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“Learning- our ability to experience the world and our engagement with it as 

meaningful – is ultimately what learning is to produce” 

Etienne Wenger 
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 Innledning  

Denne oppgaven ble til fordi jeg ønsket faglig fordypning og ”påfyll” etter mange år som 

lærer i videregående skole. Året var 2007 og jeg var student ved Pedagogisk 

Forskningsinstitutt. Tilfeldighetene gjorde at Sykepleierutdanningen ved Høyskolen i Oslo 

hadde behov for en student fra Pedagogisk Forskningsinstitutt akkurat på denne tiden, og jeg 

ble straks interessert da prosjektet ble annonsert: ”Evaluering av undervisningsmetodene i 

sykepleiefaget ved Høyskolen i Oslo”. 

 Forskning på undervisningsmetoder som fremmer livslang læring og som dermed gir god 

yrkespraksis, er viktig for oss. Å ha en sykepleietjeneste som fungerer godt er 

betydningsfullt, både for det enkelte pasient som møter sykepleiere og for samfunnet som 

helhet. For meg personlig er det spennende å se utviklingen innen sykepleierutdanningen, 

fordi jeg er utdannet sykepleier selv og anser meg fremdeles som sykepleier, selv etter 16 år 

som lærer.   

Tusen takk til min veileder, Line Wittek for gode råd og tålmodig støtte. Likeledes takk til 

evalueringsgruppen ved Høyskolen i Oslo for tilliten de har vist meg ved å ta meg inn i sin 

evalueringsgruppe. Deres kritiske refleksjon og ærlige granskning av egen 

undervisningspraksis lover godt for utviklingsarbeidet som drives ved skolen. 
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1.0.Evalueringsundersøkelse ved Høgskolen i Oslo 

Avdeling for sykepleierutdanning (SU) ved Høyskolen i Oslo(HiO) er i gang med en 

omfattende evaluering av sitt pedagogiske tilbud. På ledermøte i februar 2007 ble det vedtatt 

at evalueringens fokus skulle være mappevurdering, en sentral pedagogisk metode ved 

denne avdelingen. Metoden har vært i bruk siden 2002 da den ble innført av den daværende 

administrasjonen. Evalueringen startet i mars -07 og skal etter planen være ferdig innen 

utgangen av 2008. 

 I det følgende vil jeg omtale avdeling for sykepleierutdanning som ”SU” og Høyskolen i 

Oslo som ”HIO”. 

Ledelsen ønsket en bredest mulig evaluering og derfor ble gruppen som skal utføre 

evalueringsundersøkelsen satt sammen av personer med ulik bakgrunn og stilling ved 

skolen.  Evalueringsgruppen skal representere hele skolens virksomhet og sørge for at alle 

stemmer og synsvinkler kommer frem i evalueringen. Gruppen består av representanter fra 

administrasjonen, studieledelse, lærerne, studentene, nyutdannede samt veiledere. Line 

Wittek som er førsteamanuensis på Pedagogisk Forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo, 

var veileder for gruppen og gjennom henne ble jeg invitert med i gruppen som et eksternt 

medlem. 

Før jeg går videre med i å redegjøre for evalueringsgruppens mandat og hvilken 

problemstilling jeg har valgt, vil jeg forsøke å sette mappemetodikken inn i en politisk og 

historisk kontekst. 
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1.1. Hvorfor mappevurdering?  Et tilbakeblikk  

En rekke politiske vedtak ligger til grunn for nyere reformer i utdanningssektoren, den 

såkalte Bolognaprosessen er en av disse. Bolognaprosessen er en sammenslutning av 

utdanningsministrene i 45 europeiske land. Det ble inngått en forpliktende hovedavtale i 

1999 hvor utdanningens sentrale rolle for økonomisk stabilitet og demokrati ble bekreftet. 

Visjonen er å danne et felles europeisk rom for utdanning hvor borgerne fritt kan bevege seg 

mellom utdanning og arbeidsliv innen den europeiske unionen.  

Dette førte til innføringen av et felles gradssystem som skulle tilfredstille to krav, 1)det 

skulle være lett å forstå og 2)det skulle være kompatibelt med gradssystemene i andre EU- 

land. Gradene som studiene skulle tilpasses til, var naturligvis bachelor - og mastergrad. En 

forutsetning for at dette systemet skal fungere er at det foretas kvaliktessikring og 

akkreditering av utdanningsinstitusjonene og deres program. I erklæringen legges det blant 

annet stor vekt på studentdeltagelse:  

Ministrene bifaller oppslutningen om Bologna-prosessen fra høyere utdanningsinstitusjoner og 

studenter, og erkjenner at det i siste instans er aktiv deltakelse fra alle partnere i prosessen som vil 

sikre at den blir vellykket på lang sikt (Bolognaerklæringen, 1999). 

I Norge førte dette blant annet til opprettelsen av et nasjonalt organ for kvalitet i 

utdanningen, NOKUT. 

 Dette organet foretok i 2004 en evaluering av samtlige sykepleierutdanninger i landet. SU 

mistet da sin akkreditering i likhet med de fleste sykepleierutdanningene.1 SU har siden den 

gang arbeidet målbevist for å hente igjen sin godkjenning og ved revideringen i juni, 2008 

fikk SU sin godkjenning tilbake. Direktør i NOKUT, Petter Aaslestad sier i en 

pressemelding at ”.. selv om utdanningene har vært i gjennom en positiv utvikling, betyr det 

ikke at de kan stoppe opp. I rapportene peker sakkyndige på flere felter som kan forbedres, 

for eksempel innen forskning og utvikling.”(NOKUT, 2008). Selv om akkrediteringen er 

hentet tilbake, har den som vilkår at skolen evaluerer og kvalitetssikrer sitt 

undervisningstilbud kontinuerlig. 

                                              

1 Kun 1 av 31 sykepleierhøgskoler ble godkjent av NOKUT i 2004 (Årsmeldingen 2005) 

http://www.nokut.no/sw157.asp#516_17217
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Et annet dokument som la føringer for valg av pedagogiske metoder var Stortings melding 

Nr. 27(200-2001) Meldingen varslet Kvalitetsreformen som ble implementert på universitet 

og høgskoler i 2003. Reformen stiller krav om nye arbeidsformer for både studenter og 

lærere. Det tradisjonelle synet på læreren som en aktiv formidler og studenten som en passiv 

tilhører måtte endres i tråd med nye tradisjoner innen moderne læringsteori. Den beste 

læringen skjer i aktiv samhandling mellom mennesker i en sosial kontekst.  Læringsmiljøet 

skal legges til rette slik at også studentene kan delta i fellesskap som aktivt konstruerer 

kunnskap. Dermed må lærerrollen endres tilsvarende, slik at lærerens rolle som veileder og 

leder av arbeidsfellesskapene kommer mer i fokus. Tilbakemeldinger og vurderinger skal gis 

fortløpende, i motsetning til tidligere hvor evaluering ble gitt bare en gang i semesteret og da 

ved selve eksamen. I utredningen ”Frihet med ansvar”(2000) foreslo Mjøsutvalget 

mappevurdering som en metode for å kombinere undervisning og evaluering.  

 Mappevurdering av studentenes arbeid kan tenkes praktisert som en kombinasjon av fortløpende 

læringsorientert arbeid gjennom studieåret og avslutningsvis en eksamen… På denne måten vil også 

kontakten mellom ansatte og studenter bli styrket og studentene vil måtte arbeide kontinuerlig med 

faget (NOU, 2000:7.6). 

 Kunnskapsdepartementet sluttet seg til dette forslaget seg til gjennom St. meld. Nr. 27,”Gjør 

din plikt – krev din rett”. Meldingen utrykker følgende poeng: ”det skal legges vekt på 

studentaktive arbeidsformer, i kombinasjon med nye vurderingsformer og jevnlige 

tilbakemeldinger som fremmer læringen.”                                                                   

 De politiske føringene signaliserer altså større innsats omkring vurdering for læring i tillegg 

til vurdering av læringen. Spørsmålet er hvorvidt mappevurderingen slik den praktiseres ved 

SU er i overensstemmelse med disse meldte endringene. Dette er et spørsmål jeg vil komme 

tilbake til under drøftingen (Kap.6). 

1.2. Mappevurdering ved Avdeling for sykepleieutdanning 

Mappe som lærings- og vurderingsmetode ble først iverksatt ved deltidsutdanningen for 

sykepleie ved HiO i 1999.  Lærerne her ønsket en vurderingsform som stod i forhold til 

studiets organisering som var bygget opp rundt aktive og ansvarlige studiegrupper. Etter 

felles diskusjoner fant studenter og lærere at mappe kunne være en egnet metode.  Det ble 

søkt om dispensasjon fra ordinær eksamensordning for å bruke mappe som vurderingsform, 
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dette ble innvilget av avdelingsstyret. Deretter fulgte et felles arbeid med å utvikle en 

lærings- og vurderingsmetode som var tilpasset deres behov. Dette endringsarbeidet var 

inspirert av aksjonsforskning hvor et sentralt kjennetegn er at kunnskap utvikles i fellesskap 

mellom de aktørene som er involvert i arbeidsfelleskapet (Tiller, 2004). 

 Med bakgrunn i overveiende positive erfaringer fra deltidsutdanningen ble metoden overført 

til bruk i heltidsutdanningen i 2002 (Taasen, 1999, Havnes og Wittek, 2005). Denne gangen 

som et vedtak fra avdelingsstyret og i mindre grad som en framforhandlet løsning på et 

behov. Etter fem års erfaring med metoden er det interessant å undersøke hvordan den 

fungerer i dag. Det er verd å merke seg at avdelingsstyret har vedtatt at metoden skal 

beholdes uansett hvilket resultat evalueringen ender med. Man kan undre seg over en slik 

holdning, for dersom det viser seg at flertallet av studentene har lite utbytte av metoden - vil 

det da være faglig forsvarlig å fortsette med den? 

Hva skulle i tilfelle være begrunnelsen for å beholde en metode som presumptivt har svak 

oppslutning? Som svar på dette spørsmålet kan man tenke seg flere mulige hypoteser: 

1) Mappemetodikken har ikke hatt tilstrekkelig tid på seg til å fungere optimalt. Dersom 

metoden velges bort nå, vil man ikke vite sikkert hva som fungerte godt og hva som fungerte 

dårlig.  

2) Andre, utenforliggende faktorer kan virke forstyrrende inn på en ellers god lærings- og 

vurderingsmetode. Disse faktorene kan for eksempel være: økonomiske begrensninger eller 

lite hensiktsmessig organisering herunder knapphet på tid og mangel på personale. 

3)I tillegg til dette kan det være avdelingsstyrets oppfatning at styrken ved teorien som 

mappevurdering bygger på, oppveier en eventuell negativ evaluering fra studentenes side. 

Altså at mappemetodikken er tuftet på en anerkjent pedagogisk plattform som bifalles av 

både lærere og administrasjon ved skolen.  

Jeg understreker at dette er antagelser fra min side og at begrunnelsene for å beholde mappe 

som lærings- og vurderingsmetode kan ha et helt annet rasjonale. Uansett vil arbeidet med 

evalueringsundersøkelsen kunne kaste lys over disse problemstillingene.  
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1.3.  Evalueringens mandat og min problemstilling  

 Ledelsen ved avdelingen ga mappeevalueringsgruppen frihet til å utforme undersøkelsen i 

tråd med følgende mandat: 

• å kartlegge hvilke siktemål og intensjoner man opererer med, 

• hvordan fungerer ordningen i praksis,  

• hva fungerer etter intensjonene og 

• hva trenger eventuelt å endres/justeres. 

 Et delmål med undersøkelsen er å bringe frem en mer omforent oppslutning om intensjoner 

bak metoden og praktisk gjennomføring av mappemetodikk. Et overordnet mål var å sikre 

utdanningens kvalitet. 

Vi hadde 7 møter på ca 3 timer hver, samt regelmessig kontakt på mail. Å delta i gruppen 

innebar å lese ulike grunnlagsdokumenter slik som rammeplan og arbeidsplaner, delta i 

diskusjoner og avgjørelser knyttet til metodikk underveis i prosessen, utarbeide spørsmål til 

intervju og spørreskjema. Etter at undersøkelsen var gjennomført, ble svarene tolket og 

kategorisert. Og vi drøftet hvordan resultatet av undersøkelsen skulle presenteres i en felles 

rapport.                                                                                                              

Mitt fokus i denne oppgaven er å analysere svarene fra studentene i det andre studieåret. 

Disse studentene er halvveis i studiet og har dermed ett års erfaring med mappevurdering 

derfor er deres synspunkter særlig verdifulle for evalueringsstudien. Spørreundersøkelsen for 

studentene bestod av både kvantitative og kvalitative spørsmål, men jeg velger å analysere 

bare den kvalitative delen, dette for å begrense omfanget av oppgaven. 

1.3.1.  Valg av problemstilling 

I valg av problemstilling for denne oppgaven sto jeg overfor flere muligheter. Jeg kunne 

velge et organisatorisk perspektiv hvor jeg så på lærernes opplæring i mappemetodikk og 

mulighet til å gjennomføre dette i praksis og hvilken effekt dette hadde for studentene? Eller 

skulle jeg fokusere på lærernes veiledning av studentene; hvordan ble veiledning av 
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studiegruppene praktisert og hvilken type veiledning er forenelig med et sosiokulturelt 

læringssyn?  

På dette tidspunktet var alle svarene fra studentundersøkelsen kommet inn, jeg ble slått av 

intensiteten i studentenes svar og deres opplevelse av mappemetodikken. Foruroligende 

mange var negativt innstilt til læringsformen. Jeg gjengir ett utsagn som viser en oppgitt 

holdning, men også engasjement, heldigvis. 

Formen legger opp til stor grad av ansvar for egen læring. I for stor grad mener jeg. Arbeidet med 

studieoppgaver i grupper er sikkert ment at det skal gjøres i fellesskap. Det som ofte skjer er at 

oppgaven deles for effektivitetens skyld. Når man ser hvor glissent det er på forelesning er det naivt av 

høyskolen å tro at studentene setter seg inn i nødvendige temaer utenfor forelesninger og studiekrav. 

Når jeg ser hvor lite arbeid medstudenter legger i studiene ville jeg bli skeptisk hvis jeg skulle bli syk 

og havne på sykehus (Student, 2. år). 

Dersom flertallet av studentene ved SU er negativt innstilt til mappevurdering kan det ha 

konsekvenser for læringsutbyttet de sitter igjen med etter tre års studier. Læringsutbyttet er 

ferdighetene, kunnskapen og holdningene som kreves for å kunne utføre godt faglig arbeid. 

Å ha god faglig ballast gir selvtillit og trygghet til en nyutdannet sykepleier i møte med 

krevende praksissituasjoner, men dersom sykepleieren ikke har opplever å ha tilstrekkelig 

faglig tyngde kan resultatet i verste fall, bli at kvaliteten på sykepleien som ytes til syke og 

pleietrengende blir dårligere som følge av en læringsmetode som studentene har lite utbytte 

av. Et visst antall nyutdannede sykepleiere velger å slutte i yrket etter bare ett år, i tillegg er 

det ca 30- 60 % som bytter arbeidsplass det første året (Abrahamsen, 2003). Det kan være 

mange årsaker til frafallet, men en del ”noviser” beskriver møte med sykepleiehverdagen 

som et sjokk de ikke var forberedt på. Målet for utdannelsen må være å velge 

læringsmetoder som gir størst mulig utbytte og faglig trygghet for studentene. 

Mitt fokus i oppgaven blir studentenes erfaringer og opplevelse av mappe som lærings- og 

vurderingsmetode. Jeg vil understreke at oppgave tar utgangspunkt i studentenes perspektiv. 

Det er deres opplevelse og erfaring med mappe som metode slik det kommer frem i 

spørreskjemaene som er det empiriske grunnlag for oppgaven. Hele 

evalueringsundersøkelsen består av flere deler med både kvantitativt og kvalitativt innhold, 

men fordi rammen for denne masteroppgaven er 30 studiepoeng, må jeg begrense det 

empiriske grunnlagsmaterialet. Jeg har valgt å bare forholde meg til de kvalitative svarene 

som studentene på 2. årstrinn ga i spørreundersøkelsen. Dette datamaterialet med fritt 
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formulerte svar fra 119 studenter gir et relativt godt grunnlag for besvare følgende 

problemstilling: 

  

 

Hvordan er studentenes opplevelse av deltagelse og mening i forhold til mappe som lærings 

og vurderingsmetode? 

  

Min intensjon med arbeidet er både å kartlegge studentenes generelle erfaringer med 

mappebruk, men også undersøke om det utpeker seg spesielle tendenser i studentenes svar. 

For å belyse problemstillingen har jeg valgt teorien til Etienne Wenger (1998). Hans teori gir 

oss mulighet til forstå hvordan samspillet i studiegruppene fungerer, nærmere bestemt om 

hvordan læringsmetoden gir mulighet for deltagelse i konstruksjonen av meningsfull 

kunnskap. Diskusjonen av teori i forhold til empiri legges til kapitel 4. 

  I vårt studieprogram ”Didaktikk og organisasjonslæring” har vi ofte hatt fokus på ulike 

typer undersøkelser som avgjør kvaliteten på den utdanning som tilbys. I neste avsnitt vil jeg 

forsøke å avklare et sentralt begrep for denne oppgaven, nemlig ”evaluering”.                                                 

1.4. Evaluering i høyere utdanning 

Begrepene evaluering og vurdering kan ofte benyttes om hverandre. Ved Høgskolen i Oslo 

bruker begrepene ”evaluering” om systemevaluering og begrepet ”vurdering” om vurdering 

av studieresultat, dvs. det studentene har lært. Denne distinksjonen er i tråd med 

departementets anbefaling, j.fr Ot.prp. nr. 40 (2001-2002). 

Det ligger også et skille mellom skolevurdering og skolebasert vurdering. Skolevurdering 

foretas av en ekstern instans, det kan være en statlig tilsynsmyndighet som 

utdanningsdirektoratet eller NOKUT.  Skolebasert vurdering er en intern vurdering utført av 

skolen selv. Denne typen vurdering er ofte et bedre utgangspunkt for endringsprosesser som 

iverksettes i etterkant av evalueringsundersøkelser. Internevaluering gir større nærhet til hele 
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prosessen og bedre motivasjon for endring. SU har valgt et sosiokulturelt læringssyn som sin 

pedagogiske plattform, jfr. Avdelingsstyrets vedtak i 2002(Taasen, 2002). Inger Taasens 

artikkel om det sosiokulturelle teoriperspektivet er et viktig grunnlag for avdelingens 

sosiokulturelle plattform. Her trekker hun inn teori fra blant andre Dysthe, Bakthin, Brown, 

Collins & Duguid, Rommetveit og Säljö, altså et omfattende og generelt teorisyn. Teorien 

jeg har valgt for å drøfte empirien er også sosiokulturelt, men snevrere og spesiell i det den 

omhandler kun Etienne Wegners teori. Dette tas opp i kapittel 4.   

I denne evalueringen hvor dette sosiokulturelle læringssynet er i fokus, vil det være i 

”mappevurderingens ånd” å foreta en skolebasert vurdering. Dersom man ser på 

evalueringen som en læringsprosess for avdelingen, vil det være mindre endringsmotstand 

blant personalet når det er deres egen evaluering som gjør endring nødvendig. Eierforholdet 

til resultatet av evalueringen blir styrket når man har tatt del i prosessen selv og 

tilbøyeligheten til å bruke forsvarsmekanismer minker. Studenter, administrasjon og 

studenter reflekterer over utfordringene omkring mappevurdering og foreslår nye tiltak. 

Denne bevisstgjøringen er i seg selv et eksempel på sosiokulturell læring.  

 Dette utelukker imidlertid ikke eksterne evalueringer, disse er nødvendige for å kartlegge 

hvordan offentlige midler og mål forvaltes. Dessuten kan et friskt blikk utenfra føre til nye 

perspektiver i evalueringen. Skolebasert vurdering innenfra utelukker ikke skolevurdering 

utenfra, begge typer er nødvendige og supplerer hverandre. 

 

1.4.1 Evalueringens kontekst 

For å beskrive hvilken kontekst evalueringsundersøkelsen foregår i, er det nødvendig å gi en 

kort karakteristikk av sykepleierutdanningen slik den foregår ved HiO. Opprinnelig var det 

tre sykepleierutdanninger i Oslo som ble slått sammen i 1994. De tre skolene som ble 

sammenslått var Aker-, Ullevål- og Statens sykepleierhøgskole. Skolens nåværende historie 

er slik sett, relativ kort, mens de tidligere skolene har lange tradisjoner. Aker 

sykepleierutdanning feiret for eksempel 100-års jubileum i fjor. På denne bakgrunnen kan 

man tenke seg at skolen har hatt og kanskje fortsatt har utfordringer i forhold til å bli en 

samordnet enhet.    
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 Sykepleierutdanningen ved HiO er landets største med til sammen 1700 studenter. 

Inntakskravet for studentene er generell studiekompetanse og politiattest. Poenggrensen for 

opptak til studiet ligger rundt 39,7 poeng (2007- tall) for primærsøkere. Når det gjelder andel 

studenter som gjennomfører studiet til normert tid er tallet for 2007: 96 %. Antall stryk for 

aktive studenter er for samme år: 10.0 % (DBH).   

Utdanningen er treårig og fører frem til bachelorgraden i sykepleie. Etter endt utdanning kan 

man søke om autorisasjon som sykepleier.  

Skolen ligger midt i landets største by med de utfordringer og muligheter det kan by på. 

Studentene kommer ikke bare fra Oslo, men rekrutteres fra hele landet, der er også en 

relativt stor andel flerkulturelle og utenlandske studenter. Skolen er preget av kulturelt 

mangfold. For å bedre studentenes muligheter til å gjennomføre studiet og for å gi alle et likt 

utgangspunkt tilbyr høgskolens pedagogiske utviklingssenter (PUS) et gratis forkurs i én uke 

for skolens søkere. Studentene får da en innføring i studieteknikk, de lærer hvordan man 

skaper et godt samarbeid med medstudenter og lærere samt hvilke undervisnings- og 

læremetoder skolen benytter seg av.  

Den viktigste arbeidsmåten er for studentene ved sykepleierutdanningen er mappemetodikk. 

