
  

1 
 

Praksisveilederutdanning 
Supervision of professional training 

Innhold 
Praksisveilederutdanningen er et studietilbud som 
kvalifiserer for veiledning av studenter i 
praksisstudier, og skal bidra til å utvikle 
veilederkompetanse i egen yrkesrolle. Emnet er i 
hovedsak et samlingsbasert undervisningsopplegg 
med studentaktive læringsmetoder. 

Hovedtemaer: 

• Ulike perspektiver og tradisjoner innenfor 
veiledning - sentrale begreper, teorier og 
empiri 

• Veileders rolle og funksjoner 
• Maktperspektivet i veilederrollen 
• Veiledningsprosessen  
• Refleksjoner over egne muligheter og 

utfordringer som veileder 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal studenten ha følgende 
læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 
generell kompetanse. 

Kunnskaper: 
Studenten 

• har kunnskap om sentrale begreper, teorier, empiri og tradisjoner innenfor veiledning 
• har inngående kunnskap om veileders roller og funksjoner i et mangfoldsperspektiv 

og i en faglig og tverrprofesjonell yrkespraksis 
• har inngående kunnskap om relasjon og kommunikasjon i et veiledningsperspektiv 
• har inngående kunnskap om maktperspektivet i veilederrollen 
• har inngående kunnskap om læring og læringsprosesser 
• har kunnskap om relevante lover, forskrifter og gjeldende styringsdokumenter, 

inkludert forskrift om skikkethetsvurdering 

Ferdigheter: 
Studenten 

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

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

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

Emnekode: MAPRAVO5010  

Antall studiepoeng: 10 

Tilbys som enkeltemne: Ja 

Studienivå: Høyere grad 

Deltid:       
Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Oslo 

Undervisningstermin: Vår og høst, 
eller høst og vår 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 30 timer 
 
Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
8 timer 
Omfang studentstyrt arbeid: 
232 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 timer 
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• kan planlegge og gjennomføre vurdering av måloppnåelse og vurderingssamtale, 
samt foreta løpende skikkethetsvurdering 

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

veiledningsteknologi 

Generell kompetanse: 
Studenten 

• kan analysere faglig og etisk egen veilederrolle og konteksten for veiledningen 
• kan reflektere over egen atferd og kommunikasjon og begrunne egen 

veiledningspraksis 
• kan identifisere og analysere utfordringer og etiske dilemma i veiledning, og drøfte 

valg av handlingsalternativer 
• kan anvende kunnskaper og ferdigheter i konflikthåndtering og vanskelige samtaler  

Arbeids- og undervisningsformer 
Praksisveilederutdanningen er samlingsbasert med to samlinger á to dager. 
Læringsaktiviteter  

• digitale ressurser 
• forelesninger  
• dialog og diskusjon 
• arbeid i gruppe 
• selvstendig studentarbeid 
• veiledning.  

Det benyttes nettbasert læringsplattform. 

Obligatoriske aktiviteter 
• Nærværsplikt 75% 
• Skriftlig arbeidskrav  

Vurderingsordning 
Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 
Skriftlig individuell hjemmeoppgave 3 uker Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen: Antall ord: 2500, +/- 10%.  

Annet: 

Emnets målgruppe er praksisveiledere for studenter i studieprogram med veiledede 
praksisstudier, og opptakskrav er minimum bachelorgrad eller tilsvarende kompetanse. 

 

Pensum 
Pensumliste for emnet finner du i Leganto 
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