir informasjon om faginnhold.  

 

I Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Molde, §21 (6) omtales formelle 

krav til rammeverk slik: Krav om obligatorisk fremmøte til undervisning, gruppesamlinger, 

obligatoriske arbeidskrav og praksis skal omtales i emnebeskrivelsen. Se også § 29 (3): For å 

kunne ta eksamen, kan det være krav om at bestemte arbeidskrav skal være fullført eller det 

kan være krav om å ha deltatt i obligatorisk undervisning og/eller praksis. Disse 

bestemmelsene skal gå frem av studie- eller fagplan. Bare de studenter som fyller disse 

kravene har rett til å gå opp til eksamen. Forskriftens krav når det gjelder arbeidskrav og 

eksamen er godt ivaretatt i studieplanen, men gjentas ifølge oversiktsdokumentet delvis i 

Canvas (med unntak av oppmøtekrav). Det bør vurderes om det kan være villende for 

studentene med delvis gjentakende informasjon. Når det gjelder oppmøtebestemmelser 

fremstår dessuten formuleringen i studieplanen som litt uklar; Fravær kan medføre at studiet 
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ikke godkjennes. Er den egentlige meningen at studenten mister retten til å gå opp til eksamen, 

jfr. formulering ved ikke innfridde arbeidskrav?   

 

Det anbefales en rydding i gitt informasjon for å sikre at studieplanen, forstått som lærestedets 

kontrakt med studentene, alene ivaretar formelle krav og medfølgende konsekvenser når 

kravene ikke er innfridd. 

 

Vurdering av om læringsutbyttebeskrivelsene for studiet er faglig 

oppdaterte og relevante 

 
Læringsutbyttebeskrivelsene (LUB) er i all hovedsak hentet fra Veiledende retningslinjer for 

utdanning og kompetansevurdering av praksisveiledere i helse- og velferdstjenestene  

og bygger dermed på føringer om å tilby videreutdanninger på masternivå i henhold til 

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (Kunnskapsdepartementet, 2011). 

Dette vurderes som en styrke, både når det gjelder å være faglig oppdatert og med tanke på 

relevans.  

 

HiM har i tillegg valgt å formulere et eget LUB: Praksisveileder har kunnskap om hvordan 

indentifisere og veilede svake studenter, og formelle retningslinjer ved fare for ikke bestått 

praksis. Dette ansees som et viktig grep for styrke kunnskap om rammeverk for vurdering av 

kompetanse i praksisstudier, selv om denne delen av LUB kanskje kan sies å være dekket av 

foregående LUB med formuleringen gjeldende styringsdokumenter? Det er ellers et spørsmål 

om det å indentifisere og veilede svake studenter heller hører til under LUB for ferdigheter 

eller generell kompetanse - altså som anvendelse av kunnskap?   

 

Formuleringen svake studenter bør vurderes. Dette er innholdsmessig uklart, og fremstår også 

som en type kategorisering knyttet til person som neppe er ønskelig. Et mer presist og 

kontekstuelt passende ordvalg kan kanskje være; studenter som står i fare for ikke å oppnå 

forventet læringsutbytte eller studenter som ikke har et tilstrekkelig kompetansenivå. 

Formuleringen benyttes flere steder. 
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Vurdering av om studieprogrammets faglige innhold, arbeids- og 

undervisningsformer og vurderingsordninger er slik at studentene kan 

oppnå et læringsutbytte 

 
Når det gjelder studieprogrammets faglige innhold er dette hovedsakelig å finne i Canvas 

Denne presentasjonen vil trolig vinne på en gjennomgang av begrepsvalg. Det er 

eksempelvis en tendens til ulikt konkretiseringsnivå, slik utfordres også konsistens.  

Det faglige innholdet legger et særlig tyngdepunkt på vurdering når studenten ikke har et 

forventet kompetansenivå/står i fare for å få vurderingen ikke bestått i praksis. Dette er 

synliggjort ved utheving/kursiv av tekst fra dokumentet i tabellen nedenfor. 