Som nevnt tidligere ble denne læringsformen innført ved heltidsutdanningen i 2002 etter at 

deltidsutdanningen hadde hatt en prøveperiode på to år. I tillegg kommer andre arbeidsmåter 

som forelesninger, prosjektundervisning, veiledningsgrupper, ferdighetstrening på 

øvelsespost og i praksisfeltet. Læringsmetodene skal ”..kvalifisere for et yrke som er i stadig 

utvikling og endring. Læring må derfor ses i et livslangt perspektiv der både yrkesutøver og 

arbeidsgiver har ansvar” (Rammeplanen 2005.)  

Målet for skolen er å utdanne kvalifiserte yrkesutøvere til helsetjenesten, både i og utenfor 

institusjoner. Sykepleierens viktigste kompetanse er pleie, omsorg og behandling av 

mennesker med sykdom fra fødsel til død. Derfor er det viktig at sykepleieren har kunnskap 

om sykdommers årsak, behandling og prognose.                                                                       

I følge Rammeplanen for sykepleierutdanningen skal sykepleieren ha kompetanse til 

helsefremmende og forebyggende arbeid, undervisning og veiledning, forskning og 

fagutvikling, kvalitetssikring, organisering og ledelse. Yrkesetikk, faglig refleksjon og 

skikkethet har et fortløpende fokus gjennom hele utdanningen. I våre dager hvor medisinsk 

kunnskap må ansees å være ferskvare og forskningsfronten stadig flytter seg når det gjelder 
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behandlingsmuligheter for ulike sykdommer, er det nødvendig at sykepleieren innser sitt 

ansvar for å holde seg à jour innen sitt fag.  De yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere 

(1983,2007:3.4) sier at sykepleieren må ”holde seg oppdatert om forskning, fagutvikling og 

dokumentert praksis innen eget fagområde”. 

1.4.2. Å lære å lære- for livet 

Sykepleierhøgskolen har på bakgrunn av Rammeplanen, en forpliktelse til å bevisstgjøre 

studenten om livslang læring og hvordan studenten kan lære å lære. Utdannelsen ender ikke 

når endelig eksamen er avlagt, men fortsetter innenfor det arbeidsfelt sykepleieren velger 

som sin arbeidsplass. Her skal sykepleieren ”bidra til… fagutvikling og forskning, og at ny 

kunnskap innarbeides og anvendes i praksis… i et faglig og tverrfaglig samarbeid” 

(ibid:3.5,4.1). For enhver opplæringsinstitusjon vil utfordringen være å velge læremetoder 

som står i forhold til oppsatte mål.   

Bakgrunnen for at mappevurdering ble valgt som læremetode var at metodens intensjoner 

bygger opp under målene i Rammeplanen for sykepleierutdanningen. Rammeplanen er 

departementets forskrift angående mål, formål og fagområder i sykepleierutdanningen. Den 

3-årig sykepleierutdanning kan sies å være en generalistutdanning hvor studenten får en 

innføring i mange aspekt av sykepleiefaget, f. eks: etikk, lovgivning, kommunikasjon, 

anatomi, fysiologi, sykdomslære, grunnleggende sykepleie, kirurgisk- og medisinsk 

sykepleie, osv. Noen fagområder som for eksempel grunnleggende sykepleie blir tillagt 

større vekt og ferdighetene blir styrket i praksisperiodene. Andre deler av faget blir ikke 

behandlet like grundig.   Rammeplanen anvender begrepene ”handlingskompetanse” og 

”handlingsberedskap” (Rammeplanen for sykepleierutdanningen, 2005, pkt 3.3). 

Handlingskompetanse innebærer å kunne utøve funksjoner i yrket på en selvstendig måte, 

selv som nyutdannet. Handlingsberedskap knyttes til de områder av yrket hvor sykepleieren 

har noen kunnskaper fra utdanningen, men mangler spesialisert erfaring. Tilrettelegging fra 

arbeidsgiver og opplæring er nødvendig for å gå fra handlingsberedskap til 

handlingskompetanse, fra usikkerhet til selvstendighet og trygghet. Det er nødvendig å 

reflektere over egen praksis og å erkjenne at man har behov for mer kunnskap for å løse 

faglige utfordringer i samarbeid med egen og andre faggrupper.  Mange pedagogiske 

metoder kan bidra til disse målene, men mappemetodikk er kanskje spesielt egnet ettersom 
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metoden legger vekt på ”å lære å lære”. At man gjennom studiet lærer de metodene som skal 

hjelpe både den nyutdannede inn i yrket og den etablerte sykepleier videre i mange tiår 

fremover i et fag som endrer seg kontinuerlig. 

1.4.3. Å lære samarbeid 

I Rammeplanens fellesdel som gjelder for flere helsefaglige profesjonsutdanninger, blant 

andre fysioterapi-, ergoterapi-, radiograf-, sosionomutdanningene, utrykkes det at evnen til 

samarbeid innen faggruppene skal styrkes. Studentene skal bli lagspillere og kunne løse 

konflikter (ibid, fellesmål 2.2). Arbeidet med mappeoppgavene har som intensjon å gi 

studentene øvelse i samarbeid, konfliktløsning samt å reflektere over læringsprosessene. 

Intensjonene bak mappemetodikken ved sykepleierutdanningen dreier seg om å besvare 

oppgaver som fører til innsikt og refleksjon over sykepleiefaglige spørsmål(Taasen, Havnes, 

& Lauvås, 2004). Oppgavene drøftes i studiegrupper, så fordeles arbeidet og studenten 

mottar og gir respons til hverandre på det arbeidet som er gjort. Deretter leveres 

oppgaveutkastet inn for vurdering og veiledning fra lærer. Denne prosessen kan gå frem og 

tilbake mellom student, studiegruppe og lærer flere ganger til man er fornøyd med produktet.  

I følge min evalueringsstudie er det to viktige faktorer som begrenser prosessen og det ene er 

at studentene får nye oppgaver og det andre er mangel på tid.( planlegging/ disponering av 

tiden) 

1.4.4. Språkets betydning for læring 

 Mappeoppgavene besvares skriftlig og forutsetter relativt gode ferdigheter i norsk 

språkbruk. En forutsetning for å ta del i læringsfellesskapet er å utvikle felles forståelse for 

faguttrykk, symboler og begrep som er sentrale innen sykepleiefaget.  Sosiokulturell 

læringsteori bygger blant annet på teoriene til Lev Semjonovitsj Vygotskij (1896-1934) om 

barns utvikling av høyere mentale funksjoner, hvor språket er sentralt for utvikling av 

”begrepsfamilier” og tanker.  Han postulerer at ”Utviklingen av tenkningen bestemmes av 

språket, det vil si av tenkningens redskaper og barnets sosiokulturelle erfaring.”(2001:95). 

Vygotsky var inspirert av den sveitsiske utviklingspsykologen Jean Piaget (1896-1980), som 

beskrev egosentrisk tale som en infantil prosess for å forene indre begrep med ytre 
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virksomhet (Vygotskij, 2001:43). Vygotskij antok at egosentrisk tale var forløperen til det 

han kalte ”indre tale”, som er en mer utviklet metode for å komprimere meningsutrykk slik 

at tankebanene kan bevege seg raskt og i ulike retninger for å begripe et fenomen. Et mål for 

mappemetodikken vil være at studenten utvikler et dialogforhold til mappen, at studentens 

”indre tale” kommer til utrykk i de forskjellige tekstene som legges inn i mappen. Vygotsky 

mente at meningsfull sosial virksomhet var viktig for å utvikle egen identitet og bevissthet. 

Læring kan ikke foregå i et sosialt tomrom, læring foregår mellom mennesker ved hjelp av 

psykologiske verktøy og språket er et slikt verktøy(ibid, 2001). 

Her kan vi se likhet med teorier utviklet av de amerikanske sosiologene Charles H. Cooley 

(1864-1929), George Herbert Mead (1863-1931) og Ervin Goffman(1922- 1982). Et 

fellestrekk ved teoriene til disse tre er ”significant others” betydning for utviklingen av 

individets selvbilde. Vi former vårt selvbilde på bakgrunn av hvordan vi tror andre vurderer 

oss. Selvet (”I”) utvikles gjennom en prosess hvor barnet lærer å se seg selv utenfra (”Me”). 

I denne dialektiske prosessen mellom ”jeg” og ”meg” og omgivelsenes reaksjoner på det vi 

foretar oss, kan selvbildet stadfestes, styrkes eller svekkes(Mead, 1936). Det er imidlertid 

ikke slik at individet tvinges inn i en viss form av omgivelsene, individet har en viss 

rollefrihet og velger en rollefortolkning ut fra rasjonelle valg i den spesifikke situasjonen 

(Goffman, 1959). Arbeidet med gruppeoppgavene kan sammenlignes med denne dialektiske 

prosessen hvor studenten er det handlende jeg (”I”) som presenterer sine tanker og 

kunnskaper i arbeidet med mappen og dermed får tilbakemeldinger på seg selv og sitt arbeid 

(”Me”) Prosessen som foregår i studiegruppen har på denne måten betydning for den 

blivende sykepleiers selvbilde. 

Mappeoppgavene bearbeides i studiegruppene før de leveres inn for vurdering. Olga Dysthe 

definerer en skrivegruppe som: ”..ei gruppe som gir hverandre idéer og utkast undervegs i 

skriveprosessen” (2000).  Språket og dialogen med medstudenter og lærer gjør 

studiegruppen til et dialogisk rom i pakt med sosiokulturell læringsteori. 

Forut for selve skriveprosessen ligger dialogen med reelle samtalepartnere i studiegruppene. 

Men når vi skriver for å kommunisere med hverandre går vi inn i en dialog med en usynlig 

leser, og det å skrive en god tekst innebærer bl.a. internalisering av denne dialogen (Dysthe, 

1996) Mappemetodikken bygger på studentenes evne til å utrykke seg skriftlig, de må kunne 

forklare, drøfte og reflektere rundt faglige spørsmål. Denne akademiske, skriftlige 
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utrykksmåten kan være et problem for så vel norske studenter som studenter med annen 

språkbakgrunn. 

1.4.5. Fra ”taus kunnskap” til vitenskap 

 Side 80-tallet har sykepleie som fag har utviklet seg fra å være et overveiende praktisk fag 

til å bli et akademisk fag. (Karseth, 2000). Tidligere lærte man hva god sykepleie var stort 

sett gjennom erfaring, prøving og feiling, nå er det viktig at den kunnskapen som er blitt 

skapt videreutvikles gjennom forskning. NOKUT sin evaluering av sykepleierutdanningen i 

2004 ga anbefaling om at mer forskningsnær undervisning og mer forskningsaktive 

lærere(NOKUT, 1.rapport, 2004:11).                                                                                            

I mappemetodikken har studenten mulighet til stadig å utvikle og forbedre sine 

oppgavebesvarelser gjennom egenrefleksjon og tilbakemeldinger fra medstudenter og 

lærere. I studiegruppene skal studentene øves opp til å gjøre valg, finne frem teori og 

forskningsresultater, disponere stoffet og formidle det på en måte som forbereder studentene 

til eksamen.  Studentenes arbeid med å skriftliggjøre sin kunnskap og forståelse fremmer og 

konsoliderer læringen. Det å sette ord på det man tror man vet vil forhåpentligvis føre til en 

større faglig trygghet, at man vet at man vet. 

Innen akademia er det en 200 år gammel tradisjon at skolen skal drive forskning selv og 

presentere forskningsbasert undervisning. Etter idealene fra det tyske Humboldtuniversitetet 

skulle læreren undervise med utgangspunkt i egen forskning. Det skulle være tett kontakt 

mellom lærer og student og studenten var gjerne lærerens assistent i forskningsprosjektene. 

Dette er en utfordring for sykepleiefaget som til dels er bygget på en praksistradisjon. I en 

slik tradisjon ligger mye kunnskap skjult i den enkeltes erfaring og håndlag. Det er således et 

ønske at taus kunnskap skal løftes frem og språkliggjøres(Polyani, 1983). Innen 

sykepleiefaget er det diskusjoner om hva som går tapt i et kunnskapssyn hvor det ikke er 

plass for den intuitive, situasjonsbestemte og eksistensielle kunnskap. (Martinsen, 1996)2.       

”Det man ikke har ord for, skal man tie om” sa språkfilosofen Wittgenstein. Med dette mente 

han at en viss type kunnskap ligger bortenfor språkets grense. Dette ”usigelige” kan likevel 

 

2 Kari Martinsen er professor i sykepleievitenskap. Hun er kritisk til et positivistisk vitenskapsideal innen sykepleien. På 
grunn av dette ble hun utestengt fra Sykepleierforbundet på begynnelsen av nittitallet.  
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utrykkes gjennom lignelser eller fortellinger. Det kan være vanskelig å utrykke 

erfaringsbasert kunnskap i skriftlig form, denne typen kunnskap sitter ” i ryggraden”, ”i 

håndlaget” eller i” det kliniske blikket”.(Schön, 1991)Den er nedfelt i kroppen slik Merleau- 

Ponty 3beskriver. Å finne plass til eksistensiell kunnskap kan være en utfordring for 

mappemetodikken. Sykepleiedidaktikk har i midlertid tradisjon for å bruke ”case” og 

narrativer i opplæringen. Dersom man finner gode og illustrerende historier kan dette til en 

viss grad oppveie for begrensninger i metoden.  

 

3  Merleau- Ponty, fransk fenomenolog, hadde stilling som professor i barnepsykologi og pedagogikk ved Sorbonne, en 
stilling som Jean Piaget hadde senere. I ThePhenomenology of Perception(1945) bruker han eksempler som ”the fantom 
limb”, dans og pianospill for å vise at læring kan nedfelles i kroppen som vanemessige handlinger. 



 21

2.0  Om mappemetodikk  

Jeg vil i det følgende kapittel gjøre rede for mappemetodikk generelt, det vil innbefatte 

definisjoner, pedagogisk tradisjon og utbredelse. 

 2.1  Definisjoner 

 I internasjonal litteratur kalles mappevurdering portfolio og stammer fra det franske ordet 

portefeuille.  Ordet er sammensatt av verbet porter som betyr ”å bære” og substantivet 

feuille som betyr ark eller dokumenter (CAPLEX). Dette tilsvarer det norske ordet portefølje 

med betydningen en samling verdipapirer, for eksempel aksjeportefølje.  På grunn av 

konnotasjonene til bankvesen og børs eller overvåkningspolitiet, har Det Norsk Språkråd har 

anbefalt termen mappe i stedet for portfolio. 

Det er mange definisjoner av portfolio i omløp, alle med noe forskjellig innhold.    Den 

svenske pedagogen R. Ellmin har formulert en definisjon hvor mappe som læringsredskap er 

i fokus: 

 Mappe er en form for pedagogisk dokumentasjon som er lærerstyrt og elevaktiv, positiv og 

meningsfull og som har til formål å beskrive og tydeliggjøre hva og hvordan eleven lærer, hvilke 

resultater han/hun vil oppnå samt hvilke tanker eleven gjør seg i forbindelse med egen læring og 

hvilken form for hjelp det er behov for (Ellmin, 2001). 

En mye brukt definisjon er den svenske pedagogen Karin Taubes hvor mappe som et 

vurderingsredskap også er lagt vekt på: 

En mappe består av en systematisk samling elevarbeider som viser innsats, framskritt og prestasjoner 

innen ett eller flere områder. Samlingen må omfatte elevmedvirkning når det gjelder valg av innhold, 

utvalgskriterier og kriterier i forhold til visse felles oppsatte mål, og den må vise elevens 

selvrefleksjoner og holdninger til emnet (Taube, 2000:12). 

 Denne definisjonen bygger på Paulson, Paulson og Meyer(1991), men teksten i kursiv er 

Taubes tilføyelse. Den presiserer at eleven må medvirke i valg av innhold og kriterier. 

Selvrefleksjonen er også sentral for Dysthe (2002) Hun beskriver metakognisjonen som 

følge av selvrefleksjon og medstudent responsen som” hjertet” i mappemetodikken. Men 
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sluttvurderingen av det ferdige produktet er også en viktig del av mappevurderingen og kan 

suppleres med for eksempel muntlig høring. 

 Dysthe og Engelsen viser til fire kjennetegn ved pedagogiske mapper: 

- Det skal være en samling av fagleg arbeid gjort over ein lengre tidsperiode. 

- Ei mappe kan inneholde alle typar arbeid, ikke berre ark med tekst eller bilde… 

- Portfolio-omgrepet blir internasjonalt knytta saman med refleksjon og 

sjøjvvurdering... 

- Bruk av mappe inneber at både prosess og produkt er viktige...  

(2003:13/14) 

 
”Collection - Reflection – Selection” Med disse tre orden utrykker Hamp-Lyons & Condon 

(2000) hva de mener er sentralt i arbeidet med mapper. Først samler studenten det de har 

produsert av ulike arbeider i en samlemappe, i denne prosessen inngår refleksjon over 

egenvurdering og tilbakemeldinger fra lærer og medstudenter. Deretter foretar studenten en 

utvelgelse av tekster eller materiale av høy kvalitet til en sluttevaluering. Å gi vurdering på 

tekster som er samlet i en mappe, kan ikke kalles mappevurdering alene, prosessen må også 

inkludere refleksjon og utvalg. 

Mappemetodikken kan settes inn i et sosiokulturelt læringssyn. Olga Dysthe har utforsket 

denne sammenhengen i sin bok ”Mappemetodikk med sosiokulturell forankring” (2001) Her 

drøfter hun hva som forsterker læring. Skal elevene arbeide med oppgaver individuelt eller 

er det lærerens oppgave å tilrettelegge for samarbeid og felles læring i grupper? 

 ”Kunnskap og ferdigheiter har, i følge sosiokulturell teori, ikkje sitt utspring i hjernen, men 

i innsikt og handlingsmønster som har blitt bygt opp over lang historisk tid i eit samfunn og 

som vi får del igjennom interaksjon med andre menneske.”(Dysthe, 2001)  

Sosiokulturell læringstradisjon har i følge Dysthe sin basis i kognitiv læringsteori, men 

videreutvikler teorien til å omfatte samspillet mellom de lærende. Læring er noe langt mer 

enn bare det som foregår i hodet på den enkelte studenten. Læringen influeres av individet 

selv, medmenneskene og deres kontekst. Ved å delta i ulike praksisfellesskap får vi tilgang 

til kunnskap gjennom bruk av språk eller andre redskap.   Sosiokulturell læringsteori bygger 

blant annet på teoriene til Lev Vygotskij og Mikhail Baktin, mens nyere bidrag kommer 

blant annet fra Roger Säljö, Jean Lave og Etienne Wenger.  
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Avdelingsstyret ved SU valgte høsten 2002 mappemetodikk som lærings- og 

vurderingsform. Et sosiokulturelt læringssyn skulle være avdelingens pedagogiske plattform 

hvor forutsetningen er et tett samarbeid mellom medstudenter og studenter og lærere. 

(Jensen 2007) 

 2.2  Utbredelse 

Mappe som lærings- og vurderingsform har bredt om seg i Norge de siste 10- 15 år. Metoden 

benyttes på alle alderstrinn fra barnehage til høgskole og universitet. Bruken av mappe er 

etter hvert dokumentert i et rikt kildemateriale. Her i Norge blant annet gjennom Olga 

Dysthes bok: Mappemetodikk med sosiokulturell forankring i 2001 og Anne Line Wittek 

med boken: Læring i og mellom mennesker - en innføring i sosiokulturelle perspektiver i 

2004. Det er dessuten en mengde rapporter om praktiske erfaringer med mappebruk i diverse 

fag og skoleslag(Skolenettet.no, aug.2009)) 

I andre Skandinaviske land startet bruken av mappemetodikk tidligere enn her i landet og de 

er kommet langt med å føre sine erfaringer videre. Det er særlig Roger Ellmin i Sverige og 

Karin Taube i Danmark som blitt kjent.  

 I Storbritannia, Australia og New Zeeland er mappevurdering en lenge anvendt og akseptert 

metode. Også innen EU er det stor interesse for et mappesystem som kan gi mulighet for 

større mobilitet både av studenter og kvalifisert arbeidskraft mellom landene. (ECST 

European Credit Transfer System)Målet er å skape sammenlignbare grader og 

kvalifikasjonsbeskrivelser. Det er sannsynlig at disse planene vil skjerper kravene om intern- 

og ekstern kvalitetssikring av studietilbudene. 

USA utmerker seg som det landet med størst kildeproduksjon og bruk av mappevurdering. 

Helen Barett er en fremtredende advokat for portfolio, spesielt e-portfolio. 
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3.0 Design og metode  

3.1 Avgrensning av oppgaven – Kvalitative data fra 2. trinns studenter  

Det ligger ikke innenfor rammene av denne masteroppgaven på 30 studiepoeng, å behandle 

hele det empiriske materialet fra evalueringsundersøkelsen. Derfor velger jeg å begrense 

meg til svarene fra studentene på andre studieår fordi disse dataene kom inn i januar -08.  

Evalueringsundersøkelsen er en bredt anlagt undersøkelse for å kvalitetssikre skolens bruk 

av mappe som lærings- og vurderingsmetode. For å sikre optimal validitet ble bestemt at 

undersøkelsen skulle rette seg mot tre grupper og gjennomføres med tre ulike metoder. 

Denne metode trianguleringen ble valgt for å få frem flest mulige synspunkter på saken. Jeg 

viser de tre delen i denne tabellen: 

DEL UTVALG METODE 

Del 1 

Aug.-07 

Ledergruppen Selvrapporteringsskjema 

Del 2 

Jan-08 

Fagansatte Fokusgruppeintervju 

Del 3 

Jan., april,  

-08 

Alle studentene fra 1., 2. og 

3. studieår 

Spørreskjema 

Tabell 3.1. Skjematisk oversikt over hele evalueringsundersøkelsen 

 

Evalueringen er initiert av ledelsen ved skolen og resultatrapporten stiles også til ledelsen, 

men problemstillingene i undersøkelsen er en utfordring med relevans for alle parter, både 
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studenter, fagansatte og ledelse. Man antar at det er i alles egeninteresse å gi sannferdige 

data, slik at utdannelsen kan bli så god som mulig.  

