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Innledning   
 

Da denne søknaden skulle bli til var den største utfordringen det å skulle se min egen 

utvikling som underviser som en adskilt del av det læringsfellesskapet jeg har vært så heldig å 

være en del av ved USN de siste 13 årene. Det er viktig å presisere at utviklingen av min 

undervisningskompetanse ikke har foregått i et vakuum, utviklingen har først og fremst skjedd 

som følge av godt samarbeid med studenter, kollegaer, ledelse, praksisfelt og i ulike nasjonale 

forum. Så selv om denne søknaden er stilet i «jeg» form må søknadens fokuserte meritter sees 

som resultat av lagarbeid, kunnskapsdeling og læring i fellesskap.  

 

Hvordan kriterier for status som merittert underviser er omtalt i søknaden 

I formuleringen av denne søknaden har det vært viktig for meg å formidle en historie, om 

hvordan jeg har opplevd min utvikling som underviser i høyere utdanning. Jeg har valgt å 

bygge opp søknaden med historien som den røde tråden, kriteriene er derfor omtalt i kapitler 

som ikke alltid sammenfaller med kriterienes rekkefølge. Alle kriterier er omtalt, og i figur 1 

fremgår koblingen mellom kriteriene og de ulike kapitlene.  

 

Søknaden er strukturert i tre hovedkapittel, som gjenspeiler de tre hovedkriteriene som er 

gjengitt i håndboken for søknad om merittering https://edu.usn.no/merittering/handbok/.  

Det første kapittelet tar for seg min utvikling som underviser og bevisstgjøring av egen 

undervisningskompetanse. Det neste kapittelet retter søkelyset mot studentene, og min 

dreining av undervisningsaktivitet rettet mot systematisk utviklingsarbeid og fokus på 

studenters læring. Det tredje kapittelet handler om min rolle i læringsfellesskapet, og tar for 

seg arbeidsmodeller og utvikling av et lærende fellesskap innenfor masterutdanning i avansert 

klinisk allmennsykepleie.  

 

Søknaden er utformet i samråd med Instituttleder, Nina Blegen (vedlegg 1).  

 

  

https://edu.usn.no/merittering/handbok/
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Oversikt over sammenhengen mellom søknadens kapitler, vedlegg og kriteriene  
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Kapittel 1 «Å lære hvordan man lærer studenter å lære»  

 

I kapittelet kommer først en sammenfatning av hovedmomenter i min undervisningserfaring, 

deretter reflekterer jeg over min modning som underviser og hvordan jeg har jobbet 

systematisk med å utvikle min egen undervisningskompetanse. Kapitlet svarer til kriteriene 

1.1, 1.2, 2.2 og 2.3.  

 

1.1. Sammenfatning av min erfaring fra undervisningsarbeid  

Gjennom 13 år som ansatt ved USN har jeg utforsket varierte sider av undervisningsrollen, 

både som praksisveileder, foreleser, veileder, sensor, emneleder og programleder. Jeg har 

deltatt i programutvikling, både på lokalt (USN) og nasjonalt nivå. Jeg har vært involvert i 

undervisningsarbeid på ulike emner og studieprogrammer på alle studienivå. 

Undervisningsaktivitetene har hovedsakelig vært tilknyttet USN, men også via oppdrag ved 

eksterne institusjoner og i kommunal og privat regi. Jeg har fått mulighet til å ha en bred 

tilnærming, og dermed også variert erfaring fra undervisningsarbeid. Den følgende 

sammenfatningen dekker kriterium 1.1, fullstendig oversikt i vedlegg 2 Pedagogisk CV.   

 

Ved oppstart ved USN ble jeg engasjert i bachelorprogrammet i sykepleie. Oppfølging av 

studenter i praksis, forelesninger, veiledning og sensur på bacheloroppgaver var 

hovedoppgaver. Muligheten til å bistå studenter i å knytte teoretisk læring til praksis ble 

viktige erfaringer i min kompetanseutvikling som underviser. Etter hvert ble jeg også 

engasjert i masterutdanning i klinisk helsearbeid. Undervisningsarbeidet bestod hovedsakelig 

av forelesninger, veiledning og tilbakemelding på oppgaver. Etter hvert fikk jeg utvikle meg 

som emneansvarlig, i delt emneansvarssamarbeid med erfarne kollegaer. Dette fordret et 

annet fokus på studenters læring enn bidrag med forelesninger hadde gjort, og det ga verdifull 

erfaring for videreutvikling av min undervisningskompetanse. Etter hvert fikk jeg også min 

første masteroppgave for veiledning. Som førstereis mastergradsveileder lente jeg min egen 
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veiledningspraksis på det jeg hadde lært av gode forbilder. Fokus på tydelige og konkrete 

tilbakemeldinger, relasjonell involvering for muliggjøring av konstruktiv dialog, og et tydelig 

engasjement for studentens læringsprosess ble mine mantra. Da min første masterkandidat 

fikk A på sin masteroppgave var jeg minst like glad som kandidaten. Og selv om mitt 

engasjement for masterstudenters evne til å lykkes med sin masteroppgave fortsatt er stort, ser 

jeg nå veiledningsforholdet mer som et viktig bidrag i studentenes læring enn som en 

personlig prosess.  

