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Veiledning og vurdering

Et kurs for instruktører/veiledere og faglige ledere 



Mål for kurset 

• Deres kunnskap skal sikre god kvalitet i fagopplæringen og bidra 
til at flere lykkes og gjennomfører videregående opplæring 

• Du skal få kjennskap til din rolle som instruktør/veileder eller 
faglig leder

• Din økte kompetanse skal gi trygghet i opplæringsarbeidet i 
egen virksomhet

• Du skal få kunnskap om fagfornyelsen, nye læreplaner og 
justeringer i rollen som følger av dette (LK20)

Veiledning og vurdering



Kursets innhold
• Menneskesyn og holdninger

• Hva kjennetegner god veiledning? 
– Veiledning som verktøy for aktiv læring 

– Noen metoder i veiledningen  

– Praktiske oppgaver

• Hva er vurdering?

– Hva er formålet med vurdering? 

– Hva er underveisvurdering og halvårsvurdering?

– Åpne oppgaver

• Sluttvurdering
– Hvordan foregår fag-, svenne- og kompetanseprøver? 
– Hvordan planlegge og gjennomføre en testfagprøve? 







Gruppeoppgave 

Hvordan kan dere veilede for læring? 

Tid: 10 minutter

• Individuelt

• Del i gruppa

• Skriv ned stikkord som deles i plenum



Menneskesyn Holdninger

• Alle mennesker er unike og likeverdige

• Alle mennesker har potensiale for læring og utvikling 

• Alle mennesker lærer og utvikler seg individuelt og i 

samspill med andre

• Alle mennesker lærer og utvikler seg gjennom mestring 

og utfordringer

• Alle mennesker har behov for trygghet og tilhørighet

• Alle mennesker har behov for å bli møtt med tillit

• Alle mennesker har behov for anerkjennelse

• Alle mennesker kan påvirke egen læring og utvikling

• Vi er opptatt av at alle lærlinger gjennomfører 
opplæringen

• Vi er opptatt av at lærlinger med ulike utfordringer blir 
møtt på ulike måter

• Vi er opptatt av at alle lærlinger blir best mulig rustet for 
videre liv

Side 7

Sammenhengen mellom menneskesyn og holdninger



Kjennetegn på god læring og utvikling Praksisprinsipp for instruktører

1- Lærlingen opplever å bli møtt med høye forventninger. Instruktøren har høye ambisjoner for lærlingen og uttrykker tro på at de 
kan lære mye og stadig mer.

2 - Lærlingen opplever utfordringer og mestring. Instruktøren kjenner lærlingens utvikling og ståsted, og tilpasser aktiviteter 
og nivået til lærlingen.

3 - Lærlingen er hovedaktør i egen læring. Instruktøren gir veiledning og legger til rette for at lærlingen aktivt 
medvirker i sin opplæring.

4 - Lærlingen reflekterer over egen læring, og bruker denne 
forståelsen til å utvikle egne læringsstrategier.

Instruktøren legger til rette for at lærlingen reflekterer over, og utvikler 
varierte læringsstrategier.

5 - Lærlingen opplever variasjon i arbeidsoppgaver, metoder 
og vurderingsformer.

Instruktøren varierer arbeidsoppgaver, metoder og vurderingsformer.

6 - Lærlingen opplever det som trygt å prøve og feile. Instruktøren legger til rette for at det skal være trygt for lærlingen å prøve 
og feile.

7 - Lærlingen vet hva som skal til for å lære mer. Instruktøren gir hyppige tilbake- og fremovermeldinger som lærlingen 
forstår og kan bruke.

8 - Lærlingen opplever å bli anerkjent og sett på som en faglig 
og sosial ressurs på arbeidsplassen.

Instruktøren legger til rette for at lærlingen utvikler seg som menneske, og 
bidrar i arbeids- og læringsmiljøet.

Hva øker sannsynligheten for at lærlingene
lærer og utvikler seg best mulig?



Hva kjennetegner god veiledning? 



Er det behov for videreutvikling av vurderingspraksis for å få 
helhetlig yrkeskompetanse?

Kvalitet på 
faglig arbeid

Tankene bak 
arbeidet

Kunnskap og 
yrkesstolthet

Yrkes-
kompetanse

Grete Haaland, 22.09.2022



Kommunikasjon

Kommunikasjonsferdigheter har stor betydning når informasjon skal formidles; 

- ordene du bruker 

- stemmen 

- ansiktsuttrykk

- kroppsholdning …. alt virker inn på hva som oppfattes!



Aktiv lytting

Tenk over hva du gjør for å lytte aktivt

Tilstand - Hva tar/har du med deg inn i dialogen?

Interesse - Har du interesse for å se og skjønne lærlingens verden? Møter du lærlingen der 
hvor han/hun er?

Fokus - Er du oppmerksomt til stede? Er fokus på lærlingen eller deg selv? 