 

  3.1.1. Forventede problemområder- ledelsen har utspillet 

I del 1.ble representanter for ledelsen, 13 personer, forelagt et selvrapporteringsskjema med 

5 åpne spørsmål (Vedlegg 3) 

Intervjuguide og spørreskjema for fagansatte og studenter ble utviklet på grunnlag av 

svarene fra ledergruppen. Disse svarene ga indikasjoner på hvilke problemområder man 

kunne forvente seg videre i undersøkelsen. Områdene som pekte seg ut etter første del av 

undersøkelsen berørte blant annet veiledning, ansvarlighet i gruppesamarbeid og lik 

vurdering.   Spørsmålene til lærer- og studentundersøkelsen ble så formet etter disse 

indikasjonene. Lærerundersøkelsen ble foretatt som fokusgruppeintervju hvor intervjuguiden 

inneholdt åtte åpne spørsmål.   Fokusgruppene ble sammensatt av tre grupper, en fra hvert 

klassetrinn og hver gruppe bestod av fem deltakere.  Intervjuet hadde en tidsramme på 11/2 

time og ble tatt opp på bånd. Fokusgruppeintervjuene bestod også av en skriftlig del.  

 Med denne eklektiske metoden kunne problemstillingene kartlegges fra flere sider for å gi et 

bedre og mer nyansert bilde av situasjonen. Denne framgangsmåten kalles multippel 

operasjonalisme (Kleven, i Lund 2002) Hensikten med denne type kartlegging er å sikre 

begrepsvaliditeten, at vi faktisk måler det vi har tenkt å måle. 

 

3.2.  Design 

I den store evalueringsstudien ble studentene bedt om å besvare et spørreskjema med totalt 

21 spørsmål. Av disse 21spørsmålene var 6 spørsmål grunnlaget for min studie. Disse 6 

spørsmålene ga kvalitative data, mens de øvrige 15 ga kvantitative data. Studentene i andre 

skoleår var omentrent halvveis i studiet og hadde erfaring med mappemetoden både som 

lærings- og vurderingsmetode. Spørreskjemaet ble altså formet som et enkelt posttest-design. 
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Det var ikke nødvendig med randomisering eller utvalgskriterier ettersom hele 

studentpopulasjonen utgjorde ”utvalget”. Alle studentene har opplevd og erfart den 

uavhengige variabelen: mappemetodikk, det vil si: blitt utsatt for forsøksbetingelser.  Denne 

situasjonen ga ikke rom for en kontrollgruppe, altså en gruppe som ikke er blitt utsatt for 

forsøksbetingelser.  Kravene til ekte eksperimentelle design er vanskelig å oppfylle innen 

pedagogisk forskning (Lund, 2002). For eksempel vil sterk kontroll og standardisering av 

forsøksbetingelsene være nærmest umulig å oppnå i vår undersøkelse. Studentene i andre 

studieår har hatt kontakt med flere lærere og veiledere som sannsynligvis har noe ulik 

fortolkning og praktisering av mappemetodikk. Studentene er selvfølgelig også ulike og 

relasjonen mellom lærer og student vil være unik og derfor vanskelig både å standardisere og 

kontrollere. 

 

3.2.1 Spørreskjema 

Spørreskjemaet besto av 10 delemner med 46 strukturerte spørsmål.  Spørsmålene var 

utformet for å gi kvantitative data som svar. Studentene skulle krysse av på en gradert skala 

fra 1til 5, for eksempel: ”Marker på en skala fra 1 til 5 i hvor stor grad du er fornøyd 

med..osv.” Ved fem av spørsmålene ønsket man utfyllende kommentarer og det ble satt av 

seks linjer til åpne svar ved hver av de fem spørsmålene. Disse svarene betraktes som 

kvalitative data. 

 

3.2.2   Utvalg og svarprosent  

I undersøkelsen på 2. studieår (N= 304) deltok 204 studenter. Dette utgjør en svarprosent på 

67 %. Studentenes alder var mellom 20 og 47 år, av disse var 170 (83.7 %) kvinner og 

33(16.3 %) menn. Frafallet på 33 % kan skyldes at undersøkelsen ble gjennomført på først 

obligatoriske møte etter juleferien.  Noen studenter hadde kanskje ikke rukket å komme seg 

til studiestedet for å gjenoppta studiene sine. Hvorvidt dette sier noe om deres motivasjon og 

holdning til undervisningsopplegget, vet vi ikke, vi antar at frafallet er tilfeldig.  
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3.2.3. Reliabilitet 

Reliabilitet er et utrykk for et forskningsarbeids pålitelighet eller konsistens. Dersom 

undersøkelsen får tilnærmet det samme resultat når testen blir gjentatt er undersøkelsen 

konsistent.(Kleven, 2002, i Lund) Spørsmål om hva undersøkelsen måler er irrelevant i 

denne sammenhengen, bare hvor nøyaktig og uten tilfeldige feil undersøkelsen er. I 

litteraturen skiller man gjerne mellom forskning og evaluering, hvor man anser evalueringer 

som en type forskning ”light”- fordi resultatet av en evalueringsundersøkelse er vanskelig å 

generalisere til andre steder og tider.  Men idealet om systematisk forskningsmetodikk er ved 

evalueringer er det samme som ved ordinær forskning. 

Problemet med evalueringsundersøkelser er at studieobjektet; skolen, er i stadig endring og 

bevegelse. Nye tiltak settes i verk for å løse problemer som oppstår i den pedagogiske 

hverdag på alle nivå av skolens organisasjon. De utfordringene evalueringen viser, er kjente 

problem for skolens ledelse og det arbeides kontinuerlig for å møte disse utfordringene. 

Denne dynamiske prosessen lar seg ikke fange i et mer statisk reliabilitetskrav. Man må se 

på evalueringen som en undersøkelse foretatt på et bestemt tidspunkt, en baseline rapport om 

man vil, og at en endringsprosess er satt i gang.  Denne undersøkelsen kan også være 

sammenligningsgrunnlag for senere evalueringsundersøkelser.  

Arbeidet med dataene ble foretatt i evalueringsgruppen hvor deltakerne kontrollerte 

hverandres arbeid. Analysekategoriene som framkom etter første del av undersøkelsen ble 

utarbeidet i et fellesskap på fire, hvor en av disse har førstelektorkompetanse. I den 

påfølgende studentundersøkelsen ble de kvantitative dataene lagt inn på SPSS av en intern 

datakyndig person og de kvalitative dataene ble transkribert ordrett av en ekstern person. Jeg 

gjør oppmerksom på at eventuelle ortografiske feil ikke er redigert bort. Svarene er nøyaktig 

gjengitt fordi ordvalg, tegnsetting og ortografi gir tilleggsopplysninger i seg selv. 

Rådata fra spørreundersøkelsen ble satt inn i analysekategoriene og kvantifisert av to av 

medlemmene i evalueringsgruppen. Dette ble så kontrollert av to andre medlemmer av 

gruppen. 

Dette gir grunnlag for å si at data ble behandlet på en pålitelig måte.   
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3.2.4. Metodevurdering 

Min del av evalueringsstudien bestod av spørreskjema med kvalitativ tilnærming.                

For å innhente data fra studentene valgte evalueringsgruppen spørreundersøkelse som 

metode. Med tanke på studentmassens størrelse var spørreskjema et naturlig valg ut fra 

ressurshensyn. Spørreskjemaet ble utformet etter design fra Questback, et datafirma som 

arbeider med bruker- og evalueringsundersøkelser.  Det mest ressursvennlige hadde 

sannsynligvis vært å ta undersøkelsen på nettet uten bruk av kopiering og papir. I tillegg 

ville en undersøkelse på internett lette overføring av data og den statistisk bearbeidelsen av 

resultatet. Dersom studentene hadde fått undersøkelsen på e-post som besvares mer 

uavhengig av tid og sted, kunne kanskje svarprosenten ha økt. Imidlertid kan det være slik at 

undersøkelser via internett forbindes med uønsket e-post(spam) og at studentene dermed får 

en mindre seriøs holdning til spørreskjemaet. Validiteten til undersøkelsen vil da forringes. 

Tilgangen til datamaskiner er heller ikke lik for alle studenter, dermed falt valget på 

spørreskjema i papirutgave. Den studieansvarlige som delte ut skjemaene, kunne også 

informere studentene om hensikten med undersøkelsen. 

 Andre fordeler med å bruke spørreskjema versus intervju er at man kan innhente 

informasjon fra et større antall individer. Dessuten er metoden mer effektiv i forhold til tid 

og kostnader. Den gir respondenten mulighet til å være anonym og avgi svar uten å bli 

påvirket av intervjusituasjonen. 

 Når man analyserer tekst eller som her utsagn fra et spørreskjema, er det vanlig å benytte en 

hermeneutisk metode. Hermeneutikk stammer fra det greske ordet hermeneuin som betyr å 

forstå, tyde og fortolke noe. Tidligere var hermeneutikken et middel for å tolke teologiske og 

historiske kilder, men har utviklet seg i flere varianter med røtter i kritisk teori og 

fenomenologi(Alvesson og Sköldberg 1994). Hovedpoenget med metoden er at forskeren 

leter etter meningssamenhenger, ikke årsakssammenhenger. Meningen i en tekst kan bare 

forstås når den settes i samband med helheten. I den hermeneutiske sirkel, som det finnes 

flere versjoner av, foregår det en kontinuerlig vekselvirkning mellom helhet og deler der 

forskeren bruker sin erfaring, fantasi og evne til å kombinere tolkninger. 

Lincoln og Guba har utviklet sine begrep for metodekvalitet som er mer i overensstemmelse 

med hermeneutisk metode. Begrepene validitet og reliabilitet er byttet ut med mer 

hverdagslige ord som troverdighet, tilforlatelighet, skikkethet og bekreftbarhet (Kvale, 
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2001:160). Disse ordene åpner for at det finnes flere måter å tolke virkeligheten på, ikke 

bare en sann og en usann. 

 I Den fenomenologiske filosofen Edmund Hussler (1859-1938) skapte begrepet livsverden 

som beskriver menneskets naturlige holdning til sin tilværelse som er skapt i og av 

fellesskapet. Mennesket er både et objekt blant andre objekt og på samme tid et subjekt som 

erfarer, reflekterer og vurderer sin verden (Alvesson og Sköldberg 1994:100 ). Studentene 

starter på et studium hvor veien frem til autorisert sykepleier er i hovedsak er planlagt og 

bestemt av andre, de er i denne sammenhengen objekter. Samtidig er studentene 

subjekter(aktører) som påvirket de objektive studieforholdene(struktur) gjennom sin grad av 

deltagelse og engasjement i studiehverdagen. Ved siden av oss selv består hverdagen av 

andre mennesker, andre jeg, som vi kan kjenne oss igjen i. Med Hussler kan vi si at når vi får 

empatisk innsikt i studentenes livsverden – kan vi forstå deres enkelte uttalelser fra 

spørreskjemaet. Vi bør tolke svarene med innlevelse eller som Hussler sier ”mit einfülung”. 

                                                                              
I følge den norske metodeforskeren Steinar Kvale er heller ikke tolkningen av sann mening 

et ideal, meningen er noe som skapes i relasjonen mellom to dialogpartnere(2006:154). 

Kvale henviser til den postmoderne tilnærmingen til tekster hvor fastlagte individuelle 

meninger ikke vektlegges, men et syn hvor meninger utvikles og nyanseres i dialog med 

andre personer. (Lather, 1995, i Lund) Forskeren bør være bevisst sin måte å lese teksten på, 

leser man for eksempel med et positivt, aksepterende blikk eller et kritisk, 

mistenkeliggjørende blikk. Det kan ligge en skjult agenda bak både spørsmål og svar i 

forskningsundersøkelser. Begge parter kan i noen grad være styrt av politiske hensyn og 

ego-bevarende forsvarsmekanismer.     

”All observasjon er teoriladet”, dette er den kjente Hansons tese, som han framsatte i 

”Patterns of discovery” allerede i 1959. Tesen peker på det grunnleggende epistemologiske 

problemet at vi gjør alle våre observasjoner ut fra en forforståelse. I denne forforståelsen 

ligger våre kunnskaper, oppfatninger og forventninger. Observasjon er altså ikke sikker, 

objektiv eller nøytral sanseerfaring og det er derfor grunnlag for å være kritisk til 

observasjon som sikkert grunnlag for teoribygging (Kvernbekk, 2005).    Det kommer an på” 

øyet som ser” sier vi, når noen ser en ung, vakker kvinne mens andre ser en gammel heks i 

den optiske illusjonen i bildet av den parisiske kvinnen. Vi kan ikke fri oss fra vår 
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forforståelse, men vi kan stille krav til metodologisk framgangsmåte for å kvalitetssikre data 

eller observasjoner. 

På liknende måte kan en ikke evalueringsundersøkelse skilles fra evaluereren. Den som 

utfører undersøkelsen viser sin forforståelse i utformingen av designet, hvilke spørsmål 

stilles til hvem? Dernest hvilke data og observasjoner får fokus, og hvordan tolkes data?  

I denne undersøkelsen er evalueringsgruppen bredt sammensatt med personer fra ulike 

posisjoner innen SU organisasjonen, i tillegg fem eksterne medlemmer: Ellen Collien 

(tidligere student), Line Wittek, Anton Havnes, Per Lauvås og meg selv. I en 

evalueringsundersøkelse er intensjonen å være åpen for en kritisk gjennomgang og alle 

medlemmene slutter seg til denne intensjonen, men for å se data utenfra med et ”friskt blikk” 

er også eksterne medlemmer inkludert. Jeg har gjennomgått utdannelsen som sykepleier og 

har en internalisert identitet som sykepleier, men jeg er også pedagog og kan bruke disse 

”brillene” til å vurdere undersøkelsen. 

 Den engelske sosiologen Antony Giddens bruker begrepet ”den dobbelte hermeneutikk” om 

en prosess av interpretasjoner av objekter som selv er konstituert av prinsipielt likeartede 

interpretasjoner (Giddens, 1976, i Alvesson). Det vil si at forskeren tolker en sosial 

virkelighet som allerede er fortolket av aktørene selv. Forskerens holdning påvirker hvilke 

spørsmål som stilles til teksten og dermed også hvilke svar man henter ut av den. Faren er at 

forskeren projiserer inn sine mer eller bevisste meninger i respondentens uttalelser. 

Forskerrollen innebærer et etisk ansvar overfor forsøkspersonene og faglig vitenskapelige. 

Forskeren bør vurdere hvilke konsekvenser; fordeler så vel som skade, studien kan resultere 

i (Eisner & Peskin, 1990, i Skagen). 

 Studentenes spørreskjema besvares og behandles anonymt, noe som også er skrevet på 

skjemaene. Undersøkelsen er basert på frivillighet, dersom enkelte studenter ikke ønsket å 

være med på evalueringen, kunne de fritt forlate stedet. Det er også opp til den enkelte å 

besvare alle spørsmål. I denne undersøkelsen ser vi at noen studenter lar de åpne 

spørsmålene står ubesvart.  Årsaken kan være at det krever mer skriveevne og tid å 

formulere egne svar. Konsekvensen blir at undersøkelsens gyldighet forringes noe. 

  Svakheter med spørreskjema som metode kan være at deltagerne krysser av enten i 

”blinde” eller krysser av etter et foretrukket mønster (Haraldsen, 1999).  Noen mennesker er 
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mer forsiktige og velger derfor oftere middelverdier. Andre opplever virkeligheten i sort-

hvitt og kan da ha en tendens til å krysse av på ekstremverdier. I tillegg kommer svakheten 

ved at enkelte svaruttalelser fra studentene er uklare og tvetydige og det kan være vanskelig 

å tolke hva som ”egentlig menes”. Her er det rom for subjektiv tolkning og misforståelser. I 

et spørreskjema har man ikke muligheten til å gå tilbake og be om utdyping eller presisering, 

man må bare være klar over metodens begrensninger.     

 Det er planlagt å utgi en rapport når undersøkelsen er ferdigbehandlet. Dersom sitater fra 

studentene gjengis ordrett vil den enkelte kunne gjenkjenne sine uttalelser i en slik rapport. 

En student skriver for eksempel på svensk og dersom sitater blir gjengitt ordrett vil det bryte 

denne personens anonymitet. Sitater som tilkjennegir personer tydelig bør omskrives til tekst 

for å bevare deltagernes anonymitet. Spørreskjemaene bør også slettes eller makuleres når 

undersøkelsen er ferdig. 

 Det følgende kapittelet omhandler hvordan svarene som kom inn ble behandlet. 

3.3. Analyseprosessen  

3.3.1. Fra data til kategorier     

I følge Glaser & Strauss er det å danne kategorier fra data en prosess som kalles koding 

(Alvesson og Sköldberg 1994). Prosessen har likhet med dannelsen av vitenskapelige 

begrep.  For å gjøre kategoriene(begrepene) mer lett forståelig tillegges de egenskaper eller 

underkategorier. 

Studentenes spørreskjema ble hovedsaklig analysert etter Giorgis fenomenologiske metode 

(Giorgi 1985). Rådata fra de kvantitative spørsmål ble overført til dataprogrammet SPSS 

som gir mulighet for statistisk bearbeiding og oppstilling i tabeller og diagram. Og rådata fra 

spørreundersøkelsens kvalitative del ble nummerert og skrevet inn i en tabell nøyaktig slik 

de var blitt skrevet inn i spørreskjemaet. Så fulgte en kvalitativ analyse av svarene fra 209 

respondenter. Datamengden er relativt stor, slik at det første målet i analysen er å redusere 

data mengden slik at den blir mulig å jobbe videre med. Ikke alle rådata er like 

betydningsfulle, derfor må disse stilles noe i bakgrunnen, enkelte filtreres bort. Mens rådata 

med høy grad av relevans for problemstillingen blir konsentrert, såkalt 
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meningskondensering. Det gjelder å identifisere mønstre og finne fellestrekk og etter hvert i 

utpeker det seg kategorier eller tematiske overskrifter som utsagnene kan samles under. 

Videre i prosessen ble hvert kvalitative svar fra studentene nøye gjennomgått for å 

bestemme hvilken kategori det kunne plasseres i.  

Kategoriene med underkategorier(egenskaper), presenteres i følgende tabell: 

KATEGORIER: INNHOLD (underkategorier) 

Læringsform læringsutbytte, -individuelt /i gruppen, dybdelæring, 

forståelse, refleksjon 

Arbeidsform arbeidstempo, -mengde, - fordeling i semesteret, 

dokumentasjon  

Samarbeid gruppeprosesser, deltagelse, frivillig/obligatorisk, 

motivasjon 

Veiledning/tilbakemelding felles kriterier og lik veiledning, formativ vurdering, 

veiledningskompetanse,  

Vurderingsform formativ og summativ vurdering, medstudentrespons 

Organisering Rammer, struktur, tidsfrister og rutiner 

Kvalitet gj.fr. Kvalitetsreformen og Rammeplanen 

Ansvarliggjøring ansvar for egen læring, innsats, engasjement 

Språk betydning for samarbeid i grupper og for forståelse av 

oppgaver 

Generelle utsagn andre 

Tabell 3.2. Kategorier for analyse av rådata 



 33

3.3.2 Dataanalyse – utviklingen av kategorier 

I denne oppgaven vil, som tidligere nevnt, bare de kvalitative dataene fra studentene på 2. 

årstrinn bli behandlet.  De kvalitative dataene kom som kommentarer til spørsmål 10) om 

læringsutbytte, 13) om organisering og informasjon, 15) om veiledning, 16) om 

mappeeksamen, 20) om språkferdigheter og læring og 21) forslag til endringer. Av de 204 

spørreskjemaene som kom inn har 119studenter (58,5 %) besvart kommentarspørsmålene. 

Deretter ble de kvalitative utsagnene vurdert i forhold til om studenten var hovedsakelig 

positiv eller negativ til spørsmålstillingen.  

. Dette presenteres i følgende tabell. 

 

Spørsmål  

Svarandel 

N= 204 

Positive 

utsagn 

Negative 

utsagn 

10) 

Lærings  

utbytte 

81         

(39,7 %)      

9 72 

13) 

Organiseri

ng og info. 

52            

(25 %) 

4 48 

15) 

Veiledning 

 44         

(21,5 %) 

10 34 

16) Mappe  

eksamen 

   41           

(20 %) 

7 36 

20) 

Språkferdi

gheter 

  21          

(10 %) 

4 17 

21) Om 

mappe  

 40         

(19,6 %) 

3 37 

Tabell 3.3. Studentuttalelsenes valør 
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Som vi ser av tabellen er en stor del av studentene tydelig negative til mappe som lærings- 

og vurderingsform. Hvis vi ser dette funnet i forhold til den kvantitative delen av 

studentundersøkelsen(spørreskjemaet), finner vi i store trekk, samsvar mellom de 

kvantitative og de kvalitative svarene. Imidlertid kan vi se at studentene svarer noe mer 

positivt på de kvantitative spørsmålene. Disse spørsmålene, 46 i alt, besvares ved å skåre på 

en Likert skala fra 1 til 5 i grad av tilfredshet eller enighet. I denne delen av undersøkelsen 

som ikke behandles her, kan man se at studentene er noe mer positiv til mappemetodikk.   

Årsaken til dette er uklar, kanskje er det lettere for studentene å gi utløp for frustrasjoner og 

problemer når de kan skrive fritt. En annen mulighet er at de studentene som ikke har 

besvart de kvalitative spørsmålene ikke har noen sterke synspunkt på mappemetodikk eller 

kanskje stort sett er fornøyd med metoden. Resonnementet er i dette tilfellet ”at den som tier 

samtykker”. De nevnte forhold indikerer at eventuelle konklusjoner i oppgaven bør gjøres 

med forsiktighet. 

 I neste kapittel vil jeg presentere og utdype funnene fra de kvalitative spørsmålene uten å 

trekke inn teori. 
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4.0.  Fokus på studentenes erfaring og opplevelse 

I dette kapittelet gjennomgås studentenes svar på de kvalitative spørsmål 10, 13, 15, 16, 20 

og 21. Det er altså bare disse spørsmålene som er grunnlaget for denne oppgaven.  

4.1.Studentenes læringsutbytte 

Spørsmål 10. Har du noen kommentarer om ditt læringsutbytte ved mappe som lærings- og 

vurderingsform? 

Av de 81 kommentarene(39,7 %) som ble gitt til dette spørsmålet er det 9 positive utsagn. 