 

Min faglige fordypning knyttet til temaer innenfor geriatri og demens har bidratt til at min 

kompetanse har vært relevant i mange av USN sine etter – og videreutdanninger. Jeg har vært 

engasjert som foreleser, veileder og sensor i videreutdanninger som «Demens og 

alderspsykiatri», «Geriatrisk vurderingskompetanse» og «Demensvennlige omgivelser».. 

Engasjementet utfordret meg gjennom studentenes heterogenitet og derav ulike forutsetninger 

for å gå inn i læringsprosessen. Dette medførte at forelesninger og veiledninger måtte 

tilpasses studenter med ulike behov.  

 

Jeg har også bidratt i ekstern undervisnings- og opplæringssammenheng, og har variert 

erfaring som foreleser og sensor ved andre institusjoner. Jeg var i mange år engasjert som fast 

foreleser ved flere pårørendeskoler (lavterskeltilbud for støtte og veiledning til pårørende til 

personer med demens) og underviste om pårørende til personer med demens på fagdager for 

helsepersonell i ulike kommuner. I opplæringsøyemed bidro jeg med eget kapittel i 

Demensomsorgens ABC, som en del av ABC-opplæringen for alle ansatte i helse- og 

omsorgstjenestene i Norge (1).  

 

Etter fullført doktorgrad ble jeg engasjert i masterutdanningen i avansert klinisk sykepleie 

(senere allmennsykepleie, heretter kalt MAKS). Jeg startet som emneansvarlig og fikk 

deretter funksjon som programkoordinator, som jeg fortsatt har. Muligheten til å involvere 

meg i AKS utdanningen åpnet opp for å utvikle nye sider av undervisningspraksisen. Ledelse 

av emner og senere program bidro til et mer overordnet fokus på studenters læring, og 

tilrettelegging av samstemt undervisning på emne- og programnivå. Jeg har i økende grad 

utviklet kompetanse innenfor programledelse med et fokus på systematisk kvalitetsarbeid og 

forbedring av undervisnings- og studiekvalitet. Teamarbeid og fellesskapstekning rundt 

overordnet programutvikling har også vært sentralt. I tillegg har jeg deltatt i nasjonalt 

utviklingsarbeid for AKS utdanning. Det er tiden i MAKS som i størst grad har definert min 
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utvikling som underviser, og eksemplene fra MAKS har derfor fått stor plass i denne 

søknaden.  

 

1.2 Refleksjoner om min utvikling som underviser 

Dette kapittelet handler om min utvikling som underviser. Historien strekker seg fra den 

spede begynnelse som nyansatt stipendiat med undervisningsplikt, til rollen som reflektert 

underviser og utdanningsleder med studenters læring i fokus. Jeg har lagt vekt på de 

utviklingstrekk som har hatt størst betydning for den jeg er som underviser i dag. Arbeidet i 

MAKS har hatt en vesentlig betydning her. Men det er vanskelig å fortelle historien uten å 

komme inn på min famlende begynnelse som nyansatt. Historien begynner derfor der. For å 

vise at min utvikling som underviser har løpt parallelt med økende kunnskap om- og 

kompetanse i pedagogisk arbeid, tar refleksjonene utgangspunkt i relevant teori om læring og 

undervisning i høyere utdanning. Studentvurdering som utgangspunkt for utvikling av 

undervisning omtales som del av mitt pedagogiske utviklingsarbeid. Dette kapitlet dekker 

dermed kriteriene 1.2, 2.2 og 2.3.  

 

Som «førstereis» var starten 

på livet som underviser i 

universitets- og 

høgskolesektoren brutal. 

