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Bakgrunn

• Praksis i høyere utdanning er et aktuelt og viktig tema

• Det blåser en praksisvind over UH-sektoren. Flere ønsker at det 
innføres praksis i alle studietilbud.

• For å øke kunnskapsgrunnlaget om studentenes opplevelse av 
praksis har NOKUT gjennomgått alle fritekstsvarene om praksis i 
Studiebarometeret 2016.

• 2034 studenter

• 30 utdanningstyper



Hva kan vi lære av studentenes stemmer?

•Mulig å trekke ut felles erfaringer og karakteristika uavhengig 
av utdanning, lærested, tid, sted og læringsmål for praksis. 
Det sier noe om praksis som system.

• Kommentarene viser hva studenter svarer når de kan si hva 
de vil og ikke er styrt av spørreskjema, intervjuguide og 
andres spørsmål og interesser. Dette resulterte i flere hittil 
mindre kjente og påaktede problemstillinger, tema og 
sammenhenger.



• Studentenes utfordringer i praksis har sitt opphav på ulike 
nivå. Disse må ses i sammenheng og løses i sammenheng og 
samarbeid.

• Praksis er et element i studiet som genererer store forskjeller 
mellom studentene hva gjelder læringsutbytte, kvalitet, 
utfordringer, trivsel og økonomisk belastning.



Resultater og funn – studentenes stemme

• Studieårets lengde
• Gratisprinsippet i høyere utdanning

• Avtale mellom lærested og praksissted
• Veileders kompetanse
• Arbeidsbelastning og studiepoeng i praksis
• Integrasjon og sammenheng mellom teori og praksis
• Kvalitetssikring av praksis som håndtering av studentenes 

tilbakemeldinger
• Kommunikasjon student, lærested og praksissted
• Praksis, et utslag av tilfeldighetens spill?
• Forberedelse og informasjon i forkant av praksis
• Tilbakemelding og oppfølging fra lærestedet
• Det store praksisparadokset



Veileders kompetanse
«…for mange studenter i forhold til pasienter. Føles mer som 
opplæring i avdelingen mer enn praksis og fordypning i faget. 
Kanskje på grunn av mange studenter og derfor mangel på 
kompetente veiledere.» (SYKEPLEIE-MA)

«Opplever at hvem man får som praksisveiledere og 
lærerveiledere avgjør i stor grad trivsel og læreutbytte i praksis. 
De ulike lærerne stiller f.eks svært ulike krav.» (SYKEPLEIE-
MA)



«Når det legges så mye vekt på praksis i løpet av studieløpet, 
MÅ det stilles krav fra skolen side om veilederkompetanse. Noe 
helt annet å ha en veileder med spesialutdanning/master enn 
en sykepleier med 3-årig utdanning. Demotiverende å føle at 
man får lite igjen for praksis da dette er en stor obligatorisk del 
av studiet. Hvis ikke praksisen kan utnyttes bedre må det 
legges mer vekt på undervisning, så man føler man har den 
faglige tyngden som kreves.» (SYKEPLEIE-MA)



Arbeidsbelastning i praksis
«Vi har hatt en del oppgaver til innlevering under 
praksisperioder. Det hadde vært veldig godt å kunne fått 
konsentrert seg om praksis når vi er der og hatt det 
akademiske stoffet på et annet tidspunkt.» (SYKEPLEIE-MA)

«Jeg synes det er for mye parallelt skriftlig arbeid når en er i 
praksis. Dette fører til at en ikke får bruke nok tid på lese om 
det som en holder på med i praksis.» (SYKEPLEIE-MA)

«Opplever at det er for mye praksis i forhold til mengden teori 
og skriftlige oppgaver. For lite studietid. Mye av praksistiden er 
dødtid med lite læring.» (SYKEPLEIE-MA)



Integrasjon og sammenheng mellom teori og praksis
«Føler at mye av undervisningen vi har hatt i det fagspesifikke 
fagene ikke har vært noe særlig relevant for praksisfeltet, da 
mange av de som har forelesninger innenfor feltet ikke har 
jobbet i feltet på mange år.» (SYKEPLEIE-MA)

«Svært lite av teorien på skulen har førebudd meg til praksis. 
Ekstremt mykje teori om forsking og oppgåveskriving, særs lite 
om faget eg studerer.» (SYKEPLEIE-MA)

«Nesten ingen samsvar mellom teori og praksis.» (SYKEPLEIE-
MA)



Kvalitetssikring av praksis som håndtering av studentenes 

tilbakemeldinger

«Jeg ble utsatt for urimelig og tidvis urettferdig behandling i 

praksis. […] Jeg tok dette opp med leder ved praksisstedet 

samt veileder fra studiestedet. Fikk støtte fra begge hold. 