Disse studentene utrykker at de er fornøyd med læringsutbyttet ved mappeoppgaver fordi 

oppgavene har ”..variert fokus..”, ”..gode temaer..” og ”…tar seg av den etiske siden av 

yrket..”.  En overveiende stor andel av de øvrige kommentarene utrykker tvil og negativ 

holdning til læringsutbyttet ved mappemetodikken. Svarene på dette spørsmålet fordeler seg 

for en stor del i kategoriene ”Læringsform” og ”Organisering”.  32 av respondentene mener 

at det er for mange oppgaver og at det store antallet går ut over dybdelæringen. 

Synes det er altfor mange oppgaver om for mange tema. Sitter igjen med en følelse av å lære veldig 

lite av dette. Forslag: færre studieoppgaver over lengre tid: dette ville for min del øke læringsutbyttet 

og at dersom noen vil lære mer er man nødt til å prioritere vekk enkelte deler av pensumopplegget. 

Det blir nok for mange å skrive slurvete oppgaver. 

 Flere studenter svarer at antallet oppgaver er så stort at det fører til hastverksarbeid og 

overflatelæring. En medvirkende årsak til dette er at innlevringstidspunktene kolliderer med 

perioder med eksamenslesning, dermed blir eksamenslesningen prioritert foran arbeidet med 

mappeoppgavene. 

Dessuten mener flere studenter at er oppgavene for små, det vil si at antall ord som er tillatt i 

svarteksten er for lavt. Det er heller ikke nok tid til å fordype seg i oppgavene. Derfor ønsker 

studentene seg færre og mer omfattende oppgaver. De sier:  

Jeg ville ha lært mer om det hadde vært færre oppgaver og dermed mer tid. Vi rekker ikke å sette oss 

inn i temaet før vi må begynne på nye studieoppgaver. 
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For mange studieoppgaver med tanke på oppgaver i praksis, semesternotat og eksamen, som kommer 

i tillegg. Kan med fordel kutte ned på de studieoppgavene som er felles. 

Kunne tatt seg mer tid til å sette seg inn i litteratur og forskning om det var færre men lengre 

oppgaver.  

 Noen er tvilende til utbyttet av gruppeoppgavene; ”man må bruke energi & tid på å få med 

de som ikke henger med.” Noen kommenterer dessuten at gruppene er for store og at man 

lærer bare den delen av oppgaven man selv har jobbet med. 

 

Under kategorien ”Vurdering” sier noen at de foretrekker individuelle oppgaver og mindre 

deleksamener framfor gruppeoppgaver og mappeeksamen(5 utsagn). To respondenter mener 

det er sprik i retting av mappeoppgavene. Studentene sier: 

Synes ikke det virker som lærerne er enige seg i mellom da de retter mappeeksamen. Virker som 

spriket er STORT!!  

 Noen mener det er lite motiverende å levere inn oppgaver som ikke det gis karakter eller 

tilbakemelding på.  

 

4.2.Om organisering og informasjon 

Spørsmål 13. Har du noen kommentarer om organisering og informasjon? 

Av de 204 svarskjemaene som kom inn hadde 52 svart på dette spørsmålet.(25 %) Under 

kategorien ”Organisering” kom det flest utsagn som angikk gruppestørrelsen. 10 

respondenter mener at gruppene er for store, at det bør ikke være mer enn ti deltagere i hver 

gruppe. Dessuten er det ønske fra 9 studenter om færre studieoppgaver hvor grensen for 

antall ord i studieoppgavene heves over femten hundrede.  Flere (8) etterlyser felles rammer 

og tidsfrister, dette bør ikke bero på veileders skjønn, hevdes de. 

Rammer og tidsfrister blir mye basert på veileders skjønn. Kunne vært greit med flere felles frister slik 

at en får bedre oversikt over semesterets arbeidsmengde og fordeling. 
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En student er skeptisk til tidsfrister fordi: ”Det kan resultere i dårlig arbeid kun for å bli 

ferdig med oppgaven og for å få tilbakemelding.”  

Noen opplever at teksten i oppgavene kan misforstås og at det går med mye tid i 

studiegruppene til å forstå teksten i oppgavene. Dårlig fremmøte i gruppene gjør det 

vanskelig å samarbeide, derfor foreslås det å gjøre frammøte obligatorisk. 

I kategorien ”Veiledning” kommer det frem ønsker om flere møter med veileder og bedre 

informasjon. 

Når det gjelder ”Vurderingsform” er det 4 respondenter som kommenterer store forskjeller i 

sensurering avhengig av den enkelte lærer. En student som strøk til eksamen klaget på 

sensuren og fikk B og studenten mener slike historier svekker tilliten til HiO. Noen ønsker 

karakter på oppgavene som gjøres i løpet av semesteret. 

Vi vet ikke hvordan vi ligger an karaktermessig gjennom året. Derfor blir eksamen med karakter litt 

plutselig for mange, og litt drastisk. 

Tilgang til klar og tydelig informasjon er et problem for flere. Studentene ønsker at all 

informasjonen om mappevurdering skal samles på ett sted og samt at informasjonen er 

tilgjengelig ved starten av semesteret. En student sier: 

Synes det til tider blir gitt svært forskjellig info. Studiegruppene har hver sine opplysninger og ingen 

vet hva som er riktig. Dette henger sammen med at veilederne får forskjellig info. 

 

4.3.Om veiledning 

Spørsmål 15.  Har du noen kommentarer om veiledning? 

Svar andelen på dette spørsmålet er 21,5 %, dvs. 44 svar av 204 mulige. Av disse vurderes 

10 utsagn som positive og de resterende 34 som nøytrale eller negative. 

Naturlig nok faller de fleste svar inn i kategorien ”Veiledning/tilbakemelding”. Utsagn som 

berører ”ulik veiledning” har størst tyngde med hele 22 utsagn. Studentene opplever at 

veilederne har ulike oppfatningen om hvordan oppgavene bør tolkes, veilederne legger vekt 
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på ulike begreper og forhold, samt har ulik oppfatning om hvordan oppgaven skal skrives. 

Dette oppleves forvirrende og svekker tilliten til skolen.  En respondent sier for eksempel:                              

Hadde vært en fordel om det var større samsvar mellom veilederens opplegg, organisering og 

tilgjengelighet. Skaper veldig ulikt grunnlag for studentene.  

Oppleves som å få en dårlig rekke i Lotto noen ganger med hensyn til veileder. Det er mange 

faktorer som spiller inn – men noen vinner mer enn andre. Litt dumt.                                                          

Flere studenter etterlyser felles retningslinjer og kriterier, og foreslår at veilederne må 

samarbeide mer for å standardisere veiledningen.                                                                        

Veilederne burde samarbeide med hverandre, slik at ulike grupper ikke får ulik veiledning. 

Noen studenter har også forståelse for noe ulik veiledning og synes det er ”bra at veiledere 

har et individuelt preg på veiledningene.” og at ”..mennesker er forskjellige.” Men at 

veiledningen ikke må bli direkte ”..motstridende.”. 

Under kategorien ”Ansvarliggjøring” skriver en respondent at han savner mer 

”press/motivasjon fra veileder da det legges for mye vekt på ansvar for egen læring.”  En 

annen student sier også at ” Mye av det faglige er opp til oss selv.”                                                                    

Mange studenter fremhever hvor viktig det er å få en veileder som de går overens med, at de 

føler seg ivaretatt. Noen bytter veileder og blir mer fornøyd med den nye. Flere (10) sier de 

er fornøyd med veiledningen, de får rask og relevant tilbakemelding av engasjerte og flinke 

veiledere. Disse utsagnene faller inn i kategorien ”Kvalitet”. 

Studentene sier:  

I fjord var jeg meget missfornøyd med alle punktene under veiledning, men etter skifte av veileder 

er jeg fornøyd. 

Fornøyd med veilederen min! Hun er alltid tilgjengelig, og gjør sitt beste for at vi skal ha det bra. 
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4.4. Om mappeeksamen 

Spørsmål 16.  Har du noen kommentarer om mappeeksamen? 

På dette spørsmålet er svarandelen 20 % med 41 svar av 204 mulige. Syv av utsagnene kan 

karakteriseres som positive og de resterende 36 er nøytrale eller negative. 

 Det kom flest kommentarer underkategorien ”Vurderingsform”. Hovedbudskapet i mange 

av kommentarene (12) er at karaktersettingen varierer fra lærer til lærer. Studentene har 

inntrykk av at felles retningslinjer/ kriterier for karaktersetting mangler. En student skriver:                           

Man må ha felles retningslinjer for retting, det virker som man får karakter etter hvem som retter. 

Ikke noe system. Noen som klagde gikk fra C til stryk og evalueringene var helt forskjellige.  

 Flere utrykker frustrasjon over at det ikke finnes noen ”fasit” eller ”riktig oppgave”  

Under ”Læringsform”, mener noen (5) at individuell hjemmeeksamen er en bra 

eksamensform, men som læringsform fungerer eksamen dårligere fordi tre dager er for liten 

tid i forhold til de omfattende oppgavene.                                                                                      

Når det gjelder ”Organisering” utrykker flere respondenter at mappeeksamen er ”grei”, men 

de ønsker å få karakter på en selvvalgt oppgave i løpet av semesteret slik at de vet hvor de 

står før selve eksamen. De savner også tilbakemelding på hvorfor de fikk den karakteren de 

fikk, slik at de kan lære av sine feil. Tilbakemeldingen bør komme automatisk, mener de.                              

En student foreslår å fjerne mappeeksamen og bare bruke vurdering av studieoppgavene som 

det jobbes med i løpet av hele året. Som på tidligere spørsmål kommer det frem ønsker om 

færre oppgaver, da dette går utover eksamensforberedelsene. Det er også ønske om å få 

bruke flere ord i oppgavene for å kunne gå i dybden på temaene. Begrensningen er 

varierende, men den kan ligge på 1000 eller 1500 ord. 
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4.5. Om språkferdigheter og læring 

Spørsmål 20.  Har du noen kommentarer om språkferdigheter og læring? 

Svarandelen på dette spørsmålet er relativt lav 10 % med 21 svar av 204 mulige. 

Mange kommentarer (10)falt under kategorien ”Samarbeid”. Det utrykkes at 

”mappevurdering krever gode språkferdigheter.” Derfor er det er en ekstra belastning på 

samarbeidet at noen gruppemedlemmer har svake ferdigheter i muntlig og skriftlig norsk. 

Arbeidsfordelingen i gruppene blir skjev når enkelte studenter har lave språkferdigheter. De 

studentene som behersker språket får større arbeidsbelastning enn studenter med 

minoritetsbakgrunn, noe som selvfølgelig kan oppleves urettferdig. Studentene opplever 

også problemer i praksisfeltet på grunn av språket. 

 Studentene sier: 

Det blir ekstra stor belastning å ha med gruppemedlemmer som har dårlige norskkunnskaper, 

arbeidsdelingen blir skjev, og samarbeidet blir dårlig. 

Utrolig irriterende å bruke lang tid på å forklare de hva veileder eller medstudent har sagt. Vi 

går på høyere utdanning!! 

I kategorien ”Organisering” utrykkes det av at ”… sykepleierutdanningen må ta ansvar for 

sitt ønske om en flerkulturell studiegruppe.” og ”tilby forelesninger og kurs i 

språkferdigheter”. En annen mener at tilstrekkelige norskkunnskaper må være et 

inntakskrav. 

Under ”Vurderingsform” ønskes det at ”innvandrere betraktes ut ifra språket når 

mappeeksamen avlegges.” Noen ser på mappeoppgavene som en måte å drive skrivetrening 

og forbedre språket. 

I kategorien ”Språk” skriver to studenter at oppgaveskriving har hatt positiv påvirkning på 

deres språkferdigheter. Noen opplever at lærere, oppgavetekster og lærebøker er vanskelig å 

forstå.  



 41

4.6. Flere kommentaret fra studentene 

Spørsmål 21. Har du flere kommentarer om mappe som lærings- og vurderingsform)?  

På dette spørsmålet har 40 studenter svart (19.6 %). Blant disse er det tre positive utsagn, 

resten kan ansees som negative.  

Når det gjelder mappe som ”Læringsform” er det 21 studenter som ønsker færre 

studieoppgaver. Læringsutbyttet blir dårlig pga tidspresset og fører til at forelesninger blir 

valgt bort. En respondent mener: ”Prinsippene bak mappevurdering virker gode med tanke 

på læringsutbyttet på lengre sikt.” 

Under ”Vurderingsform” sier tre studenter at de foretrekker skoleeksamen og vil kutte ut 

mappevurderingen. Noen etterlyser felles vurderingskriterier. En ønsker karakter på en 

oppgave i løpet av året for å se hvor en står. 

I kategorien ”Organisering” kommer det ønske om bedre tid til studieoppgavene, 

forberedelse til eksamen og selve hjemmeeksamen. 

Når det gjelder ”Samarbeid” er frammøte på gruppemøtene et problem Frammøte er til tider 

lavt og det foreslås å gjøre gruppesamlingene obligatoriske.                                                          

Studenter med minoritetsbakgrunn opplever at de ikke blir inkludert i samarbeidet. 

Veldig litte samarbeid mellom studenter, alle er opptatt med sitt. – Er ikke inkluderende, etniske 

studendt vil ikke at skal bli entragret. 

For å forbedre udanningskvaliteten på HiO skriver en student at skolen bør samarbeide med 

andre sykepleierutdanninger for å få tips til forbedringer. En annen student sier:” Stort sett 

fornøyd. Bra med mye vekt på etisk refleksjon gjennom studiet. Det trengs for å bli en god 

sykepleier.” 

Etter denne detaljerte gjennomgangen av studentenes svar vil jeg trekke meningsinnholdet 

sammen i en oppsummering. 
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4.7. Foreløpig oppsummering 

Etter analyse og vurdering av de kvalitative dataene fra 2. års trinns studenter ved SU, kan 

resultatet sammenfattes i slik: En overraskende stor andel av studentene er negative til 

læringsutbyttet ved bruken av mapper. Årsaker: 

• For mange og for små oppgaver 

• For dårlig tid på hver oppgave 

• Uklare vurderingskriterier og opplevelse av tilfeldig karaktersetting 

• For store studiegrupper 

• Dårlig fremmøte i gruppene 

• For lite og for sen informasjon 

• Ulik og forvirrende veiledning 

• For lite tilbakemelding og motivering/press fra veileder 

• Manglende eller lite gjennomtenkte tidsfrister  

• Vanskelig å tolke oppgaveteksten 

• Noen studenter har for dårlige norsk ferdigheter 

Et mindre antall studenter er fornøyd med mappe som lærings- og vurderingsform. Disse 

studentene peker på positive erfaringer som: 

• Godt læringsutbytte ved at oppgavene er knyttet til praksis 

• Bra at oppgavene har variert fokus 

• God veiledning av engasjerte, tilgjengelige og flinke lærere  
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5.0 Teoretisk grunnlag 

Før jeg starter med drøftingen av dataene, vil jeg kort gjøre rede for teorien og de 

grunnleggende begrep jeg har valgt å betrakte funnene ut fra. Valget falt på Etienne Wengers 

teori om ”Communities of Practice”, teorien kan knyttes an til det SU i sin fagplan kaller 

”Lærende fellesskap”. 

 

5.1. Sosiokulturell tradisjon 

Som tidligere nevnt ligger det teoretiske utgangspunktet for organiseringen og 

tilretteleggingen av studiet ved SU i den sosiokulturelle tradisjonen. Kunnskap blir innen 

denne tradisjonen betraktet som et resultat av sosiale, kulturelle og historiske prosesser.  Det 

vil si at kunnskapen ikke er nøytral eller apolitisk, men til enhver tid er påvirket av de 

sosiale roller og posisjoner menneskene som utvikler kunnskapen innehar. Gruppen er det 

naturlige utgangspunkt for læring innen sosiokulturell tradisjon, her blir kunnskap konstruert 

gjennom diskusjon og praktiske øvelser. Læring blir ikke ansett som en individuell 

overføringsprosess. Dermed blir ikke fokus for vurderingen bare hva den enkelte student 

sitter igjen med, men vurderingen foregår fortløpende og inkluderer både individuelle – og 

gruppeprosesser. Denne tankegangen ligger bak utviklingen av mappevurdering.  

5.2. Hvorfor Etienne Wenger? 

Som rammeverk for drøfting av de empiriske data har jeg valgt å bruke teori fra Etienne 

Wenger, spesielt hans modell om praksisfellesskap (Communities of Practice, 1998). Jeg 

velger denne spesielle teorien fordi den tilbyr skarpere optikk på de empiriske funn enn den 

generelle sosiokulturelle tilnærmingen som er utgangspunktet for den store 

evalueringsstudien. Modellen om ”læring i praksisfellesskap” gjør at svarene fra studentene 

trer tydeligere frem og blir enklere å analysere.  

For forskeren er selvfølgelig valg av teori og hvordan teorien brukes viktig. Vil de empiriske 

data bekrefte eller avkrefte teorien eller en teoretisk hypotese?  Dersom teorien er valgt på 
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forhånd, blir tilnærmingen deduktiv eller dersom teorien er et resultat av dataanalysen, blir 

tilnærmingen induktiv. I denne oppgaven er teorien valgt som følge av dataanalysen, altså 

induktiv. Etter at de kvalitative data er analysert, vurderer man hvilken teori som egner seg 

som bakgrunn for drøftingen. Denne fremgangsmåten er mer i overensstemmelse med den 

hermeneutisk tradisjon som er det metodiske utgangspunktet her. 

Wengers teori om praksisfellesskap er ikke en praktisk fremgangsmåte, men en analytisk 

modell som viser hvordan læring i studiefellesskap kan forstås. Den viser hvilke problemer 

vi bør være forberedt på og hvordan disse problemene kan analyseres.  Styrken ved denne 

modellen er at den viser hvordan vi lærer gjennom sosial deltagelse. Den bygger på en 

grunnleggende antagelse om at vi er sosiale vesener og lærer fordi vi er del av sosiale 

fellesskap og at denne læringsprosessen etter hvert vil definere hvem vi er som mennesker.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

                              

Figur 5.1. Wengers modell av sosial læring 

Wengers modell av læringsfellesskap består av fire ”deeply interconnected and mutually 

defining” komponenter (ibid:s.5), det vil si at komponentene er gjensidig avhengige av 

hverandre, men samtidig er de fleksible slik at de kan bytte plass med hverandre. Ett av de 

fire elementene kan også settes inn i sentrum og brukes som det primære fokus i en analyse. 

Her følger en kort beskrivelse av de fire analysekategoriene.: 
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1) Mening (Meaning): Hvordan vi som enkelt individ og i fellesskap snakker om 

meningen i våre liv og de opplevelsene vi har. Vår varierende evne til å tillegge 

mening og hensikt til det vi opplever alene og i fellesskap. Meningen blir til gjennom 

forhandlinger mellom ulike og noen ganger konkurrerende fellesskap, for eksempel 

mellom student- og lærerfelleskap. 

2) Praksis (Practice): Hvordan vi snakker om vår felles tradisjon, sosiale ressurser, 

vyer og visjoner slik at det kan støtte gjensidig engasjement i praktisk handling. 

Hvordan er hverdagslivet vårt organisert for å koordinere og fordele ansvar og 

ressurser. Utgangspunktet er at vår handling eller praksis bestemmer hvordan vi 

tenker og oppfatter verden i motsetning til et kognitivt syn hvor individets tanker er 

det primære (Lave.1988). 

3) Læringsfellesskap (Community): Hvordan vi snakker om de sosiale grupperinger vi 

deltar i slik at vi synes det er verdt å delta og at vår kompetanse blir anerkjent. 

4) Identitet (Identity): Hvordan vi snakker om at det vi lærer påvirker oss som 

mennesker. Hvordan vår personlige utviklingshistorie blir en del av vårt 

praksisfellesskap. 

I neste kapitel vil jeg drøfte funnene i evalueringsundersøkelsen med utgangspunkt i denne 

modellen om læring i praksisfellesskap.             
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6.0. Diskusjon 

Etter planen vil diskusjonen foregå på tre nivå, et empirisk nivå hvor de ulike uttalelsene fra 

studentene presenteres, et teoretisk nivå hvor uttalelsene forbindes med og belyses av 

Wengers teori og til slutt et praktisk nivå hvor mulige løsninger foreslås.  Diskusjonen er 

delt opp i avsnitt med utgangspunkt i sentrale analysekategorier i Wengers teori.  

6.1. Praksisfellesskapet 

I Fagplanen for sykepleierutdanningen ved HiO(2007-2008) understrekes det at gruppen er 

sentral, gruppen er ”det lærende fellesskap” studiet er organisert omkring (s.12). ”Det 

lærende fellesskap” kan tilsvare begrepet praksisfellesskap som Wenger defineres slik: 

”Communities of practice are groups of people who share a concern or a passion for 

something they do and learn how to do it better as they interact regularly”(Wenger, 1989).  

 I følge Wenger består praksisfellesskap av en gruppe som i dette tilfellet er studenter som 

har det til felles at de er interessert i og gløder for et fagområde (domain), i dette tilfellet 

faget sykepleie. Medlemmene lærer stadig mer om sykepleie gjennom ulike aktiviteter og 

jevnlige møter. I et velfungerende læringsfellesskap eksisterer det en forpliktelse mellom 

medlemmene til å utveksle informasjon og ideer, dele erfaringer og be om hjelp til å løse 

faglige problemer, kort sagt lære av hverandre.  Svarene fra studentene viser at dette ikke 

alltid er tilfelle. 

 Praksisfellesskapet kjennetegnes av tre trekk som må være tilstede i større eller mindre 

grad, disse trekk skiller praksisfellesskapet fra andre typer fellesskap. Det første er gjensidig 

engasjement, det andre er felles praksis og det tredje er felles referanserammer.  En svakhet 

som kan synes ved Wengers begrep er at ikke alle praksisfellesskap kjennetegnes av 

gjensidig engasjement. Dette tar ikke Wenger høyde for i sine teorier, men han sier at visse 

praksisfellesskap er viktigere enn andre for oppbyggingen av medlemmenes identitet.  

 



 47

6.2. Deltagelse og reifikasjon 

Evalueringsundersøkelsen blant andre års studenter viser at mange opplever at 

læringsfellesskapene ikke fungerer etter intensjonene. En nødvendig forutsetning for at 

gruppene skal fungere er deltagelse.  Studentene sier: 

Still høyere krav til oppmøte! Det går ikke an å samarbeide hvis ingen møter opp på veiledningene. 