Min utvikling som underviser må sees i lys av at jeg kom inn i universitets- og 

høgskolesektoren som stipendiat med undervisningsplikt fra jobb som sykepleier i klinisk 

virksomhet. Jeg hadde ingen pedagogisk bakgrunn. Heldigvis ble jeg som nyansatt engasjert 

innenfor fagområder jeg behersket, og som reflekterte forskningsfeltet i doktorgraden. Min 

største utfordring var likevel at jeg som del av min undervisningsplikt skulle lære bort faget til 

andre. Det var i alle fall det jeg trodde i starten – at jeg skulle lære bort. Uten å vite bedre 

antok jeg rollen som ekspert der jeg formidlet det jeg kunne til mine studenter. Jeg anvendte 

det Sawyer ville kalt en instruksjonsbasert undervisningsstil (2). Nå skal jeg være ærlig og si 

at jeg reflekterte nok ikke særlig mye over det akkurat i starten, jeg var ikke moden nok som 

underviser. Kanskje var ikke det så rart heller, med tanke på min manglende pedagogiske 

bakgrunn. Undervisningspliktene bestod ofte av forelesninger som foregikk i 

forelesningssaler med opptil 200 studenter til stede samtidig. Det var vanskelig å komme i 

dialog med studentene. Både Biggs (3) og Ramsden (4) mener at det faktisk har noe å si – 
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både hvilken tradisjon du selv er oppdratt i og hvilken tradisjon du oppdras i som underviser. 

Med «fasiten i hånden» ble nok mine forutsetninger som underviser i starten vel så mye 

preget av min manglende erfaring, som av miljøet og kulturen jeg kom inn i.   

 

Årene gikk, og min økende undervisningskompetanse førte med seg en økende undring over 

egen rolle. Hattie (5) er opptatt av at underviseren må settes i stand til å reflektere over sin 

egen rolle. Han retter fokuset mot hvordan man som lærer innvirker på resultatet av studenters 

læring, og ikke minst betydningen av at lærere er bevisst sin egen innvirkning. Det var nok i 

denne perioden, etter å ha jobbet ved USN i fem-seks år, at jeg begynte å reflektere over min 

egen rolle og min undervisningspraksis. Kanskje fordi jeg ved å erverve erfaring fikk 

overskudd til å fokusere mer på studentenes læring – ikke bare på mitt eget bidrag i 

undervisning. Ramsden (4) fremholder at undervisning i høyere utdanning er en kompleks 

øvelse som krever erfaring og læring over tid. Det er noe jeg kan kjenne meg igjen i, jeg var 

nok forholdsvis lærersentrert som uerfaren underviser. Med mer erfaring kom evnen til å 

reflektere over egen undervisningspraksis – og på studenters læring som en følge av denne.  

 

For min del ble refleksjonene over min innvirkning på studentenes læring katalysert av at jeg 

etter hvert strevde med å «rettferdiggjøre» min egen undervisningspraksis. Oppdragene mine 

bestod mye av «innhopp» i ulike 

utdanninger der jeg fikk noen timer på 

å presentere store og overgripende 

temaer. Jeg opplevde imidlertid at jeg 

på den korte tiden ikke i tilstrekkelig 

grad kunne påvirke studentenes 

helhetlige læringsprosess, jeg drev mest med formidling. Jeg begynte derfor å eksperimentere 

med å la studentene forberede seg til mine forelesninger. For eksempel ved å få tilsendt små 

videosnutter, refleksjonsoppgaver eller lesing i form av artikler eller retningslinjer i forkant av 

undervisningen. Når studentene hadde forberedt seg på det mest overordnede i forkant, kunne 

jeg i undervisningen fokusere mer på detaljene, svare på spørsmål og diskutere overbyggingen 

fra teori til praksis – og relatere undervisningen mer til de overordnede læringsutbyttene. Jeg 

oppdaget at det å ha studenter som kom mentalt og faglig forberedt til undervisning, gjorde 

noe med deres evne til å lære.  
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Mange vil nok koble slike refleksjoner til begreper som overflatelæring og dybdelæring. Mens 

overflatelæring stimulerer til læring av faktakunnskap og at studenten kjenner til sentrale 

begreper og innhold, vil studenten gjennom dybdelæring lære å se sammenhenger og 

forbindelser mellom oppfatninger og begreper, og overføre betydningen av disse til andre 

kontekster og sammenhenger (3-6). Jeg hadde ikke nok pedagogisk kompetanse til å analysere 

min egen undervisningspraksis i lys av disse begrepene da. Men i 2018 fikk jeg muligheten til 

å ta universitets- og høgskolepedagogikk (heretter kalt UH-ped) ved USN. Disse emnene ga 

meg et teoretisk fundament for min undervisningspraksis, og begreper som forklarte, 

argumenterte for og rettferdiggjorde mine refleksjoner over egen rolle som underviser- og 

innvirkningen det hadde på studenters læring.  

 

Gjennom en oppgave i UH-ped fikk jeg muligheten til å teste ut undervisningsmetodene jeg 

hadde startet med å utforske, og å gjennomføre studentvurdering av undervisningsopplegget. 