Forsøk å holde god blikkontakt og bruk støttende lyder som “hhmmm”, “ja”

Non-verbal støtte, gjentakelse av nøkkelord, oppsummering, åpne spørsmål.



Åpne spørsmål 

- Hva tenkte/tenker du? Hva følte/føler du? Hva gjorde/gjør du? 

- Hvordan reagerte du på det som skjedde? Hva tenkte du om din reaksjon?

- Hva ville du gjort annerledes?

- Hva var/er dine faglige vurderinger? 

- Hva er hensikten med denne oppgaven? Hvordan vil du gjøre det? 

- Hva er relevant teori?

- Hvordan var/er dette for deg? 

- Hva mangler du for å komme videre? Hva trenger du nå?

Hvem, hva, hvordan, hvilke: - stimulerer til refleksjon og oppdagelse, inkluderer hele aspektet i læring (tanker, 
følelser, holdninger, handlinger, situasjon)



En modell i veiledningen- de 4 u-ene



Tre samtaletyper

Disputerende samtaler

Uenighet, lite lydhørhet, korte 
utvekslinger av påstander og 
argumenter

Akkumulerende samtaler

Bygger positivt, men ukritisk på 
hverandres ytringer, repetisjoner, 
bekreftelser og parallelle 
fortellinger.

Utforskende samtaler

Konstruktiv og kritisk undersøkende, 
synspunkter blir utfordret og 
alternative hypoteser blir fremsatt, 
kunnskap og resonnering kommer 
åpent til syne, forhandlinger om 
forståelse.



SØT-modellen

Situasjonen nå

Ønsket situasjon

Tiltak

Kilde: Samarbeid og konflikt. Hartviksen og Kversøy









Veiledning i praksis

• Veisøker – er i denne sammenhengen en lærling som legger frem 

et problem, noe som er vanskelig. Utgangspunktet kan være en 

arbeidsoppgave i din bedrift 

• Veileder - aktiv lytter, ikke komme med så mange råd eller komme 

med egne vurderinger. Ha en grunnleggende positiv holdning og 

være nysgjerrig.

• Observatør – ha fokus på å kartlegge hvilke metoder for aktiv lytting, 

åpne spørsmål og kroppsspråk som veilederen bruker.  Tar tiden. 5 

minutter samtale og 5 minutter refleksjon/tilbakemelding. 

• Dere skal jobbe sammen tre og tre. Rullere med å ha de ulike 

rollene. 

En øvelse i å lytte



Gjort Lært Lurt



Veiledningsferdigheter

• Gi tilbakemelding og ikke fasit 

• Gi oppmuntring og annerkjennelse 

• Gi støtte, motiver og inspirer lærlingen

• Konfronter og still krav på en god og trygg måte

• Still åpne spørsmål 



Den jevnlige dialogen

• Ukentlig samtale

• Samtaler gjennom arbeidsdagen

• Samtaler i bilen

• Oppstartsamtaler

• Kartlegging

• Forventningssamtale

• Den vanskelige samtalen



Hva er vurdering?





Det nye kompetansebegrepet
Kompetanse er å tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre 

utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjent sammenhenger og situasjoner. 

Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning.



Formålet med vurdering 

Dokumentere kompetanse underveis i opplæringsløpet

Fremme læring og utvikling

Gi grunnlag for tilpasset opplæring

Elever, lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater har rett til 
underveisvurdering, sluttvurdering og dokumentasjon av opplæringen.

Forskrift til opplæringsloven § 3-2 Rett til vurdering



Vurdering for læring

• skal forstå hva de skal lære og hva som er 

forventet av dem.

• skal få tilbakemeldinger som forteller dem om 

kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen.

• skal få råd om hvordan de kan forbedre seg.

• skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant 

annet å vurdere eget arbeid og utvikling.

lærlingen / lærekandidaten:



Egenvurdering 

• Lærlingen vurderer kvalitet på faglig arbeid

• Lærlingen vurderer egen yrkeskompetanse –

tankene bak arbeidet

• Lærlingen vurderer egen faglig utvikling- hva har 

du lært siden sist?



Inkludere lærlingen i vurderingen



Inkludere lærlingen i vurderingen



Gruppeoppgave

• Hvem skal delta?

• Hvor skal samtalen foregå?

• Hva skal dere snakke om? 

• Hva er hensikten med samtalen?

• Hvordan forbereder dere samtalen (lærling og 

instruktør)?

Halvårssamtalen



Lærlingen:

• Hva ønsker du å ta opp?

• Utfylt vurderingsskjema/egenvurdering

• Forslag til arbeidsoppgaver

• Vurdering av bedriftens daglige oppfølging

Instruktør:

• Hva ønsker du å ha fokus på i samtalen?

• Utfylt vurderingsskjema/vurdering av lærlingen

• Vurdering av bedriftens daglige oppfølging av lærlingen

Forberedelse til samtalen/halvårssamtalen



Struktur for samtalen

• Intern plan / læreplan – utgangspunkt 

• Halvårsvurderingen kan være utgangspunkt for halvårssamtalen

• Lærlingens vurdering av eget arbeid, kompetanse og utvikling

• Trivsel, hvilke faktorer påvirker lærlingen → Tilrettelegging

• Hvordan lærer du best?