”Bør gjøres noe når det gjelder oppmøte på gruppesamlinger. Veldig frustrerende når kun få møter 

opp 

Å delta i arbeidet i gruppene bør ideelt sett oppleves meningsfullt og gi tilhørighet og 

forpliktende fellesskap for deltakerne. Svarene fra studentene tyder på at dette ikke alltid 

er tilfelle. Samhold og lojalitet innen gruppen er en forutsetning for at det sosiokulturelle 

læringsmiljøet skal fungere.  For å legge til rette for deltagelse og fellesskap er det 

nødvendig med sosiale aktiviteter og møteplasser, for eksempel kantine, frokostmøter, 

grupperom, studentkjeller osv. Mange studiesteder har fadderopplegg for nye studenter 

med festligheter, rebusløp og quizkvelder. Det gjelder å få et godt grunnlag for 

samarbeid og gruppetilhørighet i starten av studiet. Vår undersøkelse gir ikke 

informasjon om hvordan det sosiale miljøet er for studentene ved HiO, men internett 

sidene for HiO viser at både sosiale aktiviteter og fadderordning finnes. Deltagelse må 

oppleves meningsfullt slik at gruppen i fellesskap kan lære og produsere kunnskap.  

Deltagelse og synlig, nedfelt arbeid står i et gjensidig forhold som bør være i balanse slik 

at gruppen fungerer optimalt. Svarene fra studentene understreker betydningen av å møte 

opp og delta: 

Synes det bør være obligatorisk å møte opp på gruppemøter. 

Antall gruppemøter bør være obligatorisk, alle bør møte opp. 

Gjerne flere møter med studiegruppe og veileder. 

Wegner opererer med begrepene deltagelse og reifikasjon (Participation and Reification). 

Begrepene henger sammen som et par, hvor det ene er avhengig av det andre. Han kaller 

dette begrepsparet en dualitet i motsetning til en dikotomi.(Wenger 1998: 47). En 

dualitet er noe som overlapper hverandre og åpner dermed for en tredje mulighet, på 

samme måte som deltagelse i praksisgrupper og utvikling av kunnskap åpner for 

utvilkling av fagidentitet på et høyere nivå. (Se fig. 6.1.) Deltagelse og reifikasjon er 
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ikke en dikotomi, hvor begrepene står i et adskilt motsetningsforhold, hvor man skiller 

handling i praksis(deltagelse) fra kunnskap om handlingen (reifikasjon). Deltagelse og 

reifikasjon er analytiske begrep som skal hjelpe oss til å forstå kompleksiteten i 

læringsprosessen og hvordan prosessen oppleves meningsfull for deltagerne.  Wenger 

postulerer at deltagelse i praksis er nødvendig og uunngåelig for å lære noe. 

  

Figur 6.1. The duality of participation and reification (Wenger, 1998:63) 

Lav deltagelse i gruppene fører til i svakheter i prosessen som Wenger kaller ”reification”. 

Det er vanskelig å finne et dekkende synonym på norsk, derfor beholder jeg ordet 

reifikasjon.  Begrepet refererer til både en prosess og et produkt, hvor læringserfaringer blir 

omgjort til en ”ting”, denne tingen kan for eksempel være et symbol, et verktøy, begrep eller 

historier. Praksisfellesskapets erfaringer og kunnskap nedfeller seg i en ”gjenstand” som det 

i neste omgang blir ført forhandlinger omkring (negotiation of meaning). 

Any community of practice produces abstractions, tools, symbols, stories, terms, and concepts that 

reify something of that practice in a congealed form (ibid: 59). 

 I vår sammenheng kan vi betrakte mappen som en reifikasjon, en sentral del av gruppens 

læringserfaring. Mappen er sentral i studentenes arbeid, her legges det inn ulike tekster, 

logger, refleksjonsnotater, pasienthistorier og oppgavebesvarelser. Den er det synlig bevis på 

studentenes læring. Mappen er et redskap som gir fast form til studentenes læringserfaring. 

Når man har et redskap for å utføre en aktivitet, vil dette forandre aktiviteten eller måten vi 

utfører aktiviteten på, jfr. Säljö’s artefakt teori. Således kan bruk av mapper endre 
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studentenes læring slik at læringen blir mer preget av forståelse og refleksjon. Studentene 

fordeler arbeidet ut over skoleåret og får eiendomsforhold til lærestoffet  

Wenger er åpen for at forhandling om mening ikke alltid er preget av harmoni og samarbeid, 

men også konflikt, konkurranse og politikk. 

 Participation…. Is not tantamount to collaboration. It can involve all kinds of relations, conflictual as 

well as harmonious, intimate as well as political, competitive as well as cooperative (Wenger, 

1998:56).  

Wenger betrakter uenighet og kritikk som et positivt trekk ved praksisfellesskap. Protest 

viser et større engasjement en bare passiv konformitet. (ibid:77) 

En sykepleierstudent som deltar aktivt og engasjert i et læringsfellesskap, er aktiv når 

gruppen møtes, studerer lærebøker, diskuterer og løser skriftlige oppgaver. Men, som 

Wenger sier: engasjementet skrus ikke av klokken fire eller når man forlater grupperommet. 

”Deltagelsen” følger oss gjennom hele dagen og blir en del av vår identitet. 

Sykepleierstudenten vil oppleve seg selv som sykepleiestudent på studentkroa på Fyrhuset, 

men også når studenten er på ferie helt alene i Hellas. Opplevelsen er tilstede i hele 

hennes/hans liv. Deltagelse i fellesskapet former studentens identitet 

The concept of participation is meant to capture this profoundly social character of our experience of 

life (ibid: 57). 

Wenger retter oppmerksomheten mot identitet som en læreressurs. Sykepleierstudentene er 

medlemmer i ulike fellesskap og har mange mulighet til å velge seg inn i nye 

praksisfellesskap. Hvilke fellesskap de velger å investere tid i er avhengig av deres evne til å 

fatte meningen med fellesskapet. Utviklingen av identitet i praksisfellesskapet forutsetter 

deltagelse og identifikasjon med gruppen. Studenten har da tatt ett skritt inn i sirkelen mot 

fullverdig medlemskap. Dette er i seg selv en positiv læreressurs som kan hindre at 

studenten faller fra eller trer ut av praksisfellesskapet, jfr. bortvalgsproblematikk.  

Arbeidet i studiegruppene forutsetter at alle møter opp og deltar. SU drøfter å innføre 

obligatorisk fremmøte i studiegruppene for å signalisere hvor viktig arbeidet i gruppene er. 
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6.3. Rammer og struktur – læringens arkitektur 

Mappemetodikk er en struktur for læring. Strukturen i denne form, er utviklet og vedtatt ved 

HiO og nedfelt som en reifikasjon med tilhørende språk, symboler, regler og forskrifter. 

Reifikasjonen bidrar med stabilitet og forutsigbarhet og sørger for at man ikke må begynne 

forfra hver gang man forhandler omkring mappespørsmål. Reifikasjoner er viktige, men de 

må stå i et avstemt forhold til deltagelsen. Dersom læringsaktivitetene blir styrt i for stor 

grad av vedtak og forskrifter, kan studentene resignere og bli passive deltagere. I motsatt 

tilfelle, dersom deltagelsen dominerer, kan læringsaktivitetene flyte ut i det diffuse og 

oppleves som meningsløse. Wenger advarer mot at reifikasjonsobjektet tømmes for reelt 

innhold og får en selvskreven mening. 

  The notion of assigning status of object to something that really is not an object conveys a sense of 

mistaken solidity, of protected concreteness. The use of the term reification stands both as attribute to 

the generative power of the process and a gentle reminder of its delusory perils (ibid: 62). 

 Dersom læringsprosessen skal lykkes, bør rammene være klare. Wenger bruker arkitektur 

som en analogi for oppbyggingen av et studium (ibid:230). Som en arkitekt kan vi spørre: 

hvilke funksjoner skal bygningen tjene, hva må være tilstede for å fylle disse funksjonene?  I 

en bygning må en del grunnleggende komponenter være tilstede, slik som: lys, trapper, 

møterom, kjøkken, skap, osv.  Hvilke grunnleggende komponenter er nødvendige i et 

studium? Når et studium skal designes er det nærliggende å tenke på et reisverk med struktur 

og rammer.  Rammer i denne sammenheng kan for eksempel være: krav til antall oppgaver i 

presentasjonsmappen, planleggingen av skoleåret, tidsfrister og gruppestørrelse. 

 Et problem for mange studenter er antall oppgaver som skal leveres i forhold til den tid de 

har til rådighet. Å disponere tiden i forhold til de mange mappeoppgavene som skal 

innleveres i tillegg til eksamenslesning, er vanskelig. Studentene svarer at de ønsker to 

forandringer: færre, men større oppgaver. Flere mener at mange og små oppgaver gir 

overflatelæring med lite utbytte. En student sier: 

Det er for mange studieoppgaver. Hvis det var færre ville en hatt mulighet til å fordype seg mer. Noe som 

ville være en fordel. 

Altfor korte frister på oppgavene. Dette på grunn av altfor mange oppgaver på altfor få skoledager. Gjør 

at de fleste oppgavene blir halvveis. I stedet for få og dermed bra oppgaver, som fører til bedre kunnskap.  
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Synes det er dumt at innlevering av semesternotat ble lagt midt inne i innspurten til eksamen i 

sykdomslære. 

Studentene savner en bedre planlegging av skoleåret med klare innleveringsfrister som ikke 

kolliderer med eksamensperiodene. 

Mange studenter rapporterer at gruppestørrelsen er et problem, gruppene er for store. 

Studentene sier: 

Jeg synes størrelsen på studiegruppen er for stor. Vi er for mange studenter i hver gruppe. Tror at 

færre studenter i hver gruppe fører til bedre samarbeid og større læringspotensiale. 

Synes grupper på 10 personer er for mye. 

Det var for mange med 10 elever på prosjektoppgaven. 

Ingen studenter i vårt materiale begrunner hvorfor de mener at gruppene er for store. Her er 

det åpent for tolkninger. Sannsynligvis er det slik at når gruppestørrelsen går opp blir det 

mindre taletid til hver enkelt student. Det innebærer også at det blir ventetid før studenten får 

svar på sine spørsmål. Dessuten kan det være lettere ”å gjemme seg bort” eller å la de mere 

taletrengte ta over når gruppene er store. Det kan også være en tendens til at ansvaret 

pulveriseres når det skal fordeles på mange deltagere. Uansett årsak vil resultatet bli at 

studentene opplever det som lite meningsfullt å delta i studiegruppene (Jfr. klager på 

oppmøte i studiegruppene, s.43).  

 Det er fristende å trekke inn responsen fra ledere og faglige ansatte som vel og merke ikke 

er en del av denne oppgaven, men hvor temaet økonomi ble brakt på banen. Mappemetoden 

skulle føre til reduserte kostnader fordi den øker gjennomstrømmingen og reduserer utgifter 

til sensurering. Noen svarer at ”Av og til virker det som om økonomien fører til at man 

velger løsninger som man i neste omgang begrunner med faglige/pedagogiske argumenter.” 

Man stiller seg spørsmålet: er det pedagogikken eller er det økonomien som styrer? Hvis 

man ser på elementene: store grupper, stor grad av ansvar for egen læring og få 

tilbakemeldinger på mappeoppgavene, kan dette være utrykk for en 

rasjonaliseringstankegang som vil være lønnsom i økonomisk forstand, men ikke 

nødvendigvis lønnsom for alle studentgrupper i systemet. Etter min erfaring er det de sterke 

studentene som kan dra nytte av denne type opplæring, mens de svake og kanskje studenter 
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med minoritets bakgrunn, faller igjennom. Dersom dette er tilfelle får virkemidlene en 

paradoksal effekt. 

Wenger trekker grenser for sin teori ved politisk- og økonomisk makt, han bruker makt 

begrepet som en egenskap sosiale fellesskap kan ha (ibid:189). Makten det sosiale 

fellesskapet kan ha er knyttet til forhandlingsevne, følelse av samhold og felles identitet. 

Wenger bruker arkitektur som en analogi for å beskrive hvordan et godt læringsmiljø kan 

designes. I designprosessen blir man stilt overfor mange viktige spørsmål: hvilken teori skal 

være rådende, hvilke komponenter skal systemet bestå av, hvor stor plass skal hvert element 

ha, hvilke fasiliteter er nødvendig, Hvilke aktiviteter skal foregå til hvilken tid?  Wenger 

inspirerer oss til å leke med nye design for å skape mest mulig sammenheng i rammer og den 

begrepsmessige utformingen av læringsmiljøet.  

Evalueringsgruppen anbefaler å øke krav om tilstedeværelse, sette klare tidsfrister for 

innleveringer samt å redusere antall studenter pr. lærer i studiegruppene. Når det gjelder 

finansiering av sykepleierutdanningen arbeider flere studiesteder for å bedre basisstøtten. 

Kunnskapsdepartementet skal foreta en evaluering av finansieringsordningene for universitet 

og høgskoler i løpet av 2009. Dette ble varslet i St.meld.7 (2008-2009) og løftet ble gjentatt i 

NOU 2008:3 ”Sett under ett”. 

6.4. Forhandlinger om legitim perifer deltagelse 

Som tidligere nevnt ble mappe som lærings- og vurderingsmetode innført ved avdeling 

for sykepleierutdanning i 2002. Studentene som starter opp studiene sine ved HiO hører 

om denne ordningen, men vet ikke egentlig hva dette innebærer før de har vært igjennom 

noen studieoppgaver og en eksamensperiode. En student sier: 

I begynnelsen skjønte jeg ikke noe av mappen. Tok lang tid før jeg kom inn i systemet. 

Studentenes læringsmuligheter er altså organisert på bakgrunn av reifikasjoner som er 

vedtatt før studentene starter som deltagere i læringsfellesskapet. Nye studenter må følge i et 

system eller reifikasjoner om ble forhandlet frem for flere år siden. Dagens studenter har da 

bare mulighet til å forhandle om hvordan de ønsker å utnytte læringsmulighetene som er 

reifiert. Reifikasjonen ligger der som et potensiale for studenten. En viktig forutsetning er da 
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at studentene har eller gis mulighet til å avkode systemet slik at de blir i stand til å delta i 

praksis. 

Such a concept of practice includes the language, tools, documents, images, symbols, well-defined 

roles, specified criteria, codified procedures, regulations and contracts that various practices make 

explicit for a variety of purposes. But it also includes all the implicit relations, tacit conventions, 

subtle cues, untold rules of thumb, recognizable intuitions, specific perceptions, well-tuned 

sensitivities …Most of these may never be articulated, yet they are unmistakable signs of membership 

in communities of practice and are crucial to the success of their enterprises (Wenger, 1998:47). 

Studentenes mulighet for å lykkes i studiene har altså sammenheng med om de klarer å 

avkode hva skolen mener er viktig og riktig. Når det er vanskelig å finne sikker informasjon 

og gyldig oversikt over studiekrav reduseres studentens mulighet til påvirke og forhandle om 

mening.  

The significance of artefact in the full complexity of their relation with the practice can be more or 

less transparent to learners. Transparency in the simplest form may just imply that the inner workings 

of the artefacts are available for the learner’s inspection (Lave& Wenger, 1991: 102). 

Deltagelse forutsetter at studentene gis mulighet til å forstå hvordan studieopplegget er 

konstruert og hvordan de skal bruke redskapene som er tilgjengelig, for eksempel 

mappemetodikken. 

 Studentene sier: 

Har inntrykk av at studiet stadig prøver ut nye undervisningsformer og eksamensmetoder. Dette fører 

til mye rot og dårlig informasjon. Det er ofte vanskelig å få et ordentlig svar, noe som er frustrerende. 

Synes at organiseringen og informasjonen kan bli bedre. 

Det er litt rotete beskrevet i ramme- og fagplan i henhold til ”moduler” og kurser. Det kunne vært 

organisert enklere, og lettere tilgjengelig. Rotete informasjon på Fronter, med mye feilinformasjon. 

 Skolen kan bidra til at terskelen for å få adgang til deltagelse senkes. Ved å skape 

tilgang til tydelig informasjon for å gi studentene mulighet til deltagelse. Disse 

tilbakemeldingene fra studentene er nyttige og bør føre til umiddelbar kvalitetssikring av 

informasjonen som er presentert på avdelingens nettsider. Det må også tilføyes at 

studentene har et selvstendig ansvar for å søke informasjon og at de ikke bør gi opp før 

de har fått et tilfredsstillende svar.  
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6.4.1. Maktperspektivet 

Spørsmålet om legitim perifer deltagelse inneholder også et maktperspektiv, fordi de 

fullverdige medlemmene regulerer de perifere deltagernes adgang til viktige oppgaver. 

Styrkeforholdet er ulikt eller asymmetrisk om man vil. Wenger legger liten vekt på 

konflikter og maktkamp som kan utspille seg i et praksisfellesskap. Blant våre studenter 

ser vi av svarene at konflikter oppstår i løpet av gruppearbeidene. Studentene har ulike 

evner og ambisjoner og det er nok ikke slik at alle er like engasjert til enhver tid. Noen 

opplever at det er ulik fordeling av arbeidsoppgaver. Det forventes at studentene skal 

samarbeide og dele på sine kunnskaper, men konkurranseelementet kan snike seg inn og 

hindre utvekslingen av kunnskap og erfaring. Noen gruppedeltagere anser ikke 

veiledningsmøtene som lønnsom tidsbruk og fjerner seg helt fra samarbeidet.  

Jeg opplever å være en student som er godt forberedt og engasjert i spl.faget. Læringsutbyttet blir 

ikke alltid som forventet da man må bruke tid & energi på å få med de som ikke henger med. Det er 

lite rom for å strekke seg til et høyt faglig nivå. 

Mappe som lærings- og vurderingsform mener jeg har lite nytte for utdanningen. Samarbeid i 

gruppene fungerer dårlig ettersom oppgaver bare blir fordelt. 

Når medlemmene i studiegruppen møtes for å forhandle om mening kan ulike 

dominansstrategier utspille seg, det være seg alt fra personlig dominans, karisma, nepotisme, 

diskriminering til vennskap, tillitsforhold og ambisjoner. Wenger vedgår at maktbruk og 

konflikt er en del av praksisfellesskapet, men disse forholdene eksisterer fordi medlemmene 

aksepterer status quo.  Wenger mener fellesskapet har forhandlet frem dominans og 

underkastelse som en respons(Wenger, 1998: 80). Det kan tolkes som at han reduserer 

maktperspektivet til å være gruppemedlemmenes ansvar. Makt etableres ikke med mindre 

noen aksepterer underkastelse. Wenger gir ikke noen videre begrunnelse for hvorfor noen 

skulle forhandle seg frem til underkastelse. Problemer i samarbeidet mellom 

gruppemedlemmene blir i neste omgang et problem for de lærerne som skal veilede gruppen. 

6.4.2. Vurdering i et maktperspektiv 

Vurdering har tre hovedfunksjoner: for det første en kontroll- og sertifiseringsfunksjon 

(summativ vurdering), for det andre å gi studenten tilbakemelding om fremgang eller 
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endring av læringsstrategier(formativ vurdering) og for det tredje gi skole og lærere 

tilbakemelding om sterke og svake sider ved læreprosessene (Dysthe, 2003). En fjerde 

funksjon er fagets utvelgelse av eksamensmateriale, hva skal være sentral og testbar 

kunnskap. Hvordan disse fire funksjonene vektlegges vil påvirke vurderingsformene. Innen 

høyere utdanning har kontroll og sertifiseringsfunksjonen vært sentral på grunn av 

mulighetene for å hindre sosial mobilitet i klassesamfunnet, slik de franske sosiologene 

Michel Foucault(1924 – 1986) og Pierre Bourdieu (1930 – 2002) har pekt på. Vurdering 

innebærer på denne måten sosial makt og kontroll. Dermed blir det viktig at studentene 

opplever lik og rettferdig vurdering og at vurderingskriteriene er tydelige. Studentene sier: 

Ønsker heller flere småeksamener. Føler jeg får vist bedre forståelse da enn gjennom en kort 

mappeeksamen. Sensuren ved mappeeksamen bærer preg av tilfeldigheter og gir ingen tiltro til 

troverdighet. Karakterene er viktig for oss mht. videreutdanning, det er viktig at det skapes en mal for 

karaktersetting. 

De som sensurerer har tydeligvis ulik oppfatning av hva som svarer til de ulike karakterene. 

Synes det er kjempeskummelt med så mange ulike veiledere. Burde sitte to veiledere på hver oppgave, 

selv om det koster litt mer. 

Det er nødvendig med en viss standardisering når mappene danner grunnlag for summativ 

vurdering. Sensorer/ veiledere/lærere kan sette av tid til å forhandle frem en felles forståelse 

for vurderingskriteriene. Noen skoler praktiserer ”fellessensur”, det vil si at lærerne bytter 

mapper og får andres synspunkt på oppgaver det er tvil om, slik utvikles det et 

”tolkningsfellesskap” som kvalitetssikrer vurderingen (Dysthe, 2007). Evalueringsgruppen 

anbefaler SU å fortsette skolering av sensur av oppgaver for å sikre samsvar i 

karaktersettingen. 

Wenger tar ikke opp temaet vurdering i teorien om læringsfellesskapet, teorien er mer rettet 

mot organisasjons- og yrkesliv ikke - spesielt mot utdanningsinstitusjoner. 

6.4.3. Språklig kompetanse og legitim perifer deltagelse  

Studenter med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke studieplass ved 

sykepleieutdanningen. I de senere år har antall norske søkere til studiet gått noe ned, mens 

behovet for nye sykepleiere er økende. Livslengden i befolkningen øker og de store 
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barnekull som kom til etter andre verdenskrig vil slå in som en ”eldretsunami” de neste 10-

15 år. Man forventer at denne andelen eldre i befolkningen har et økt behov for pleie og 

omsorg. Dermed vil sykepleierhøgskolene henvende seg til nye søkergrupper for å dekke 

behovet for fremtidig arbeidskraft. Studenter med minoritetsbakgrunn er interessante som 

rekrutteringspotensiale på grunn av deres spesifikke bakgrunn. Når de da har passert den 

første barrieren som er inntaksgrensen, viser det seg at neste barriere kan bli problematisk 

for en del av studentene. Noen studenter kommer ikke i posisjon til å delta i 

gruppesamarbeidet på grunn av språkvansker. 