Utgangspunkt for vurderingene var to forelesninger jeg hadde som «bestilt» oppdrag, der 

store temaer skulle dekkes på svært kort tid. Jeg snudde om på undervisningsopplegget, og 

laget forarbeid som studentene brukte som forberedelse til undervisningen. Dermed kunne jeg 

fokusere på mer studentaktive metoder i selve forelesningen. En utfordring ved å jobbe med 

studentevaluering kan være det å omsette resultatene i utvikling av nye undervisnings- og 

læringsmetoder (7). Gjennomføringen, og den positive feedbacken som studentene ga, ble en 

viktig læring for meg og utgangspunkt for hvordan jeg videre jobbet med å systematisk teste 

ut læringsmetoder, innhente tilbakemeldinger og bruke endringene i videre utvikling. 

Beskrivelse av hvordan jeg utførte arbeidet kan leses i vedlegg 3: Studentvurdering av 

undervisning.  

 

Kompetansehevingen som de pedagogiske emnene ga, katalyserte utvikling av en 

undervisningspraksis som i tillegg til å fokusere på en helhetlig læringsprosess, også gjorde 

meg bevisst på å rette fokus mot hva studentene gjør for å oppnå læringsutbytte – og hvilken 

innvirkning jeg som lærer kunne ha i denne prosessen. Dette penset meg inn på Biggs modell 

for samstemt læring (6), og fikk meg til å tenke mer helhetlig på sammenhengen mellom 

læringsutbytte, læringsaktiviteter og vurderingsformer. Biggs påpeker at lærerens rolle er å 

legge til rette for og sørge for et læringsmiljø som gjør det mulig for studentene å oppnå 

læringsutbyttet. Dette fordrer også at lærer er aktivt involvert i organiseringen av studentenes 

læringsprosess, og at alle stegene i læringsprosessen er synlig slik at studentene både vet hvor 

de skal, hva de må gjøre for å komme dit og hvordan de blir vurdert på måloppnåelse (6). 
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Denne begrepsgjøringen av min undervisningspraksis skjedde parallelt med at jeg fikk nye 

ansvarsområder innenfor emne- og programledelse innenfor masterutdanningen i avansert 

klinisk allmennsykepleie. Den pedagogiske kompetansehevingen har hatt mye å si for min 

videreutvikling som reflektert underviser og for trygghet i rollen som utdanningsleder de siste 

årene.  
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Kapittel 2 «Å skape rom for studentaktiv læring»  
 

 

 

I denne delen vil jeg beskrive hvordan jeg har arbeidet med utforskning av 

undervisningsmetoder der formålet har vært å skape rom for mer studentaktiv læring i 

undervisningen. Den første delen tar for seg kriterium 2.1 om systematisk utprøving og 

utvikling av varierte læremidler/undervisnings- og vurderingsformer. Jeg begrunner de 

pedagogiske valgene gjennom teori og forskningsbasert litteratur. Denne delen dekker derfor 

også kriterium 2.2.  

 

Eksempelet på det pedagogiske utviklingsarbeidet som jeg omtaler her har fått forholdsvis 

stor plass, imidlertid har arbeidet vært sentralt i min egen utvikling som underviser, og banet 

vei for videre utprøving- og utvikling av læringsmetoder. Selv om utviklingsarbeidet er «mitt» 

har det selvfølgelig ikke foregått som et sololøp, samarbeidet med kollegaer, forankring i 

ledelse og tilbakemeldinger fra studenter har vært en utslagsgivende faktor for å lykkes. 

Kriterium 1.3 er derfor implisitt dekket i kapittel 2.1, og direkte omtalt i kapittel 2.2.  

 

2.1 Utviklingsprosjektet «Å ta klinikken inn i klasserommet»  

Masterstudiet i avansert klinisk allmennsykepleie skal utvikle studentenes avanserte kliniske 

vurderings-, handlings- og beslutningskompetanse, samt ferdigheter i å gjøre selvstendige 

helsevurderinger og håndtere komplekse pasientsituasjoner (8). Sykdomslære, farmakologi og 

klinisk undersøkelsesmetodikk er derfor sentralt kunnskapsgrunnlag i MAKS, og ifølge 

internasjonale retningslinjer (9) hjørnesteiner i utdanningen.  

 

I 2017 overtok jeg emneansvaret for emnet «Sykdomslære» på 10 studiepoeng. Emnet var 

gjennomført tre ganger og undervisningsmetodene bestod hovedsakelig av samlinger med 

tradisjonelle forelesninger holdt av legespesialister og selvstendig lesing av pensum. Eksamen 
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var en kunnskapstest i form av skriftlig dagseksamen med tilsyn. Emnet hadde lav 

strykprosent, likevel var måloppnåelsen til studentene under forventning. Dette kom til syne 

gjennom lav gjennomsnittskarakter (D ved eksamen høst 2017), og i studentenes videre 

utvikling av avansert klinisk kompetanse i utdanningen. Evalueringer viste at studentene 

opplevde det faglige innholdet som godt, men at det var lite samstemthet mellom det som ble 

studert i pensum og det som ble gjennomgått i forelesninger.  