 

Tema i 1. samling Tema i 2. samling Tema i 3. samling 

▪ Veiledningsbegrepet 

▪ Faser i 

veiledningsprosessen 

▪ Veiledningsmetoder 

▪ Faktorer som påvirker 

studentens læring i 

praksis  

 

▪ Når veiledningen oppleves 

problematisk 

▪ Hvordan identifisere og 

veilede en svak student 

▪ Aktuelle problemstillinger 

knyttet til det å gi ikke-

bestått og hvorfor studenter 

som ikke når 

læringsutbyttet slippes 

gjennom i praksis 

▪ Særskilt 

skikkethetsvurdering 

▪ Innføring i gestaltteori/-

tenkning 

▪ Vurderingsteori 

▪ Gir norske veileder 

studenter bestått til tross 

for at de ikke har nådd 

læringsutbyttet? 

▪ Sykepleierstudenters 

opplevelse av å få ikke 

bestått i praksis 

 

 

Erfaringsmessig er vurdering ved lavt kompetansenivå svært krevende for veiledere. Det er 

stort behov for kunnskap, ferdighet og kompetanse knyttet til slik situasjoner. Sett i forhold til 

studieplanens læringsutbytte er det likevel et nødvendig spørsmål hvorvidt et så omfattende 

fokus på vurdering fortrenger andre viktige temaer. Særlig savnes faginnhold knyttet til 

læringsutbyttebeskrivelenes vektlegging av kunnskap om læring og læringsprosesser, og det å 

gi læringsfremmende tilbakemelding (ferdighet) – altså vurdering for læring, jfr. 

Kvalitetsmeldingen (Kunnskapsdepartementet, 2017). Det er også uklart i hvilken grad 

veileders rolle og funksjon i ulike perspektiv belyses.  

Det anbefales på denne bakgrunn å gjøre en gjennomgang av faginnhold og 

læringsutbyttebeskrivelser for å sikre at valgt faginnholdet gir grunnlag for oppnådd 

læringsutbytte. I den grad dette allerede er ivaretatt, men ikke synliggjort, bør en 
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tydeliggjøring vurderes. Det er et gjennomgående inntrykk at studieprogrammets kvalitet ikke 

helt kommer til sin rett i de oversendte grunnlagsdokumentene.  

Det anbefales også gjøre en gjennomgang av pensum. Eksempelvis er det et spørsmål om 

faginnholdets fokus på vurderingsteori bør spisses. Relevante lover, forskrifter og gjeldende 

styringsdokumenter er ikke å finne, jfr. at kunnskap om dette er et forventet læringsutbytte.. 

Endelig kan det være hensiktsmessig å vurdere om nyere litteratur bør trekkes inn 

(eksempelvis Karlson & Oterholdt, 2021; Christiansen et. Al., 2019; Killèn, 2017). Det savnes 

også nyere pensum knyttet til læringsutbyttebeskrivelenes vektlegging av kunnskap om læring 

og læringsprosesser. 

Når det gjelder arbeids- og undervisningsformer gjennomføres det på alle samlinger øvelser 

i ulike veiledningsmetoder- og situasjoner i små grupper, samt refleksjon i stor gruppe. Dette 

vurderes som en klar styrke som bidrar til å oppnå studiets hensikt. Både faginnholdets og 

læringsutbyttenes art krever en slik prosessorientert tilnærming. Studentenes evaluering 

bekrefter betydningen av disse læringsaktivitetene.  

Så langt det er mulig å se i grunnlagsdokumentene gis utover dette ingen egentlig oversikt 

over lærings- og undervisningsformer. Dette må leses/tolkes ut av teksten knyttet til 

forberedelser til samlingene. Heller ikke studieplanen er tydelig på valgte lærings- og 

vurderingsformer, men beskriver ulike trinn som i all hovedsak omhandler hensikt. Det 

anbefales å vurdere hvordan undervisnings- og læringsformer kan komme tydeligere frem i 

presentasjonen av studieprogrammet, og om det er hensiktsmessig å ha til dels overlappende 

beskrivelser i studieplanen og informasjon i Canvas. En slik gjennomgang vil kunne bidra til å 

synliggjøre den samstemhet mellom læringsutbytter, læringsaktiviteter og vurdering som nå 

må «letes fram» ved å samholde informasjon i Canvas med studieplanen. Det anbefales også å 

vurdere om kvalifikasjonsrammeverkets begrep læringsaktiviteter bør tas i bruk framfor 

lærings- og undervisningsformer. Dette med tanke på samsvar i begrepsbruk i forhold til 

myndighetsføringer.  