 

Medstudentene sier:  

Det er veldig tungt å samarbeide med studenter som kan dårlig norsk Det er enkelte studenter som har 

særskilt dårlige norskkunnskaper skriftlig og muntlig. 

Det blir ekstra stor belastning å ha med gruppemedlemmer som har dårlig norskkunnskaper, 

arbeidsfordelingen blir skjev, og samarbeidet blir dårlig. 

Utrolig irriterende å bruke lang tid på å forklare de hva veileder har sagt eller hva medstudent har sagt. 

Vi leser av svarene at studenter med språkvansker ikke opptas som fullverdig medlem av 

gruppen, de blir holdt i en marginalisert posisjon. Vi har allerede sett at flere studenter med 

norsk bakgrunn har problemer med å finne pålitelig informasjon og da blir det desto 

vanskeligere for studenter med minoritetsbakgrunn.  De minoritetsspråklige er i en svakere 

posisjon i forhold til å forhandle om medlemskap fordi de mangler fullstendig tilgang til 

språket forhandlingene føres i. Hvordan kan disse studentene legitimere sin deltagelse i 

gruppen? Kan skolen bidra til å gi disse ”nybegynnerne” legitim deltagelse i 

utdanningssystemet?                                                                                                               

HiO tilbyr sykepleierstudentene et studieforberedende kurs i regi av Pedagogisk 

utviklingssenter (PUS). I løpet av en uke får de blivende studentene innblikk i høgskolens 

læringsmetoder. Gjennom humor og uhøytidelige øvelser skal studentene øve opp 

samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter. Et sentralt tema er læringskulturelle ulikheter 

og hvordan man kan utnytte disse ressursene i seg selv og i medstudenter. Skolen rapporterer 

i HiO-rapport 2007 nr 10.at kurset kan redusere frafallsprosenten.  
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Undersøkelser viser at de deltakerne som får studieplass, kommer raskere i gang med det faglige arbeidet 

og har lært seg noen strategier i forhold til hvordan de kan møte kravene som stilles. Bare et fåtall av disse 

avbryter sine studier, til sammenlikning med de 39 prosent av bachelorstudentene som i 2005 startet ved 

Det humanistiske fakultetet ved universitetet, og som sluttet i løpet av første studieår. (Marit Greek & Kari 

Mari Jonsmoen, 2007)  

Bør denne uken være obligatorisk for studenter med minoritetsbakgrunn?  Bør det innføres 

strengere språktester og – krav som en del av opptak til studiet? Bør studentene med 

minoritetsbakgrunn samles i homogene grupper hvor de kan få tilrettelagt opplæring? Disse 

spørsmålene drøftes.  

Jean Lave og Etienne Wenger introduserte begrepet ”legitim perifer deltagelse” i deres bok 

fra 1991. Legitim perifer deltagelse innebærer at nye deltakere inkluderes gjennom spesielle 

læringsaktiviteter som gradvis introduserer dem for praksis. Oppgavene er reelle, men 

tilpasset slik at risikoen for å mislykkes er liten, dermed får nybegynneren en 

mestringsopplevelse og identiteten hans blir styrket. Forfatterne viser til et eksempel fra en 

skredderbedrift hvor lærlingene bare tillates å klippe fôrstoffer den første tiden. Feilklipping 

i dette stoffet gir små økonomiske konsekvenser. Nybegynnerne er i periferien av sitt fag, 

men de blir gitt legitimitet som nybegynnere. Det innebærer at de får oppgaver som et 

tilpasset et nytt medlem, forventningene til deres bidrag er noe lavere enn til fullverdige 

medlemmer. 

Peripherality provides an approximation of full participation that gives exposure to actual practice. It can 

be achieved in various ways, including lessened intensity, lessened risk, special assistance, lessened cost 

of error, close supervision, and lessened production pressures (Wenger, 1998:100). 

Dette sitatet kan oppfattes som Wengers oppskrift på differensiert opplæring. Han 

understreker sterkt at disse virkemidlene må bare brukes i grupper hvor det nye medlemmet 

inkluderes i gruppen i gjensidig engasjement, fordi tilhørighet i gruppen er faktisk selve 

curriculum. En stor del av nybegynnerens læring skjer fordi han er tilstede i gruppen. 

 



 58

6.5. Situert læring 

Er mappemetodikk ikke tilstrekkelig situert i sykepleierens yrkespraksis?  I følge Wenger er 

akademisk læring til en viss grad tatt ut av sin naturlige sammenheng, Autentisk læring 

foregår best der hvor læringen skal anvendes, for eksempel på en arbeidsplass eller en 

organisasjon. Arbeidsplassen eller praksisfellesskapet er det naturlige sted for læring fordi 

der finnes kunnskapen som skal til for å utføre oppgaver eller løse problemer. Kunnskapen 

er situert i nettopp det spesielle arbeidsfellesskapet. Kunnskapen er i tillegg distribuert 

mellom medlemmene i arbeidsgruppen. Det er ikke forventet at alle skal kunne alt. Hvert 

medlem har sine spesielle oppgaver og til sammen utgjør gruppen en funksjonell enhet. 

Dette synet står i motsetning til skolens tradisjonelle syn på kunnskap, som noe som er 

”situert” i den enkelte student. Hvor fokus for vurdering er hvor mye kunnskap studenten har 

opparbeidet seg ved slutten av et studium. Ved mappevurdering er underveisvurderingen like 

viktig fordi den danner grunnlaget for videre læring. Studenten sier: 

Mappeoppgavene jeg hadde 1.året syntes jeg var veldig lite konkret formulert, altfor synsete og lite 

aktuell. Savner tilbakemelding på hvorfor jeg fikk den karakteren jeg fikk. Ellers lærer man jo ikke av 

sine feil! 

Studentene opplever at mye tid bindes opp til gjøremål som de mener ikke er relevant for en 

sykepleiers hverdag. Studentene ønsker kompetanse i praktisk sykepleie og flere hevder at 

dette får for lite plass i studiet. 

Altfor stort fokus på refleksjon som ikke føles relevant, burde vært mer fokus på klinisk sykepleie. Alt 

for skeiv studiepoengfordeling mellom semesternotat som føles helt ubetydelig i forhold til min faglige 

utvikling og sykdomslæreeksamen som er mer relevant i forhold til vårt kommende yrke som 

sykepleiere!!!! 

Flere rapporterer om lite utbytte av medstudentrespons. De fleste ønsker derimot mer 

respons fra lærer for å vite hvor de står underveis, slik at eksamenskarakteren ”ikke kommer 

som et sjokk”.  
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6.6. Veiledning  

Materialet i evalueringen viser at mange studentene er fornøyd med veileders tilgjengelighet 

og engasjement, men det kommer imidlertid fram at veiledningen varierer med ulike 

veiledere. Studentene mener at veilederne er for lite samkjørte og har ulike krav. Dette fører 

til frustrasjon og forvirring for studentene, de etterlyser felles vurderingskriterier Det er også 

ønske om tilbakemelding på flere oppgaver i løpet av semesteret, slik at studentene vet hvor 

de står. Studentene sier: 

Hadde vært en fordel om det var større samsvar mellom veiledernes opplegg, organisering og 

tilgjengelighet. Skaper veldig ulikt grunnlag for studentene. 

Føler stort sprik i hvordan de ulike veilederne vil ha oppgavene. Blir usikker på hvordan jeg bør løse 

eksamensoppgavene. 

Store forskjeller i hva de ulike veilederne legger vekt på i forhold til oppgaveskrivning. Noen vil ha 

mye egenrefleksjon andre ikke. 

Hos Wenger er grunnleggende læreprosesser forankret i læringsfellesskapet. Veiledning som 

begrep har mange innfallsvinkler og utføres ved hjelp av forskjellige teknikker, men må 

allikevel sies å være en viktig del av læreprosessen. Dersom veiledningen ikke forankres i 

læringsfellesskapet er det fare for at studentene opplever veiledningen som ulik og 

forvirrende. Noe få studenter (2) viser forståelse for at veiledningen blir ulik fordi 

studentene har ulike behov. Disse studentene sier: 

Har mye å si hvilken veileder en får. Veiledere legger vekt på ulike ting.. men er sikkert vanskelig å 

gjøre noe med dette – mennesker er forskjellige. 

Bra med individuelt preg på veiledningen. Dette må gjøres personlig. 

Dersom læring og veiledning forbeholdes et individuelt nivå, risikerer man å gjøre det til en 

individuell ferdighet og et individuelt ansvar. Dermed blir det den enkelte lærers egen skyld 

hvis veiledningen ikke fungerer. 

For å motvirke en privat forståelse av hva veiledning innebærer er det hensiktsmessig at 

praksisfelleskapet av lærere og veiledere forhandler seg frem til en felles forståelse av hva 

som er viktig for god veiledning. Lærerne blir enige om hvilke meninger, det være seg 
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verdier, tankesett, rammer eller regelverk som er viktigst. Wenger kaller en slik prosess 

”Forhandlbarhet” (Negotiability). Han definerer begrepet på denne måten:  

Negotiability refers to the ability, facility, and legitimacy to contribute to, take responsibility for, and 

shape the meaning that matter within a social configuration” (ibid: 197).  

Deltagerne i fellesskapet er hverken autonome aktører som gjennomfører sine private valg 

eller identitetsløse brikker som er determinert av systemets dominans. Forhandlingene om 

hva som skal være riktig, gyldig og best preges av medlemmenes personlige erfaringer og 

deres identitet. Identitet er en viktig del av forhandlingene fordi resultatet må gi mening for 

hvert medlem slik at de begriper hvordan læringen skal kunne brukes. Gjennom 

forhandlingene blir meningene rangert, de gis en relativ verdi: hva er viktigst eller best? 

Dette er en pågående, dynamisk prosess hvor de berørte partene tar eierskap over 

forhandlingsresultatet.  

Studentenes meninger om veiledningen bør inkluderes i forhandlingene. En forutsetning for 

at studietilbudet SU gir skal fungere, er at studentene får anledning til å si sin mening om 

studieordningen.  Gjennom denne evalueringsundersøkelsen får studentene sjanse til å gjøre 

dette, men det er ikke tilstrekkelig å registrere at flere studenter har kritiske 

tilbakemeldinger. Studentene bør gis forhandlbarhet som Wenger sier, de bør gis reell 

mulighet til å forhandle fram sine synspunkt. Når studentene gis medansvar i utformingen av 

praksis, vil de også ta eierskap og føle ansvarlighet for praksis. I et større perspektiv vil 

legitim perifer deltagelse fremme målet for utdannelsen: å medvirke til selvstendige og 

reflekterte fagpersoner som har trygghet nok til å gå fra” handlingsberedskap” til 

”handlingskompetanse” jfr. Rammeplanen.  

Evalueringsgruppen anbefaler at det sosiokulturelle læringssynet tydeliggjøres for både 

lærere og studenter. I tilegg bør veiledningen forbedres med mer opplæring.  Skolen er 

allerede i gang med flere prosjekt som skal forbedre studentenes veiledningstilbud. Det skal 

opprettes et tilbud om medstudentmentor for førsteårsstudenter samt et tilbud om ”drop-in” 

studieverksted to ganger i uken. 
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6.7. Refleksjon over Wengers teori som analysegrunnlag  

Etter at jeg nå har forsøkt å analysere materialet fra spørreundersøkelsen ved å legge 

Wengers teori om læringsfellesskap til grunn, ser jeg at teorien på mange måter er nyttig og 

relevant. Den setter fokus på at læring og kunnskap først og fremst er sosiale fenomen som 

foregår i en bestemt kontekst. Den viktigste konteksten for Wenger er læringsfellesskapet, 

hvor vi lærer oss å forhandle om mening, utvikle felles handlingsmåter og skape identitet. 

Denne tankegangen samsvarer med intensjonene bak mappemetodikken ved 

sykepleierhøgskolen. Hvorvidt studentene opplever mappemetodikken slik, er en annen sak. 

Wenger gjør ikke krav på å ha en fullstendig teori om sosial læring, han ønsker å belyse 

visse aspekt som kan hjelpe oss å analysere sosial læring (Wenger, 1998: 3). Teorien tilbyr 

ingen spesifikk metode, men viser oss betydningen av å tilrettelegge sosiale kontekster som 

gir læring. Spørsmålet er hvilken type sosial deltagelse som gir de beste betingelser for 

læring. 

Wengers teori omhandler de sosiale strukturer som fremmer læring. På en akse mellom på 

den ene siden; det sosiale systemet og på den andre siden; aktøren, er Wengers teori 

systemtung, aktøren får mindre oppmerksomhet. Aspekt vedrørende aktøren, for eksempel 

motivasjon, læringsevne eller læringsstil behandles ikke. Hvilke mekanismer hos aktøren er 

det som driver han inn i praksisfellesskapet for å bli fullverdig medlem? Wenger svarer at vi 

er sosiale vesener, men evalueringsundersøkelsen viser at mange studenter ønsker 

individuell veiledning, individuelle studieoppgaver og tradisjonell eksamen, Wenger gir ikke 

eksplisitte svar på slike problemstillinger, slik jeg tolker teorien. 

Wenger argumenterer for at den mest fruktbare kunnskapsutvikling foregår i 

læringsfellesskapet der hvor erfaring og kompetanse finnes (ibid: 214). I denne tankegangen 

kan man se en betenkning i at kunnskapen som utvikles blir instrumentell eller i verste fall 

opportunistisk. Det kan bli nytteverdien som teller og ikke uavhengig og fri fagutvikling. 

Dessuten vil noen tenke at kunnskap også tilsynelatende unyttig kunnskap, har en verdi i seg 

selv. 

Hos Wenger er læringen altså situert (Lave & Wenger, 1991).  Dette synet på at læring 

hovedsakelig foregår innenfor et praksisfelt eller domene, kan føre til manglende nytenkning 

og innovasjon. Praksisfeltet er en viktig læringsarena for sykepleierstudentene, men det 
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finnes også andre leverandører av kunnskap. Høgskolen(SU) har et ansvar for å utvikle 

sykepleien som et akademisk fag. De vitenskapelig ansatte ved skolen gjennomfører studier 

som kan endre sykepleieprosedyrer og forståelsen av sykepleiefaget. Høyskolens ansvar er å 

gi forskningsbasert undervisning til sine studenter, men også å formidle faget til 

praksisfeltet.  Dynamisk læring kan skje ved at ulike, men allikevel beslektede fagfelt kan 

lære av hverandre. Wenger foreslår en mekler, (broker) kan være en formidler over ulike 

faggrenser (boundaries). Endring og utvikling kan skje ved hjelp av mekleren som 

oversetter, formidler og bygger en bro mellom ulike faggrenser. Et forslag kan være at en 

praksisveileder/kontakt fra skolen kan ha en slik rolle i forhold til praksisfeltet. En liaison - 

funksjon som kjenner behovene i begge felt og kan bidra til løsninger og utvikling som både 

skole og praksisfelt har glede av. 

Når det gjelder metodikk og behandlingen av rådata i denne oppgaven, ser jeg i ettertid at 

jeg kunne ha valgt en alternativ framgangsmåte. Utviklingen av kategorier for rådata ble 

gjort av evalueringsgruppen i fellesskap. Kategoriene som kom fram, ble senere benyttet i 

analysen av alle data, det vil si fra ledelse til pedagogisk personale og studenter. Jeg ser 

imidlertid at jeg kunne ha benyttet Wengers kategorier i databearbeidelsen i min 

selvstendige oppgave. Hans kategorier for eksempel praksisfellesskapet, deltagelse, 

reifikasjon, legitim perifer deltagelse, tror jeg hadde vært mer relevante og ville gitt 

oppgaven et mer helhetlig preg. Jeg valgte allikevel å beholde de opprinnelige kategoriene 

for å beskrive den metodiske arbeidsprosessen som jeg var en del av i evalueringsgruppen. 

Et annet grep som kunne ha vært gjort, var å trekke inn annen teori som kunne fylle ut bildet 

der Wengers teori har svakheter.  Én teori er sjelden dekkende for å gi fullgode forklaringer 

på sammensatt empiri. 

 I et videre arbeid med evalueringsundersøkelsen kunne det være behov for å gjøre en 

studie av SU som en lærende organisasjon. Studien kunne ha et praktisk mål om 

hvordan avdelingen kan forbedre mappe som lærings- og vurderingsmetode. Her 

kunne man trekke inn Schöns4 teori om ”reflection in action” for å styrke 

sammenhengen mellom den dyktig, profesjonelle praktikeren og utdanningssystemet. 

 

4 D. Schön:  TheReflective Practitioner, 1983 
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Nonaka og Takeuchis5 teori omkring konvertering av taus kunnskap til eksplisitt 

kunnskap gjennom ulike sosiale prosesser, kunne også ha bidratt til forståelse for 

informasjonsdeling og kompetanseutvikling. 

6.8. Oppsummering   

Mappe som lærings- og vurderingsmetode er institusjonelt forankret i sosiokulturell 

læringsteori (Taasen, 2002).  Vedtaket om denne forankringen krever en pågående prosess 

blant lærere, veiledere og studenter for å operasjonalisere og videreføre dette læringssynet 

slik at det blir praktisert etter intensjonene. Med referanse til studentundersøkelsen kan det 

stilles spørsmål om prosessen er fulgt opp. 

Evalueringsundersøkelsen viser at studentene vurderer mappemetodikken i hovedtrekk til 

nokså bra i en fire delt skala, det vil si nest laveste skåre. Står mappemetodikk fram som en 

meningsfull og formålstjenlig undervisningsmetode for studentene ved HiO? En forutsetning 

for at studentene skal engasjere seg i praksisfelleskapet rundt mappeoppgavene er at de har 

tro på og opplever metoden som nyttig. Wegner sammenligner læringspraksis med å skape et 

kunstverk. en mengde remedier og verktøy er nødvendig for å produsere kunstverket, lerret, 

modell, ulike pensler, palett, fargepigmenter og kyndig teknikk, men resultatet blir bare et 

tynt ferniss på en overflate. Det som teller til slutt er maleren og tilskuernes opplevelse av 

bildet. På liknende måte er det med alle de ulike anstrengelsene vi gjennomgår for å nå våre 

mål, - det siste spørsmål blir allikevel til slutt: er dette meningsfullt (Wenger, 1998: 51)  

Begrepet mening er i følge Wenger ikke svar på et filosofisk spørsmål, men en 

erfaringsprosess hvor aktørene forhandler om mening. Prosessen som er omtalt tidligere 

innebærer dualiteten deltagelse og reifikasjon. Denne gjensidige prosessen er grunnlaget for 

all erfaring og læring.   Innen den sosiokulturell læringstradisjon har språket en sentral plass 

i læringsprosessene (Dysthe, 2001).  Wenger skiller seg fra denne tradisjonen i sitt syn på 

språk, han sier:  

 

5 I. Nonaka &  H. Takeuchi: The Knowledge Creating Company, 1995 
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 The negation of meaning may involve language, but it is not limited to it. It includes our social 

relations as factors in the negotiation, but it does not necessarily involve a conversation or even direct 

interaction with other human beings (ibid: kap.2). 

I dette utsagnet åpner Wenger for at meningsforhandlinger ikke nødvendig vis foregår med 

utelukkende med ord, de kan også foregå ved ikke-lingvistiske element slik som artefakter, 

symboler, visse måter å handle på, kroppsholdninger, gester. Innen sykepleien er det et bredt 

repertoar av artefakter som tjener som felles referanseobjekt for sykepleieidentiteten, det kan 

for eksempel være sykepleiernålen, ”søsteruret”, uniformen, sikkert håndlag og trygghet i 

utføringen av prosedyrer. Et slikt artefakt kan også være tankegang og praksis knyttet til 

mappemetodikk. Wenger sier at engasjement og deltagelse ikke fordrer homogenitet, tvert i 

mot kan uenighet være produktivt i forhandlingsprosessen. Alle medlemmer i en fellesskap 

tenker ikke likt til en hver tid, meningen må forhandles fram. 

Opplevelse av mening er ikke noe som kan vedtas, mening er et resultat av en dynamisk 

prosess, hvor det ikke er tilstrekkelig at en part forstår hensikten med den foretrukne 

fremgangsmåten, meningen ligger i at begge parter forstår og er enig i praksisen.                         

Dersom en utdanningsinstitusjon er overbevist om at en lærings- og evalueringsmetode er 

den beste, bør skolen etterstrebe å formidle dette i praksis på alle måter, slik at studenter, 

lærere og ledelse får noenlunde den samme forståelsen. Målet for sykepleierutdanningen bør 

være å lukke gapet mellom gode intensjoner og studentenes opplevelse av mening. 

Det anbefales at skolen arbeider videre med følgende tiltak: 

• Det sosiokulturelle læringssynet bør synliggjøres bedre for lærere og studenter 

• Veiledningen forbedres med økt opplæring for veilederne 

• Færre studenter pr lærer i studiegruppene 

• Færre og bedre studieoppgaver som kan gi økt faglig fordypning 

• Utvikle presise kriterier og sikre at oppgavetekst og kriterier er i samsvar 

• Flere individuelle oppgaver 

• Øke språkkompetansen 
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• Bedre informasjonen om mappe som lærings- og vurderingsmetode i fag- og 

undervisningsplaner 

Disse tiltakene er i hovedsak lik de tiltakene som den store evalueringsstudien foreslo. 

Deres rapport er ikke utgitt, men kan fås ved henvendelse til Avdeling for 

sykepleierutdanningen, HiO. 