 

Ettersom læringsresultatene var under forventet ble jeg nysgjerrig på om utfordringene vi 

opplevde i emnet var særegent for MAKS, eller om det fantes dokumenterte erfaringer for 

liknende emner fra andre. Forskning på feltet antydet at biomedisinske emner som anatomi, 

fysiologi og patofysiologi er noe studenter kan streve med i sykepleiefaglige 

utdanningsprogram både på bachelor og masternivå (10, 11). Flere elementer som ble 

fremhevet som utfordrende i forskningen, var gjenkjennbare for oss. Kursdesign og 

pedagogisk opplegg der lærerfokuserte perspektiver tradisjonelt var særlig vektlagt (12, 13). 

En studie som undersøkte sluttkompetanse for sykepleiere med mastergrad fant at kandidatene 

hadde problemer med å anvende sin biomedisinske kunnskap i klinisk praksis (14). Dette 

understreket betydningen av å relatere teoriundervisning til utvikling av studentenes kliniske 

kompetanse, og viste at utfordringene vi opplevde ikke var unikt for MAKS.  

 

Det var tydelig at det var behov for å gjøre endringer. Et mål for endringene var å få mer 

samstemthet mellom læringsutbytter, læringsaktiviteter og vurderingsform i emnet. 

Læringsutbyttene er et sentralt utgangspunkt for planlegging av studenters læring i Biggs (6) 

modell for samstemt læring. Jeg gjorde derfor først en kritisk vurdering av hva studentene 

faktisk skulle oppnå. Samtidig vektlegges også fokus på hva studentene gjør for å lære, altså 

hvilke kognitive prosesser de må egne seg til for å oppnå læringsutbyttet (3). Det er for 

eksempel forskjell på hvilke læringsaktiviteter som er relevante om studentene kun skal kunne 

gjengi kunnskap, enn om det også forventes at de skal kunne anvende kunnskap og 

ferdigheter i handlinger og beslutninger i nye situasjoner. Læringsutbyttene i emnet favnet 

hele spekteret.  

 

Noen læringsutbytter kunne oppnås ved å huske og gjengi faktabasert kunnskap, som typisk 

er forbundet med overflatelæring. For eksempel at studentene skulle ha avansert kunnskap om 

sykdommer relatert til de store organsystemene. Men hovedvekten av læringsutbyttene i 

emnet forutsatte læringsprosesser som krevde mer avansert kognitivt engasjement og dermed 
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involvering av dybdelæringsprosesser. Studentene skulle for eksempel kunne forklare 

forskjeller i symptombilder, identifisere, vurdere og diskutere personers helseproblemer, ha 

handlingsberedskap til å kunne utøve avansert klinisk sykepleie og kommunisere faglige 

problemstillinger. Siden emnet hittil hadde hatt mest fokus på læringsaktiviteter som 

stimulerte overflatelæring (forelesninger og lese pensum) var dette et viktig punkt for endring, 

jeg måtte legge til rette for læringsaktiviteter som i større grad fikk studentene til å gå inn i 

dybdelæringsprosesser og bygge sin kompetanse ut fra individuelle forutsetninger og tidligere 

erfaringer.  

 

 

 

 

 

 

Flere studier har utforsket mulige måter å imøtekomme utfordringene med omsetningen av 

teoretisk kunnskap i biomedisinske emner til avansert klinisk vurderings-, handlings- og 

beslutningskompetanse, og pekt på hybride løsninger med for eksempel videoforelesninger, 

problembaserte tilnærminger og omvendt klasserom som mulige veier å gå (12, 15, 16). Dette 

ga meg inspirasjon som jeg bygget videre på. Siden emnet var samlingsbasert måtte deler av 

undervisningen som tidligere hadde vært campusbasert, vike plassen for mer studentaktive 

læringsformer. I samarbeid med kollegaer på instituttet digitaliserte vi forelesningene som 

tidligere hadde vært tilbudt på campus, og som hovedsakelig bidro til overflatelæring, slik at 

studentene kunne se disse før vi traff dem på campus. Dermed kunne vi bruke tiden på 

campus på studentaktive læringsaktiviteter. Dette ga studentene mulighet til dybdelæring, og 

oss som fagansatte mulighet til å være tettere på studentene i læringsprosessen, gi 