De to obligatoriske arbeidskravene vurderes som godt egnet til å understøtte studentenes 

arbeid med emnets læringsutbyttebeskrivelser. Det vurderes som en styrke at arbeidskravene 

relateres til faktiske veiledningserfaringer, og også utfordrer studentenes kunnskap og kritiske 

refleksjon. Slik favner arbeidskravene bredt i forhold til læringsutbyttebeskrivelsene. 

Så langt det kan leses av studieplanen og Oversikt over samlinger, oppgaver og pensum, 

legger valgte undervisnings- og læringsformer godt til rette for at studentene kan oppnå 
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forventet læringsutbytte. Denne vurderingen støttes av studentevalueringene av 

studieprogrammet.  

Studieprogrammets vurderingsordning er individuell hjemmeeksamen. Oppgavens 

innretning og krav er klart i tråd med studieplanens læringsutbyttebeskrivelser og valgte 

arbeids- og undervisningsformer (så langt disse er presentert), og møter dermed 

forventningene i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring 

(Kunnskapsdepartementet, 2011).  

Det anbefales for ordens skyld en rydding i begrepsbruk og informasjon om formelle forhold 

knyttet til eksamen enkelte steder i studieplanen/Canvasinformasjonen: 

- Vurderingsuttrykket for hjemmeeksamen er ifølge studieplanen bestått/ikke bestått, 

men under informasjon om innlevering brukes begrepet oppgaven godkjennes 

- Det informeres om anledningen til å gå opp til ny eksamen dersom oppgaven vurderes 

til Ikke bestått, det sies imidlertid ingenting om antall forsøk. Når det gjelder 

arbeidskrav refereres det til tre mulige forsøk 

- I kriterier for bedømming av eksamen vises det til at oppgaven er skrevet i samsvar 

med høgskolens retningslinjer for profesjonell skriving. I kriterier for bedømming av 

arbeidskrav vises det til at studenten skal referere på en etterrettelig og korrekt måte. 

Det anbefales å samstemme begrepsbruken og å vurdere om kravet kan uttrykkes på 

en mer presis måte, evt. med hyper-link til høgskolens retningslinjer. Det kan nevnes 

at HiM benytter uttrykket akademisk skriving på sine nettsider 

- Det kan vurderes å skille mellom faglige og formelle kriterier i presentasjon av 

kriterier for bedømming både når det gjelder arbeidskrav og eksamen.  

 

Avsluttende kommentar 

Det er et klart hovedinntrykk at studieprogrammet Videreutdanning i praksisveiledning og 

vurdering av helse- og sosialfagstudenter møter sentrale lærings- og kompetansebehov hos 

profesjonsutøvere som innehar en veilederrolle. Utdanningen preges av en praksisnær 

innretning, og av pedagogiske tilnærminger som ivaretar behovet for trygghet og forståelse av 

veiledning som relasjonelt arbeid. Slik fremstår utdanningen som meget solid bidragsyter til å 

heve veiledningskompetansen i praksisfeltet i tråd med myndighetenes oppdrag til 

utdanningssektoren (Universitets- og høgskolerådet, 2018). Fagmiljøets særlige kompetanse 

avspeiles i studieprogrammets innretning og pedagogisk valg. Studentenes og arbeidslivets 
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tilfredshet vurderes som en svært viktig målestokk for utdanningens kvalitet. Samarbeidet 

med eksterne aktører bidrar til kritisk refleksjon og oppdatert ide- og ressurstilgang. 

På denne bakgrunn er de nevnte utfordringene knyttet til studieprogrammets rammeverk av 

underordnet betydning. Anbefalingene kan sees som en mulighet til tydeligere å vise 

studieprogrammets utvilsomme kvalitet i gjeldende dokumenter.  

 

Borre 14.02.22 

Kirsten Eika Amsrud 

Førstelektor 
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