6.9. Avslutning 

En evalueringsundersøkelse er ikke ment å være en endelig dom over et foretak, men et 

nyttig utgangspunkt for videre diskusjon og læring. Det er ikke en avslutning av en prosess, 

men en begynnelse. Målet er å forbedre det eksisterende slik at tilretteleggingen av 

sykepleierstudiet blir best mulig for studentene. Valg av lærings- og vurderingsformer må 

sees på bakgrunn av både samfunnsmessige forandringer og synet på kunnskap og læring. I 

St. meld. 27/2001 advares det mot ensidig bruk av tradisjonelle eksamensformer for 

eksempel skoleeksamen og multippel choice. Dette er former som kan føre til kortsiktig 

pugg i motsetning til mappeeksamen som bedre formidler hva studenten har forstått. HiO 

innførte tidlig mappemetodikk med sosiokulturell forankring. Evalueringsundersøkelsen ved 

avdeling for sykepleierutdanning setter fokus på en rekke forhold som bør diskuteres med 

tanke på å bedre studentenes opplevelse av mappemetodikken. Forhold som vil gjøre det 

lettere for studenten å bevege seg fra periferien av faget inn i en bane mot sentrum til 

fullverdig deltagelse. Forholdene er knyttet til gruppestørrelse, tydeligere veiledning, bedre 

tilrettelegging av mappeoppgavene med klare vurderingskriterier og tidsfrister. Mappe som 

lærings- og vurderingsmetode beholdes og forståelsen for hva det innebærer at 

utdanningsprogrammene bygger på det sosiokulturelle læringssynet må styrkes blant lærere 

og studenter.  
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Vedlegg 1  

Ledergruppen                                                                                                            

Studieadministrasjonen 

Faglige tilsatte 

Studenter 

 

KVALITETSSIKRING AV MAPPE SOM LÆRINGS OG VURDERINGSFORM I 
SYKEPLEIERUTDANNINGENS BACHELORGRAD VED HØGSKOLEN I OSLO 

Avdeling for Sykepleierutdanning ved Høgskolen i Oslo gjennomfører høsten 2007 og våren 
2008 kvalitetssikring av mappe som lærings og vurderingsform ved 
bachelorutdanningen. 

Kvalitetssikringen er planlagt gjennomført med ulike evalueringsmetoder,  

og den retter seg mot utvalg av ledergruppen, tilsatte i studieadministrasjonen, faglige 
tilsatte og endelig et utvalg av studenter. 

De ulike evalueringsmetodene er planlagt slik; 

Selvrapportering for representanter fra ledergruppen og studieadministrasjonen  

Frist 10.08.07. 

Bearbeiding av selvrapportering og utvikling av tema til fokusgruppeintervju. 

Fokusgruppeintervju med faglig tilsatte sammensatt av fem representanter fra hver årsenhet  

Frist: Høst 07 

Spørreskjema til studenter i alle årsenheter  

Frist: Gjennomføres jan./febr. 2008 

Analyse og bearbeiding av data er planlagt våren 2008. 

Evalueringsrapport ferdigstilles juni 2008. 

Vi håper på et godt samarbeid rundt evaluering av Mappe som lærings og vurderingsform! 

20.sept. 2007 

 

Mvh 

Arbeidsgruppe for evaluering av mappe som lærings og vurderingsform 

Interne representanter:    Eksterne representanter: 

Kristin Hogsnes     Ellen Collin(tidl. stud.) 

Kari Toverud Jensen (avsl. Juni 2007)  Line Wittek (avsl. Sept. 2007) 
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Sverre Dølvik (stud.adm)    Per Lauvås 

Ingunn Haavardsholm 

Johannes S. Svendsby (stud.) 
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Vedlegg 2 

EVALUERING AV MAPPE SOM LÆRINGS- OG VURDERINGSFORM I SU 

2007/2008 

Studenter i heltid  1.-2.-3. år 

 

Mange takk for at du tar deg tid til å svare på spørsmålene vedrørende mappe som 

lærings- og vurderingsform i SU. Vi ønsker tilbakemelding fra deg som student om 

sentrale tema knyttet til dette. Til slutt vil det være et åpent spørsmål hvor du kan 

kommentere tilleggsmomenter som du mener har betydning for mappe som lærings- og 

vurderingsform og kvalitet i utdanningen. Tilbakemeldingen vil bli brukt i vårt arbeid 

for å forbedre mappe som lærings- og vurderingsform og studiekvaliteten. 

Ditt svar vil være anonymt. 

Besvar ved å sette ring rundt valgt alternativ der dette er relevant. 

 

Del 1 Personalia 

1) Alder:  
       
2) Kjønn           
      Kvinne         Mann 

3) Studieår       
      1.år        2.år       3.år 

 

Del 2 Mappe som lærings- og vurderingsform 

Nedenfor er sentrale tema innenfor mappe som lærings- og vurderingsform listet opp. 

Dette er organisert i 10 delemner.  
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Delemne 1: Generelt  

 

4) I hvilken grad har studiet svart til dine forventninger? 
      I liten grad        I noen grad          I stor grad          Vet ikke 

 

5) I hvilken grad er du fornøyd med mappe som lærings- og vurderingsform? 
      I liten grad        I noen grad          I stor grad          Vet ikke 

 

6) I hvilken grad tror du din innsats i grupper har hatt betydning for egen læring?  
 I liten grad         I noen grad         I stor grad          Vet ikke 

 

7) I hvilken grad tror du din innsats i grupper har hatt betydning for felles læring?  
 I liten grad         I noen grad         I stor grad          Vet ikke 

 

8) I hvilken grad mener du mappe som lærings- og vurderingsform har bidratt til ansvar  
for egen læring? 

  I liten grad         I noen grad         I stor grad          Vet ikke 

Delemne 2: Læringsutbytte  

 

9) Marker på en skala fra 1 til 5 i hvor stor grad du synes ditt læringsutbytte er i forhold 
til nevnte tema, der 1 er ’i liten grad’ og 5 er ’i stor grad’ 

                                                                                                                                            

 Forelesninger                                                                1       2       3       4       5        

 

 Forelesninger relatert til tema i studieoppgaver           1       2       3       4       5        
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 Samarbeid med medstudenter i gruppe                         1       2       3       4       5        

 

 Arbeid med studieoppgaver i gruppe                            1       2       3       4       5        

 

 Arbeid med studieoppgaver individuelt                        1       2       3       4       5        

 

 Medstudentrespons                                                        1       2       3       4       5        

 

 Bruk av Fronter                                                             1       2       3       4       5        

 

  

10) Har du noen kommentarer om ditt læringsutbytte ved mappe som lærings- og 
vurderingsform, så kan du skrive det her: 

 …………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………… 

 

Delemne 3: Læring 

11) Marker på en skala fra 1 til 5 i hvor stor grad du opplever at mappe som lærings- og 
vurderingsform har betydning for din læring, der 1 er ’i liten grad’ og 5 er ’i stor 
grad’ 

                                                                                           



 4

 Har betydning for min basiskunnskap                              1       2       3       4       5        

 

 Hjelper meg til godt samarbeid med medstudenter           1       2       3       4       5        

 

 Hjelper meg til godt samarbeid på øvingsposten               1       2       3       4       5        

 

 Hjelper meg til godt samarbeid med andre i praksis         1       2       3       4       5        

 

 Bidrar til felles problemløsning                                         1       2       3       4       5        

 

 Ingen spesiell betydning                                                    1       2       3       4       5        

 

Delemne 4: Organisering og informasjon  

12) Marker på en skala fra 1 til 5 i hvor stor grad du er tilfreds med organiseringen av 
mappe som lærings- og vurderingsform i forhold til nevnte tema, der 1 er ’i liten 
grad’ og 5 er ’i stor grad’ 

                                                                                     

 Størrelsen på studiegrupper                                                   1       2       3       4       5        

 

 Antall gruppemøter med veileder                                          1       2       3       4       5        

 Rammer og tidsfrister for innleveringer                                1       2       3       4       5        

 

 Rammer og tidsfrister for mappeeksamen                             1       2       3       4       5        



 5

 

 Informasjon om mappe som lærings- og vurderingsform     1       2       3       4       5   

 

13) Har du noen kommentarer om organisering og informasjon, så kan du skrive det her: 
 …………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………… 

Delemne 5: Veiledning 

 

14) Marker på en skala fra 1 til 5 i hvor stor grad du er tilfreds med veiledningen fra 
lærerne knyttet til studieoppgavene, der 1 er ’i liten grad’ og 5 er ’i stor grad’ 

 

 Veiledning i grupper                                                             1       2       3       4       5        

 

 Individuell veiledning                                                           1       2       3       4       5        

 

 Veileders betydning for min læring                                      1       2       3       4       5        

 

 Veileders tilgjengelighet                                                       1       2       3       4       5        

 

 At veiledere veileder forskjellig                                            1       2       3       4       5        
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15) Har du noen kommentarer om veiledning, så kan du skrive det her: 
 …………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………… 

Delemne 6: Eksamen og vurderingsordninger  

 

16) Har du noen kommentarer om mappeeksamen, så kan du skrive det her: 
 …………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………… 

17) Marker på en skala fra 1 til 5 i hvor stor grad du er tilfreds med nevnte tema, der 1 er 
’i liten grad’ og 5 er ’i stor grad’ 

                                                                                                     

 Tilbakemeldinger underveis (formativ vurdering)               1       2       3       4       5        

 

 Karaktergivning (summativ vurdering)                                1       2       3       4       5        

 

 Kriterier som grunnlag for vurdering                                   1       2       3       4       5        
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 Medstudentrespons                                                               1       2       3       4       5        

 

 Vurderingsordningen generelt                                              1       2       3       4       5        

 

Delemne 7: Arbeidsbelastingen i studiet  

 

18) Marker på en skala på 1 – 3 – 5 hva du synes om arbeidsbelastningen i studiet i 
forhold til nevnte tema, der 1 er ’for lav’, 3 er ’passe’ og 5 er ’for høy’ 

                                                                                        

 Forelesninger                                                                        1             3            5        

  

 Studieoppgavene til presentasjonsmappen                           1             3            5        

 

 Mappeeksamen                                                                     1             3            5        

 

 Forberedelse til skoleeksamen                                              1             3            5        

 

 Øvingspost                                                                            1             3            5        

 

 Praksisstudiene                                                                     1             3            5        

  

 Studieoppgaver i praksisstudiene                                         1             3            5        
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Delemne 8: Kvalitet i utdanningen 

 

19) Marker på en skala fra 1 til 5 i hvor stor grad du opplever at mappe som lærings- og 

 vurderingsform har hatt betydning for kvaliteten i utdanningen innenfor nevnte tema 

 fra Rammeplanen (2004), der 1 er ’i liten grad’ og 5 er ’i stor grad’                                                        

 

 Helsefremming og forebygging                                          1       2       3       4       5        

 

 Pleie, omsorg og behandling                                               1       2       3       4       5        

 

 Undervisning og veiledning                                                1       2       3       4       5        

 

 Yrkesetisk holdning og handling                                         1       2       3       4       5        

 

 Fagutvikling, kvalitetssikring og forskning                         1       2       3       4       5        

 

 Organisasjon og ledelse, politikk og lovverk                      1       2       3       4       5        

  

Delemne 9: Språkferdigheter og læring 

 

20) Har du noen kommentarer om språkferdigheter og læring, så kan du skrive det her: 
 …………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………
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 …………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………… 

Delemne 10: Annet 

 

21) Hvis du har flere kommentarer om mappe som lærings- og vurderingsform, eller  
      forslag til endringer, kan du skrive det her: 

 …………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………    
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Vedlegg 3 

SVAR FRA 2. ÅRS STUDENTER 

KATEGORISERING AV RÅDATA 

Rådata er sortert etter de samme kategoriene som gruppen ble enig om for analyse av 

selvrapportering fra ledelsen. Noen svar fra samme respondent består av flere ledd og går 

derfor inn i flere kategorier. 

 

ANALYSESPØRSMÅL 10: Har du noen kommentarer om ditt læringsutbytte ved 

mappe som lærings- og vurderingsform? 

Svarandel på spørsmål ti er 81 av 204 mulige. 

Fire positive utsagn, resten overveiende negative. 

Læringsform 

• Det er bra med variert fokus på de forskjellige studieoppgavene, og at de er knyttet til 

praksis. Men oppgavene blir nedprioritert i forhold til eksamenslesing. Kunne tatt seg 

mer tid til å sette seg inn i litteratur og forskning om det var færre men lengre 

oppgaver 

• Mange gode temaer rundt mappe, men kanskje for høyt fokus på etikk og omsorg, og 

forlite på det rent faglige. Mange av oppgavene virker å bli like. F. eks 

kommunikasjon 

•  Synes det er altfor mange oppgaver om for mange tema. Sitter igjen med en følelse 

av å lære veldig lite av dette. Forslag: færre studieoppgaver over lengre tid: dette 

ville for min del øke læringsutbyttet og at dersom noen vil lære mer er man nødt til å 

prioritere vekk enkelte deler av pensumopplegget. Det blir nok for mange å skrive 

slurvete oppgaver 

• Man får et godt læringsutbytte av bruk av mappe, men det blir for mange oppgaver 

slik at det blir noen hasteoppgaver. 

• Liten tid til å lese på  
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Arbeidsform  

 

Samarbeid 

• Blir lite læring ved for store grupper. 

• Jeg opplever å være en student som er godt forberedt og engasjert i spl.faget. 

læringsutbyttet blir ikke alltid som ønsket/forventet da man må bruke tid & energi på 

å få med de som ikke henger med. Det er lite rom for å strekke” seg et høyt faglig 

nivå 

 

Veiledning/tilbakemelding 

Vurderingsform 

• Synes ikke det virker som om lærerne er enige seg i mellom da de retter 

mappeeksamen. Virker som spriket er STORT!! 

 

 

Organisering 

• For mange studieoppgaver så for mye fokus på å bli ferdig. I stedet for færre, bedre 

oppgaver som ville vært mer hensiktsmessig  

• Kunne tatt seg mer tid til å sette seg inn i litteratur og forskning om det var færre men 

lengre oppgaver 

• Synes det er altfor mange oppgaver om for mange tema. Sitter igjen med en følelse 

av å lære veldig lite av dette. 

 

• Synes det er altfor mange oppgaver om for mange tema. Sitter igjen med en følelse 

av å lære veldig lite av dette. 

• Oppgavene, særdeles i 1. år bør knyttes nærmere opp til forelesningene 
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• For mange studieoppgaver med tanke på oppgaver i praksis, semesternotat og 

eksamen, som kommer i tillegg. Kan med fordel kutte ned på de studieoppgavene 

som er felles. 

• Jeg ville ha lært mer om det hadde vært færre oppgaver og dermed mer tid. Vi rekker 

ikke sette oss inn i temaet før vi må begynne på nye studieoppgaver. 

• Blir lite læring ved for store grupper 

• Mappeoppgaver har flere positive sider, men når oppgaver og leveringsfrister 

kommer midt i praksisperioder og eksamenslesing er det lite gjennomtenkt. 

 

 

Kvalitet  
 

• Jeg opplever å være en student som er godt forberedt og engasjert i spl.faget. 

læringsutbyttet blir ikke alltid som ønsket/forventet da man må bruke tid & energi på 

å få med de som ikke henger med. Det er lite rom for å strekke” seg et høyt faglig 

nivå 

Generelle utsagn 

Ansvarliggjøring 

Språk 

ANALYSESPØRSMÅL 13: Har du noen kommentarer om organisering og 

informasjon 

Svar andel på spørsmål tretten er 101 av 204 mulig 

Ingen positive utsagn. 

Læringsform 

 

Arbeidsform 

• Grensen på antall ord kunne økes da man knapt får skrevet det viktigste 
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Samarbeid 

• (10) størelsen på studiegruppen er for stor færre vil føre til bedre samarbeid(max 10 

pers) 

• ønsker flere gruppemøter. 

• (4) Obligatorisk fremmøte i gruppene 

• (2) Fint med konkrete frister, spesielt på gruppeoppgaver hvor man er avhengig av 

andres bidrag 

 

Veiledning/Tilbakemeld. 

•  I enkelte perioder kan tidsfrister for å få tilbakemelding å studieoppg. Være 

vanskelig å holde. Veldig intensivt, mens i andre er det roligere. Dette kan resultere i 

”dårlig” arbeid kun for å bli ferdig med oppg., og for å få tilbakemelding 

• (6) ønsker gjennomtenkte frister for innlevering-faste frister 

• (3) Jeg ønsker flere møter med veileder, da det er veiledere som skal være det faste 

punktet en kan gå til i en utdanning som er svært utfordrende. 

• (5) Bedre informasjon fra veileder. 

• (2) Bedre i år hvor studiegruppene under veilederen møter hver for seg. Men i fjor 

var alle studiegruppene stuet sammen, og fikk en rask kvarters gjennomgang før 

vedkommende forsvant 

 

Vurderings-form 

• (2) Det er for tilfeldig hvilken karakter en får ved sensur av mappe eksamen 

• (2) Lite informasjon om mappvurdering det 1.året 

• (2) Vi vet ikke hvordan vi ligger an karaktermessig gjennom året. Derfor blir 1 

eksamen med karakter litt plutselig for mange studenter, og litt drastisk 

• (2) Altfor store forskjeller på sensorer til mappeeksamen. Begrunnelsene er ikke 

individuelle begrunnelser. Ser ut som mal.  
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For eksempel å si til en student i en begrunnelse (på stryk) at stud ikke har 

kompetanse o.l og mangler sykepleiefaglig kompetanse, hvor samme kandidat får B 

v/klage er ikke holdbart, og gjør at tilliten til kvaliteten på HiO svekkes 

 

Organisering 

• Når vi først har blitt tildelt såpass mange studieoppgaver, synes jeg det er bra at det 

blir satt tidsfrister underveis med forslag om at hvis vi vil ha den kikket å av veileder 

må vi bli ferdig. Men bra at vi også kan velge å skrive ved en senere anledning så vi 

har stor frihet til å evt. Velge å prioritere andre ting ved forskjellige tidspunkt 

• (7)Burde være felles rammer og frister, ikke etter veileders skjønn. 

• (9) Ønsker færre studieoppgaver- for få ord 

• (5 generelt dårlig på å gi studentene infomasjon –all info om mappe på et sted 

• (4) Dere må gjøre noe med teksten i oppgavene (noen av dem). De kan for misforstås 

og de legger opp til at oppgavene kan løses på veldig ulik måte. Veldig mye av tiden 

i studiegruppen går med på å forstå teksten i oppgaven 

 

Kvalitet 

Generelle utsagn 

Ansvarlig-gjøring 

Språk 

 

ANALYSESPØRSMÅL 15: Har du noen kommentarer om veiledning? 

Svarandel på spørsmål femten er 44 av 204 mulige 

Ti positive utsagn, resten overveiende negative. 

Læringsform 
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Arbeidsform 

Samarbeid 

• Veilederne burde være klarere på å samarbeide med hverandre, slik at ulike grupper 

ikke får ulik veiledning. Irriterende at veilederne ikke har lik forståelse av 

studieoppg. 

• Veilederne må samkjøre mer seg imellom. 

Veiledning/tilbakemelding 

• Dårlig at de forskjellige studieoppgavene blir gitt forskjellig informasjon av veileder- 

fører til forvirring 

• Får vite mye av det ”oppgavetekniske” og hva høyskolen krever av oss og hvordan 

de vil at vi skal skrive oppgaver 

• Unødvendig at vi må legge med spørsmål til veileder på oppgavene vi vil ha 

tilbakemelding på. Treger generell tilbakemelding på oppgaven! 

• Lærerne er engasjerte, viser interesse for oppgavene og gir gode og relevante 

tilbakemeldinger 

• Veilederne er altfor forskjellige, vurderingene spriker for mye/ vanskelig å forholde 

seg til 

• Enkelte veiledere veileder ganske ulikt 

• Veilederne i praksis og i studiegrupper veileder veldig forskjellig 

• Har ikke hatt individuell veiledning. Forstår ikke dette spm. Hvis det er 

tilbakemelding på den ene studieoppgaven i semesteret er jeg fornøyd. 

• Uklare regler og forskjellig veiledning er et problem. 

• Føler at veilederne ofte er usikre på oppgaveteksten de også. Tolker oppgavene 

veldig ulikt, den viktigste oppgaven til veileder må være å hjelpe oss å tolke oppg. 

riktig. 

• Føler stort sprik i hvordan veilederne vil ha oppgavene. Blir usikker på hvordan jeg 

bør løses eksamensoppg. 

• Store forskjeller i hva de ulike veilederne legger vekt på i forhold til 

oppgaveskriving. Noe vil ha mye egenrefleksjon andre ikke. 

• Viktig at veileder gir konkret og ordentlige tilbakemeldinger siden det er den eneste 

måte å forbedre seg til eksamen. 
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•  Savner mer press/motivasjon fra veileder da det i veldig stor grad legges vekt på 

ansvar for egen læring. 

• Har mye å si hvilken veileder en får. Veiledere legger vekt på ulike ting..men sikkert 

vanskelig å gjøre noe med dette- mennesker er forskjellige. 

• Bra med individuelt preg på veiledningene. Dette må gjøres personlig. Samtidig MÅ 

der ligge retningslinjer til grunne, da mange har opplevd motstridende momenter i 

undervisningen. Dette spesielt mtp. Hvordan oppgaver skal skrives. 

• Ulike veiledere gir ulik informasjon. Noen ting er det uklarheter i. 

• At veilederne er forskjellig fører til usikkerhet. Spesielt på ø-post. 

• Litt forvirrende at veilederne er totalt uenige om hvordan oppgaver skal skrives. 

• Mange veiledere gir veldig forskjellig informasjon, noe som resulterer i mye 

forvirring. Dette kan være uproblematisk gjennom skoleåret, men kan ha betydning 

v/mappeeksamen. 

• Det er store forskjeller på veiledningen som gis fra veileder til veileder. Det må 

utarbeides felles kriterier for vurdering!! 

• Det er rart at lærere har forskjellig mening om hvordan praksis og oppg. skal 

gjennomføres.  Er dette standardisert? 

 

Vurderingsform 

• Veilederne er altfor forskjellige, vurderingene spriker for mye/ vanskelig å forholde 

seg til 

• Likere (klarere) rammer for evaluering av eksamen. F. eks: noen elever fikk B- 

klaget og fikk E. 

 

Organisering 

• Veldig fint at veileder er tilgjengelig og svarer på spørsmål innenfor fine tidsrammer  

• Fordel om det var større samsvar mellom veilederens opplegg, organisering og 

tilgjengelighet. Skaper veldig ulikt grunnlag for studentene. 

• Ok med møter for å klargjøre evt. Spørsmål i forhold til oppgaven. Noen ganger blir 

møtene drøyet veldig ut selv om vi egentlig er ferdig. 
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• Synes at det ofte blir for liten tid på veiledningsmøtene 

• Bra veiledning, men burde hatt mindre grupper. Mer individuell oppfølging. 