Praksisveileder ved praksisstedet har etter dette ikke fått 

anledning til å være veileder for andre studenter.» (SYKEPLEIE-

MA)



«Faglærer i praksis har fulgt opp dårlig og bidratt til stor 
psykisk påkjenning. […] Ledelsen på skolen derimot opplever 
jeg at har hørt meg og gjort endringer som har bidratt svært 
positivt! Ny praksisveileder/faglærer har fungert veldig godt!» 
(SYKEPLEIE-MA)



Kommunikasjon student, lærested og praksissted

«Opplever at det er lite kommunikasjon mellom 
høgskolelærer og praksisveileder. Praksisstedet er i liten 
grad kjent med emnebeskrivelsene og krav som stilles til 
studentene i de ulike praksisperiodene.»(SYKEPLEIE-MA)

«Kommunikasjon mellom praksis og skolen er dårlig.» 
(SYKEPLEIE-MA)



«Lite kommunikasjon mellom skolens praksisveileder og 
praksissted. Forskjelligheter mellom de ulike praksisstedene. 
Forskjelligheter i hvordan opplegget skal/bør være. Dårlig 
kommunikasjon mellom skole og praksissted.» (SYKEPLEIE-
MA)



Praksis, et utslag av tilfeldighetens spill?

«Praksisperioden er noko av 
det beste eg har opplevd. Det 
både motiverer meg til å 
fortsette å studere, og 
motiverer meg til å komme ut i 
arbeid.» (FARMASI)

«Praksisperioden var noe av det 
verste på studiet. […] Etter min 
mening var det bare tullete og 
kaotisk.» (FARMASI )



«Dårlig organisert. Dårlig planlagt.» (SYKEPLEIE-MA)

«Kaotisk, uorden, ikke noen struktur for gjennomføring, bare 
en høytsvevende emneplan for praksisen.» (SYKEPLEIE-MA)

«tipp topp tommelopp!» (SYKEPLEIE-MA)

«Veldig fornøyd med praksisstedet mitt! God veiledning, 
tilbakemelding og oppfølging.» (SYKEPLEIE-MA)



Forberedelse og informasjon i forkant 

«Skulle ønske det var mer praksisøvelse på skolen før praksis. 
Mer fokus på praksisferdigheter fremfor akademisk skriving.» 
(SYKEPLEIE-MA)

«Det skulle ha vært teori, simulering, og forventninger på hva 
vi skulle forstå ved simulering før vi kastes ut i praksis. Det 
har ikke vært steg for steg oppbygging.» (SYKEPLEIE-MA)

«Savnet bedre informasjon fra studiestedet i forkant av 
praksis. Ønskelig med mer fokus på prosedyrer i forkant.» 
(SYKEPLEIE-MA)



Det store praksisparadokset
«Lærte veldig mye, og elsket plassen. Men jeg fikk ikke trent 
veldig mye på de ulike prosedyrene vi hadde gjennomgått 
første halvåret av studiet.» (SYKEPLEIE)

«Veldig positivt med praksis der ein får teorien i praksis og god 
læringsmåte. Men skulle ønske det var mindre metodeteori og 
meir tid til XXteori, då dette er krevjande og ikkje alltid like god 
tid i praksis til fordjuping i teorien.» (SYKEPLEIE-MA)



Avslutning, konklusjon

Er praksis i høyere utdanning noe man snakker opp, men 
handler ned?



Takk for oppmerksomheten

https://www.nokut.no/globalassets/nokut/rapporter/ua/2018/heg
erstrom_turid_til_glede_og_besvar_praksis_i_hoyere_utdannin
g_3-2018.pdf