• Lag en plan for kommende periode

• Lærlingen får en kopi av dokumentasjonen fra halvårsvurderingene 



Arbeidsoppgaver i bedriften Kompetansemål i 
læreplanen 

Sted/avdeling/ 
ansvar 

 

Tidsrom 
 

Sertifiseringer, kurs og 
halvårs-
/vurderingssamtaler 

Beskrivelse av hvilke arbeidsoppgaver 
lærlingen skal få opplæring i 

Oversikt over hvilke 
kompetansemål som dekkes av 
arbeidsoppgaven. 

Hvor skal 
arbeidsoppgaven 
gjennomføres, og 
hvem har ansvar 
for opplæringen 

Hvis det er mulig skal 
arbeidsoppgaven tidfestes, f 
eks. per halvår. 

Restteori, manglende fag,  

kurs/undervisning  
Opplæring som gjennomføres av 
andre  
 

Hygiene og rutiner under stell utføre arbeid etter gjeldende 
retningslinjer for hygiene og 
gjennomføre smitteverntiltak 

 

 

planlegge, gjennomføre, vurdere 
og dokumentere forebyggende, 

habiliterende og rehabiliterende 
pleie og omsorgstiltak. 

Gjennomføres i 
praksisplassen 
sammen med 
veileder  

Vi har blitt enige om at jeg 
skal utføre minst ett 
selvstendig stell hver uke hvor 
veileder vurderer og gir 
tilbakemelding.  

 

Setter oss ned i etterkant og 
prater om hva som må 
fokuseres på videre.  

Covid-19 kurs  

Undervisning om generell 
hygiene og stell på skolen  

Ernæring - identifisere og kartlegge 
ernæringsbehov hos brukere og 
pasienter i samarbeid med andre 
yrkesgrupper og tilberede 
måltider og som er i  
tråd med kostrådene fra 
helsemyndighetene 
 
- ivareta pasient- og 
brukermedvirkning i arbeidet 

XX Under hvert måltid skal jeg 
tenke og reflektere på hvorfor 
vi serverer eller tilrettelegger 
måltider til brukerne.  

 

Ekstra fokus på de som 
bruker sondeernæring og 
underernærte brukere.  

Undervisning om beriking av mat 
blant underernærte. 

 

Skole prosjekt om det å 
tilrettelegge et frokost måltid som 
er sunt og godt for underernærte.  

 

Undervisning/prøve om ernæring 
og helse i VG3  

Kommunikasjon  kommunisere, samhandle og 
bruke relasjonskompetanse i 
møte med pasienter, brukere og 
pårørende fra ulike kulturer og  

med ulik mulighet til å 
kommunisere 

 

XX Brukes hele tiden og omgås 
mange andre kompetansemål 

Undervisning om alle 
kommunikasjonsveiene og 
hvordan det brukes for å fremme 
trygghet og helsefremmende 
arbeid.  



Vurderingsgrunnlag?

• Resultat av faglig arbeid

• Samtale

• Observasjon av arbeidsprosess

• Observasjon av arbeidsperiode som innbefatter flere faglige arbeider

• Dokumentasjon- (Visuell dokumentasjon nødvendig som grunnlag for faglige samtaler)

Hvem som kan vurdere, bestemmes av hvem som har innsikt i 
vurderingsgrunnlaget

GRETE HAALAND, HØGSKOLEN I ØSTFOLD 22.09.2022



Hvordan vurdere lærlingen?



Sluttvurdering

Hvordan foregår fag-, svenne- og kompetanseprøver? 



Fagprøver etter fagfornyelsen

• Helhetlige åpne oppgaver

• Involvere kandidat og lærebedrift mer?

• Innbefatter «personlig kompetanse» (elementer fra overordnet del –

tverrfaglige tema)



Gruppeoppgave- testfagprøve

Velg en arbeidsoppgave lærlingen gjør i hverdagen. 
Tenk at den skal være så åpen og helhetlig som mulig.

• Hva vil dere vektlegge ved vurderingen?

• Hvordan kan dere involvere lærlingen?

• Hvordan kan dere ivareta tverrfaglige temaer?

En på gruppa noterer. 



Sluttvurdering:

• Lærlingen blir vurdert etter kompetansemålene i læreplanen (ses i lys 

av Om faget )

• Lærekandidaten blir vurdert etter målene i tilpasset plan

• Sier noe om kompetansen etter endt læretid

• Gjennomføres av prøvenemnda 

Fag-, svenne- og kompetanseprøve



Hva vil du jobbe videre med?

• Søt-modellen

• De 4  U-ene

• Åpne spørsmål

• Lytte

• Kroppsspråk

• Vurderingskriterier

• Halvtårsvurdering

• Testfagprøve 

• Annet
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