• Viktig med en veileder som er konkret om hva som bør gjøres og hvordan oppg. best 

bør løses. 

• Litt individuell tilbakemelding skader ikke- ikke glem at folk er forskjellige! 

• Hadde vært bra med et lærer-student møte, slik at en kan få muntlig tilbakemelding 

på hvordan man skriver. Blir litt upersonlig. 

• Gruppeveiledning får jeg mye utbytte av- individuell veiledning tror jeg hadde økt 

min læring. Det kan være ting veileder ser som burde taes opp med den enkelte - 

samt at det nok er flere som ville hatt utbytte av å snakke med veileder alene. 

• Mindre grupper! Spesielt under prosjektet. 

 

Kvalitet 

• Dårlig at det ikke er en normert standard for veilederne 

• Hun jeg hadde i år var mye flinkere enn hun i første året  

• Oppleves som å få en dårlig rekke i Lotto noen ganger med hensyn til veileder. Det 

er mange faktorer som spiller inn – men noen vinner mer enn andre. Litt dumt. 

• Vært veldig fornøyd med de fleste veilederne 

• Har opplevd god veiledning. Lærerne er engasjerte, viser interesse for oppgavene og 

gir gode og relevante tilbakemeldinger. 

• Alt er ok med veiledningen. Svært fornøyd. 

• I fjord var jeg meget missfornøyd med alle punktene under veiledning, men etter 

skifte av veileder er jeg fornøyd. 

• Det er altfor stor variasjon på veilederne. Enkelte er helt uegnede 

• Som alltid varierer kvaliteten på lærerne. 

• Flinke veiledere! Rask tilbakemelding. 

• Bra veiledning 

• Fornøyd med veilederen min! Hun er alltid tilgjengelig, og gjør sitt beste for at vi 

skal ha det bra. 

Generelle utsagn  

Ansvarliggjøring 
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• Mye av det ”faglige” er opp til oss selv.  

• Savner mer press/motivasjon fra veileder da det i veldig stor grad legges vekt på 

ansvar for egen læring 

 

Språk 

ANALYSESPØRSMÅL 16: Har du noen kommentarer om mappeeksamen? 

Svarandel på spørsmål seksten er 41 av 204 

Syv positive utsagn, resten overveiende negative 

Læringsform 

• Har ingen særlig utbytte av mappeeksamen som læring, har heller utbytte av de 

diskusjonene vi har i studiegruppene knyttet opp mot tema, dette har vært fantastisk 

læring!! Å skrive oppgavene individuelt har hatt lite konsekvenser for mitt totale 

læringsutbytte. 

• Synes mappeeksamen er utrolig stressende og veldig bortkastet. Jeg ville heller ha 

hatt flere deleksamener enn å bruke masse tid på å skrive oppgaver som ingen leser. 

Føler at utbyttet blir veldig lite i forhold til tiden som legges ned i oppgavene.  

• Mappeeksamen er egentlig en okei læringsform, om en bare hadde hatt tid til å 

fordype seg i de enkelte oppgavene 

Arbeidsform 

• Mappeeksamen kan bli veldig vanskelig siden mange av studieoppgavene er løst av 

flere på gruppa og er veldig ulike, slik at det ikke passer emnet på mappeeksamen. 

Integreringen kan bli vanskelig 

Samarbeid 

• Bør fokusere på en enhetlig vurdering av eksamen, og en felles forståelse av mappe 

og eksamensoppgave. 

• Synes lærerne må være mer samspilte når de setter karakterer. 

• Synes lærerne burde være mer samspilte når de setter karakter. 



 19

• Det er et problem at sensorene er så forskjellige. De trenger tydeligvis fastere 

kriterier for hva som utgjør en eksamensoppgave  

• Synes det er kjempeskummelt med så mange ulike veiledere. Burde sitte to veiledere 

på hver oppgave, selv om det koster litt mer 

 

Veiledning/tilbakemelding  

• Jeg ville heller ha hatt flere deleksamener enn å bruke masse tid på å skrive oppgaver 

som ingen leser. 

• Mappeeksamen jeg hadde i 1. året synes jeg var veldig lite konkret formulert, altfor 

synsete og lite aktuell. Jeg savner tilbakemelding på hvorfor jeg fikk den karakteren 

jeg fikk. Ellers lærer man jo ikke av sine feil.! 

 

Vurderingsform 

• Hovedproblemet ser ut til ¨være at det er veldig varierende fra veileder til 

veileder(sensor også) hvilken karakter de gir, da det ser ut som om de legger 

forskjellig vekt på karakterene. 

• Karaktersetting og sensur. Virker som om det varierer veldig fra lærer til lærer ang. 

hvilken karakter man får. 

• Mappeeksamen burde sikres mht. karaktergivning. Når studenter som har fått dårlige 

karakterer blir satt opp til toppkarakter og motsatt (ok karakter til stryk) tyder dette 

på at det ikke er noen uniformering mht. retting av disse oppgavene, men at resultatet 

avhenger av hvilken lærer7veileder en får uavhengig av om det er en god/dårlig 

oppgave. 

• Ekstremt vilkårlig karaktersetting. En E kan bli en B ved klage. Skjedde våre 07. helt 

utrolig! 

• Sykdomslæreeksamen burde vært skriftlig i stede for multiple choise. Dårlig 

eksamensform, hvor man ikke får vist hva man kan. 

• Det er et problem at sensorene er så forskjellige. De trenger tydeligvis fastere 

kriterier for hva som utgjør en eksamensoppgave. 
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• Synes det er kjempeskummelt med så mange ulike veiledere. Burde sitte to veiledere 

på hver oppgave, selv om det koster litt mer 

• De som sensurerer har tydeligvis ulik oppfatning av hva som svarer til de ulike 

karakterene. 

• Alle elevene lærer å skrive ”riktige” oppgaver av sine veiledere. Det varierer veldig i 

hva en ”riktig” oppgave er! Til slutt kommer en ekstern sensor for å bedømme 

oppgavene og det finnes ingen fasit for den ”riktige” oppgaven. 

• Samme som forrige kommentar. Karakter å eksamen kommer an på hvilken veileder 

som retter. Man skal ikke gå fra en D til en F. 

• Mangler felleskriterier på karaktergivning. Virker tilfeldig hvilken karakter du får ut 

fra hvilken veileder som har rettet oppgaven. 

• Man må ha felles retningslinjer for retting, det virker som man fikk karakter etter 

hvem som rettet. Ikke noe system. Noen som klagde gikk fra C til stryk, og 

evalueringene var helt forskjellige. Det burde ikke gå an!! 

• Ønsker heller flere småeksamener. Føler jeg får vist bedre forståelse da enn gjennom 

en kort mappeeksamen. Sensuren ved mappeeksamen bærer preg av tilfeldigheter og 

gir ingen tiltro til troverdighet. Karakterene er viktige for oss mtp. videreutdanning. 

det er derfor viktig at det skapes en mal for karaktersetting. 

• Konkrete vurderingskriterier. 

• Bør være klarere rammer for karaktersetting med automatisk respons!!  

• Synes eksamensformen er bra! 

Organisering 

• Jeg ønsker at om vi får extra tid på det. Jeg synes det er for lite bare 3 dager. 

• For få ord til rådighet på semesternotat. Enten smalere oppgave eller flere ord. 

Frustrerende å skrive en oppgave når man nesten ikke kan gå i dybden på et tema i 

det hele tatt. Synes også at oppgaveteksten til mappeeksamen kan bli mer konkret, 

ikke så svevende. 

• Bra at det er hjemmeeksamen. 

• Selve mappeeksamen er grei. Men jeg mener vi bør ha en oppgave i året som vi 

velger selv, og hvor vi kan få en ikke tellende karakter, men kun for å vite hvor vi 

står. Uten dette blir mappeeksamen et sjokk hvor man kan bli meget negativt 

overrasket.  
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• Vi burde ha fått lov til å velge utstudieoppgaven vi vil bruke til mappeeksamen. 

Mappeeksamen kan fjernes også, slik at vi kan få bli vurdert ut fra studieoppgavene 

som vi jobber med gjennom hele året og fått karakter ut fra det isteden for at vi får 

mappeeksamen 

• For mange oppgaver gjennom året, det blir lidande i eksamensperioden. 

• Jeg synes det et stor oppgave til så få dager. Ofte vanskelig å finne stoff for så mye er 

utlånt. 

• Synes de blir litt tullete oppgaver når men MÅ trekke inn temaer bare fordi de er 

trukket. I fjor skrev jeg om urinveisinfeksjon, og måtte trekke inn temaet 

”omgivelser”. 

• Mappeeksamen er egentlig en okei læringsform, om en bare hadde hatt tid til å 

fordype seg i de enkelte oppgavene 

• Synes 3 dg kan være litt for lite mhp å skrive mye og sette opp riktig, og i tillegg 

samle nok info osv. 4 dg!! 

• Veldig godt fornøyd med individuell mappeeksamen. Etter utallige gr.oppg er det 

godt å få kunne vise hva man selv kan. Kanskje en smule knapp tid med kun 3 dager. 

Svært omfattende oppgaver på kort tid. 

 

Kvalitet 

• Eneste jeg kan si er at skolen har for få dataer og skrivere i forhold til elever. 

• Klønete at printeren (den eneste på hele høgskolen) ikke fungerer når man skal i fred 

og ro printe ut oppgaven sin. 

•  

Generelle utsagn 

•  Bra opplegg. 

• Synes eksamensformen er bra! 

• Mer info! 

 

Ansvarliggjøring 

Språk 
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• Synes også at oppgaveteksten til mappeeksamen kan bli mer konkret, ikke så 

svevende. 

• Noe uklart eksamens tekst 

• Oppgavetekstene er dårlig og vanskelig å forstå 

• Synes mappeeksamen fungerer veldig bra! Det er viktig med så konkrete 

spørsmålsformuleringer som mulig! 

 

ANALYSESPØRSMÅL 20: Har du kommentarer om språkferdighet og læring 

Svarandel på spørsmål tjue er 21 av 204 mulige. 

Et positivt utsagn 

Læringsform 

Arbeidsform 

• Synes en kan få en generell innføring i skriveteknikk siden så mye av studiet er 

basert på skriftlig arbeid 

 

Samarbeid 

• Det blir ekstra stor belastning å ha med gruppemedlemmer som har dårlig 

norskkunnskaper, arbeidsfordelingen vil bli skjev, og samarbeidet blir dårlig. 

• Det er veldig tungt å samarbeide med studenter som kan dårlig norsk. Det er enkelte 

studenter som har særskilt dårlige norskkunnskaper skriftlig og muntlig 

• Utrolig irriterende å bruke lang tid på å forklare de hva veileder har sagt eller hva 

medstudentene har sagt 

• Læring innad i grupper er veldig utfordrende når noen har lave språkferdigheter 

• Som student har jeg opplevd andre studenter som har så dårlige språkferdigheter at 

det har vært problematisk i forhold til både praksis og samarbeid innenfor 

oppgaveskriving. 

 

Veiledning/Tilbakemelding 
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• I første året hadde vi en lærer som snakket dansk. Jeg synes det var vanskelig å forstå 

henne. Jeg ønsker at lærere kan snakke norsk når de undervise oss. 

 

Organisering 

• SU burde ta ansvar for at de ønsker en flerkulturell studiegruppe. Jeg har erfart store 

frustrasjoner fra praksisfeltet når det gjelder dårlig språk. 

• Mappevurdering krever gode språkferdigheter, både skriftlig og muntlig, noe jeg 

synes er bra. 

• Utrolig irriterende med de som kommer inn uten tilstrekkelig norskkunnskaper 

• (4) Syns formuleringer på oppgavene kan være vanskelige å forstå. 

• Det burde bli stilt krav til utenlandske studenter om bedre språk og skriveferdigheter 

i norsk 

• Vi burde hatt litt mer forelesninger og kurs som går på språkferdigheter, spesielt for 

flerspråklige elever. Det er ikke alltid like lett for alle å skrive oppgaver hvis språket 

ikke er så god. Innvandrere bør betraktes ut ifra språket når mappeeksamen avlegges. 

• Jeg kunne noen ganger ønske at kravene til språkferdigheter var litt høyere. 

 

Kvalitet 

Generelle utsagn 

• Noen ganger litt tvetydige oppgaver. 

• Det bør bli lagt større vekt på de problemene som kan oppstå i helsesektoren hvis 

personer med annen etnisk bakgrunn ikke lærer seg/ikke får tilbud om å lære seg 

ordentlig norsk. 

• Jeg mener at språkferdigheter er en forutsetning for læring, derfor er skrivetrening 

bra for læring 

 

Ansvarlig-gjøring 

Språk 
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• positiv påvirkning på mine skriveferdigheter 

 

 

 

 

 

 

ANALYSESPØRSMÅL 21: Hvis du har flere kommentarer om mappe som lærings- og 

vurderingsform 

Svarandel på spørsmål tjueen er 40 av 204 

Tre positive utsagn, resten overveiende negative,  

 

Læringsform 

• Prinsippene bak mappebasert læring virker gode med tanke på læringsutbyttet på 

lengre sikt. Det virker som om det er for knapt med ressurser til å gjennomføre det på 

en god måte. Studentene sitter igjen med en følelse av å ha blitt skyflet gjennom 

programmet i stedet for at det har blitt tilstrebet å gjøre dem til best mulige 

sykepleiere. 

• Færre/ingen kunnskapslogger. Har ingen hensikt i seg selv, blir kun oppgulp fra 

arbeidet med studieoppgavene. 

• Det har vært for mange studieoppgaver rett før eksamen. Føler de kun ble gjort for at 

de måtte leveres, og fikk ikke noe stort utbytte av de pga tidspress. 

•  For mange og lite utfyllende oppgaver. Læringsutbyttet blir snevert når man ikke får 

gå i dybden på temaene. Oppgavetekstene er til tider så diffuse at alt for mye tid går 

med på å finne ut hva man faktisk skal skrive om 

• Mappen som HiO bruker mener jeg er altfor omfattende, sammenlignet med andre 

sykepleierutdanninger. Jeg føler at vi sitter igjen med altfor lite kunnskap i forhold til 

tidsrammen på mappen. Heller færre/større oppgaver enn flere/små. Jeg er skuffet 

over opplegget hio har og føler jeg jobber i overkant mye av det som burde kreves, 

og sitter igjen med altfor lite. Sykepleierutdannelsen ved HiO har en STOR jobb å 
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gjøre før den blir en bra utdanning! Hva med litt samarbeid innenfor ulike 

sykepleierutdanninger? Da kan dere få tips til forbedring, å prøve dette. 

 

Arbeidsform  

• Jeg ønsker å ha flere deleksamener, mindre oppgaver i mappe – evt kutte mappe helt 

ut. Ønsker også mer forelesninger og øvelsesposter. Synes ikke oppgaveskrivingen 

gir noe tilbake ut ifra hva som legges ned av tid og innsats. 

 

Samarbeid 

• Bør gjøres noe når det gjelder oppmøte på gruppesamlinger. Veldig frustrerende og 

umotiverende når kun få møter opp. Bør evt. gjøres obligatorisk.  

• Oppgaver med hele gruppen blir ikke så effektivt og tar lang tid. Synes det burde 

være muligheter for flere egne valt i oppgavene, på denne måten kan eleven finne 

temaer som er interessante for han/hun og dermed gjøre en bedre innsats. 

• - Veldig litte samarbeid mellom studenter, alle er opptatt med sitt. -Er ikke 

inkluderende, etniske studendt vil ikke at skal bli entragret. 

• Still høyere krav til oppmøte! Det går ikke an å samarbeide hvis ingen møter opp på 

veiledningene. 

• Still høyere krav til oppmøte 

 

Veiledning/tilbakemelding 

 

Vurderingsform  

• Synes ikke mappe er ideell vurderingsform da det spriker veldig mellom kvaliteten 

på veilederne samt hvordan de sensurerer oppgavene. Burde finnes en mal for begge 

deler som de kan forholde seg til. 
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• Mappe som lærings og vurderingsform mener jeg har liten nytte for utdanningen. 

Samarbeid i gruppene fungerer dårlig ettersom oppgaver bare blir fordelt. Oppgavene 

er lite spesifikke. Hadde vært bedre m/større omfattende oppgaver. 

• Hovedsakelig er det å få felles vurderingskriterier, felles organisering og felles 

opplegg 

• Flere skoleeksamener!! 

• Slutte med mappe og flere skoleeksamener. 

•  Istedenfor alle studieoppgavene, så ville jeg hatt eksamen i alle emnene (skriftlig), 

for eksempel innen hygiene, etikk, pleie og omsorg osv. 

• Bedre vurdering av eksamen. 

 

Organisering 

• Jeg synes forelesninger i sykdomslære kunne blitt satt nærmere eksamen, ikke helt på 

førsten av året. 

• Større sammenheng mellom oppgavene og forelesningene. Fint når de aktuelle 

forelesningene kommer før oppgavene skal være innlevert.  

• For mange og korte oppgaver. Får ikke tid til å sette oss inn i stoffet og da blir det 

overfladiske oppgaver. 

• Færre studieoppgaver! For dårlig tid. 

• Færre oppgaver, men flere ord pr. oppgave. 

• Det burde være mindre oppgaver, og de som er kan bli mer omfattende. 

• Synes det burde være færre oppgaver som er bredere, synes oppgavene burde være 

individuelle eller i undergrupper. Oppgaver med hele gruppen blir ikke så effektivt 

og tar lang tid. Synes det burde være muligheter for flere egne valt i oppgavene, på 

denne måten kan eleven finne temaer som er interessante for han/hun og dermed 

gjøre en bedre innsats. 

• Jeg synes mappeeksamen er en grei ordning. Men kan vi ikke heller skrive en 

oppgave på 3 dager, enn at den skal være basert på to andre oppgaver fra mappen. 

• Jeg ønsker å ha flere deleksamener, mindre oppgaver i mappe – evt kutte mappe helt 

ut. Ønsker også mer forelesninger og øvelsesposter. Synes ikke oppgaveskrivingen 

gir noe tilbake ut ifra hva som legges ned av tid og innsats. 
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• På 2. studieår synes jeg det er litt for mange studieoppgaver før jul. dette kombinert 

med sykdomslæreeksamen gjør at studentene velger bort forelesningene. Dette er jo 

utrolig synd! 

• -Færre studieoppgaver i 2. året gir dermed en bedre mappe og et mer generelt arbeid 

ved hver oppgave. –Få en karakter på en oppgave gjennom året for å se hvor en står. 

– Patologi eksamen før 2. praksis (som flytes til senere på høsten) slik at en kan 

legge mer arbeid i studieoppgavene. 

• Færre studieoppgaver. Kan heller bli større de man velger. 

• Det har vært for mange studieoppgaver rett før eksamen. Føler de kun ble gjort for at 

de måtte leveres, og fikk ikke noe stort utbytte av de pga tidspress. 

. 

• Bedre med færre oppgaver som er litt større og færre oppgaver i praksis. 

• Det er for mange studieoppgaver. Hvis det var færre ville en hatt mulighet til å 

fordype seg mer. Noe som ville være en fordel. 

• Forslag til endringer: Færre og større studieoppgaver. 

• Istedenfor alle studieoppgavene, så ville jeg hatt eksamen i alle emnene (skriftlig), 

for eksempel innen hygiene, etikk, pleie og omsorg osv. 

• Som jeg har skrevet tidligere – heller færre oppgaver og litt større. Flere individuelle 

enn gruppeoppgaver. 

• Dropp det, heller færre oppgaver! 

• Sykdomslæreeksamen bør komme rett etter forelesningene. Ikke på slutten av året. 

• For mange og lite utfyllende oppgaver. Læringsutbyttet blir snevert når man ikke får 

gå i dybden på temaene. Oppgavetekstene er til tider så diffuse at alt for mye tid går 

med på å finne ut hva man faktisk skal skrive om 

• Jeg synes det burde være mindre antall oppgaver. De kan heller være mer omfattende 

slik at en virkelig får satt seg inn i temaet og ikke bare forter seg fordi en har mange 

oppgaver å bli ferdig med. 

• Det var satt av for lite tid til forberedelsestid til sykdomslæreeksamen, noe som 

gjorda at jeg måtte kutte forelesninger etter praksis før eksamen. Dette føler jeg igjen 

har gått utover mitt kunnskapsnivå før prosjektoppgaven. 

• Det er for mange oppgaver å skrive i 2. året når vi har 3 praksisperioder. 
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• Som tidligere nevnt synes jeg at vi har for mange studieoppgaver i praksis og i 

mappeex. Dette gjør at det blir dårligere kvalitet på oppgavene. Dette kunne vært 

halvert.  

• Som nevnt: skriv, informativt! I starten av år.  

 

 

Kvalitet 

• Altfor stort fokus på egen refleksjon som ikke føles relevant, burde vært mer fokus 

på klinisk sykepleie. Alt for skeiv studiepoengfordeling mellom semesternotat som 

føles helt ubetydelig i forhold til min faglige utvikling og sykdomslæreeksamen som 

er mer relevant i forhold til vårt kommende yrke som sykepleiere!!!! 

• Stort sett fornøyd. Bra med mye vekt på etisk refleksjon gjennom studiet. Det trengs 

for å bli en god sykepleier. 

• Det er vanskelig å vurdere om dette er en god måte å utdanne folk på, fordi jeg ikke 

har prøvd høgere utdanning på annen måte.  

• Mappen som HiO bruker mener jeg er altfor omfattende, sammenlignet med andre 

sykepleierutdanninger. Jeg føler at vi sitter igjen med altfor lite kunnskap i forhold til 

tidsrammen på mappen. Heller færre/større oppgaver enn flere/små. Jeg er skuffet 

over opplegget hio har og føler jeg jobber i overkant mye av det som burde kreves, 

og sitter igjen med altfor lite. Sykepleierutdannelsen ved HiO har en STOR jobb å 

gjøre før den blir en bra utdanning! Hva med litt samarbeid innenfor ulike 

sykepleierutdanninger? Da kan dere få tips til forbedring, å prøve dette. 

 

Generelle utsagn 

 

Ansvarliggjøring  

• Still høyere krav til oppmøte! Det går ikke an å samarbeide hvis ingen møter opp på 

veiledningene. 

• Still høyere krav til oppmøte  
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Språk 
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