tilbakemeldinger og veilede underveis. Jeg valgte altså å «snu» opp-ned på klasserommet, 

etter modellen for «flipped classroom» (17), der variasjonen og tilpasningen av 

læringsaktiviteter som kunne bidra til at studentene kunne nå læringsutbyttene var det 

førende. Film om prosessen kan sees i vedlegg 4.  
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Omstruktureringen av læringsaktivitetene, og en tydeligere vekting av hva jeg ønsket 

studentene skulle gjøre for å oppnå læringsutbyttene, utgjorde én sentral del av omleggingen 

av emnet. Imidlertid løste ikke dette alle våre «problemer», jeg måtte fortsatt sørge for bedre 

integrasjon mellom teoretisk kunnskap og klinisk anvendbar kompetanse, slik blant annet 

Bakon og kollegaer (12) hadde pekt på som viktig i kliniske utdanninger. Jeg ville ha 

undervisningen så praksisnær som mulig, og laget en modell der vi tok med «klinikken inn i 

klasserommet». Tanken var at læringsaktivitetene skulle være gjenkjennbare for klinisk 

praksis. Vi måtte dermed også omstrukturer det didaktiske utgangspunktet for emnet. I stedet 

for at læringsprosessen tok utgangspunkt i de tradisjonelle spesialområdene innenfor for 

eksempel hjertesykdommer, lungesykdommer osv. slik vi hadde gjort før, dreide vi fokuset og 

utgangspunktet for studentenes læringsprosess over på organovergripende symptomer som 

samsvarer med pasienters kliniske presentasjon; som tungpust, brystsmerter, blod i avføring 

osv. Gjennom utforskingen av symptomer, i læringsaktiviteter som vurdering av faktiske 

pasienter i klasserommet, kasuistikker i gruppearbeid, workshops og seminarer fikk 

studentene gå i dybden på kunnskapen de hadde tilegnet seg før samling, og trening i å 

anvende denne i klinisk vurdering, refleksjon og diskusjon. På den måten ble 

læringsaktivitetene mer i samsvar med læringsutbyttenes læringstaksonomiske nivå, samtidig 

som læringsmetodene var klinisk relevante og fungerte som brobygger mellom teori og 

praksis. Eksamensresultatene etter omleggingen viste en oppgang i gjennomsnittskarakter, fra 

D i 2017 til C i 2018.   

 

For å sikre systematisk evaluering av den nye læringsmetoden ble underveis- og 

sluttevaluering utført blant annet med studentsamtaler, evalueringsskjema og felles økter med 

samskrivningsverktøyet «Padlet». Jeg designet også i samarbeid med kollegaer et 

forskningsprosjekt for å innhente studentenes erfaringer (se vedlegg 5 for 

prosjektbeskrivelse). Studentene evaluerte omleggingen til «omvendt klasserom» godt, og 

fremhevet særlig muligheten til fleksibel læring gjennom videoforelesningene, gruppearbeid 

og studentaktiv læring samt utbytte av dager med pasienter i klasserommet. I figur 2 er utdrag 

av analyse av fokusgruppeintervju (artikkel under arbeid) med studenters erfaringer vist. 

Evalueringen viste også at studentene savnet mer tilbakemeldinger i læringsprosessen og at de 

ønsket mer tid til gjennomføring av emnet. Evalueringen brukte vi til videre utvikling av 

emnet, mer om dette kan leses i neste kapittel.  
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Figur 2: Utdrag av analyse fra fokusgruppeintervju 

 

2.2 Samarbeidsbasert utviklingsarbeid på lokalt og nasjonalt nivå 

De foregående kapitlene har i stor grad handlet om min egen utvikling som underviser. Men 

det er viktig å fremheve at utviklingen av min undervisningspraksis har vokst frem i et faglig 

fellesskap der både kollegaer og studenter har deltatt. I denne delen vil jeg vektlegge tre 

prosjekter som eksempel på samarbeid på ulike nivå; det første eksempelet viser til 

pedagogisk utviklingsarbeid som samarbeid i lærerteamet, det andre viser eksempel på 

samarbeid på fakultetsnivå, og det tredje omhandler utviklingsarbeid med utdanningsfokus på 

nasjonalt nivå. Beskrivelsene svarer direkte opp kriterium 1.3.  

 

Teambasert utviklingsarbeid 

I det foregående kapitlet ble et utviklingsarbeid som sentrerte rundt studentaktiv læring 

presentert. Erfaringene fra arbeidet utgjorde et viktig grunnlag for videre utvikling av andre 

emner på MAKS. Jeg skal her fortelle hvordan vi i lærerteamet tok arbeidet videre gjennom et 

Organisering av 
læringsprosessen 

Ulike måter å lære på Utbytte av 
læringsprosessen 

«Jeg syntes det var fin struktur med at det 
var bygget opp med forberedelser, 
forelesning, gruppearbeid og fremlegg. 
Du får prøvd deg på ulike måter og på 
den måten får du det inn» 
 
«Ryddig og fint Canvasrom – dette skal 
du gjøre før, under og etter. Dette skal du 
gjøre nå – RYDDIG. Man følte at man var 
i forkant for første gang i livet. Ryddige og 
fine moduler» 
 
«Det hadde vært veldig godt å få en slags 
tilbakemelding på det bare for å vite, på 
en måte, har du lagt inn 8 arbeidstimer og 
så er du helt på villspor. Da vil jeg gjerne 
ha beskjed» 
 
«Skulle gjerne hatt dette emnet over 
lengre tid. Det er så viktig og følte at det 
ble litt snaut med tid ift hva man hadde 
lyst å fordype seg i for det var mye arbeid 
med disse oppgavene» 
 
«En krevende foreleser, men på en god 
måte. Det krever noe av deg å være der, 
du kan ikke bare sitte der og ikke gjøre 
noe» 

«Jeg tenker at du har forberedt deg før du 
kommer til forelesning, men også at du har brukt 
det på flere måte som gruppearbeid, du får 
innspill av flere andre, og du får framført det, du 
må skrive det ned og si det høyt og da husker 
man det jo mye bedre» 
 
«Så får du noe spesifikt for eksempel 
brystsmerter. Og så må du samtidig reflektere 
rundt for brystsmerter er så vidt. Og da får du 
tenkt gjennom mye av det du har lest i forkant 
og får brukt mye av det og vurdert de forskjellige 
tingene og satt de i sammenhenger, og lage 
dine egne modeller om hvordan man tenker» 
 
«Jeg er vanligvis skippertaksmenneske og ofte 
handler det om at jeg ikke har nok tid i 
hverdagen til å sette meg ned og gjøre litt. Nå 
blir man så veiledet i hva man skal forberede 
seg på, så om jeg har bitte litt tid så kan jeg se 
en film eller to filmer og så har jeg på en måte 
gjort en innsats» 
 
«Og det med gruppearbeid som man har jo stort 
sett mye igjen for det i stedet for å jobbe alene 
fordi man får gode faglige diskusjoner og 
refleksjoner, og ikke minst blir kjent» 

«Dette er noe du aldri glemmer, for 
jeg kommer alltid til å se for meg 
personene. Jeg kommer alltid til å 
huske diagnosene deres. En visuell 
måte å lære på da» 
 
«Så da kjenner jeg jo at jeg også har 
endret, at vi har endret tankegang da. 
Og hvor viktig det er» 
 
«Men det her hjelper oss til å bruke 
oss, altså sykepleieobservasjonene 
våre på en enda bedre måte» 
 
«Jeg stiller faktisk mere riktige 
spørsmål nå» 
 
«Så er det jo også nyttig at det er et 
deltidstudium siden det går noen uker 
mellom hver modul, og da har man 
mulighet til å ta det litt ut i praksis og 
teste det i jobbsammenheng, for de 
fleste er jo i jobb. Da får man følelsen 
av oh yes jeg kan og får brukt det» 

 

Organisering av 
læringsprosessen 

Ulike måter å lære på Utbytte av 
læringsprosessen 

«Jeg syntes det var fin struktur med at det 
var bygget opp med forberedelser, 
forelesning, gruppearbeid og fremlegg. 
Du får prøvd deg på ulike måter og på 
den måten får du det inn» 
 
«Ryddig og fint Canvasrom – dette skal 
du gjøre før, under og etter. Dette skal du 
gjøre nå – RYDDIG. Man følte at man var 
i forkant for første gang i livet. Ryddige og 
fine moduler» 
 
«Det hadde vært veldig godt å få en slags 
tilbakemelding på det bare for å vite, på 
en måte, har du lagt inn 8 arbeidstimer og 
så er du helt på villspor. Da vil jeg gjerne 
ha beskjed» 
 
«Skulle gjerne hatt dette emnet over 
lengre tid. Det er så viktig og følte at det 
ble litt snaut med tid ift hva man hadde 
lyst å fordype seg i for det var mye arbeid 
med disse oppgavene» 
 
«En krevende foreleser, men på en god 
måte. Det krever noe av deg å være der, 
du kan ikke bare sitte der og ikke gjøre 
noe» 

«Jeg tenker at du har forberedt deg før du 
kommer til forelesning, men også at du har brukt 
det på flere måte som gruppearbeid, du får 
innspill av flere andre, og du får framført det, du 
må skrive det ned og si det høyt og da husker 
man det jo mye bedre» 
 
«Så får du noe spesifikt for eksempel 
brystsmerter. Og så må du samtidig reflektere 
rundt for brystsmerter er så vidt. Og da får du 
tenkt gjennom mye av det du har lest i forkant 
og får brukt mye av det og vurdert de forskjellige 
tingene og satt de i sammenhenger, og lage 
dine egne modeller om hvordan man tenker» 
 
«Jeg er vanligvis skippertaksmenneske og ofte 
handler det om at jeg ikke har nok tid i 
hverdagen til å sette meg ned og gjøre litt. Nå 
blir man så veiledet i hva man skal forberede 
seg på, så om jeg har bitte litt tid så kan jeg se 
en film eller to filmer og så har jeg på en måte 
gjort en innsats» 
 
«Og det med gruppearbeid som man har jo stort 
sett mye igjen for det i stedet for å jobbe alene 
fordi man får gode faglige diskusjoner og 
refleksjoner, og ikke minst blir kjent» 

«Dette er noe du aldri glemmer, for 
jeg kommer alltid til å se for meg 
personene. Jeg kommer alltid til å 
huske diagnosene deres. En visuell 
måte å lære på da» 
 
«Så da kjenner jeg jo at jeg også har 
endret, at vi har endret tankegang da. 
Og hvor viktig det er» 
 
«Men det her hjelper oss til å bruke 
oss, altså sykepleieobservasjonene 
våre på en enda bedre måte» 
 
«Jeg stiller faktisk mere riktige 
spørsmål nå» 
 
«Så er det jo også nyttig at det er et 
deltidstudium siden det går noen uker 
mellom hver modul, og da har man 
mulighet til å ta det litt ut i praksis og 
teste det i jobbsammenheng, for de 
fleste er jo i jobb. Da får man følelsen 
av oh yes jeg kan og får brukt det» 
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utviklingsprosjekt for å endre studiemodell og undervisningsopplegg for masterutdanningens 

første studieår.  

 

Eksisterende studiemodell hadde inneholdt tre emner; sykdomslære, farmakologi og 

systematiske kliniske undersøkelser, hver på 10 studiepoeng. Emnene skulle til sammen gi 

grunnlag for oppnåelse av læringsutbytter på programnivå, der særlig evne til helhetlig 

vurdering av komplekse kliniske problemstillinger var fremhevet som viktig. Men nettopp det 

at emnene ble gjennomført enkeltvis gjorde det krevende å legge til rette for læringsaktiviteter 

som i tilstrekkelig grad ga studentene evne til å tenke helhetlig. De trengte hjelp til å knytte 

sammen de tre emnene i utviklingen av sin vurderingskompetanse. Det var derfor behov for å 

gjøre endringer, og vi ønsket å realisere et undervisningsopplegg som kunne bidra til en 

helhetlig tilnærming til læringsprosessen på tvers av de tre emnene.  

 

Før utviklingsarbeidet kunne starte måtte prosjektet forankres. Jeg satte i gang en prosess der 

vi involverte studentene gjennom evalueringer, møter med tillitsvalgte, og drøfting i 

klassefellesskapet. Deretter var det nødvendig å forankre prosjektet hos ledelsen. Jeg søkte 

instituttleder om godkjenning til å gjennomføre prosjektet, og om ressurser i form av timer til 

disposisjon fra sentrale ressurspersoner. Deretter satte jeg sammen arbeidsgruppen som jobbet 

sammen i fysiske møter, og som til slutt skrev frem emneplan og søknad om opprettelse av et 

nytt felles emne i «Helhetlig kartlegging, vurdering og behandling» på 30 studiepoeng, som 

kan leses i vedlegg 6. Videre skal jeg fortelle kort om hvilke vurderinger vi gjorde i 

arbeidsgruppen på veien.  

 

Utviklingsarbeidet startet med at vi utredet fordeler og ulemper med eksisterende 

studiemodell. Vi identifiserte særlig potensielle fordeler ved å slå sammen de tidligere tre 

emnene, sykdomslære, farmakologi og kliniske undersøkelser, til ett felles emne. En 

sammenslåing ville kunne tydeliggjøre sykepleiefokuset i emnet, forbedre studiemodellen 

med tanke på sekvens og sammenheng, gi mer rom for studentaktive læringsformer, 

dybdelæring og helhetsforståelse og til slutt sikre kunnskapsbasert, samstemt undervisning. 

Dette var alle punkter som ble ansett som viktig for forbedring. Sammenslåingen ville også 

forbedre faglærernes mulighet til å følge studentenes utvikling over tid, og gi tilbakemelding 

på læring. Dette var noe studentene hadde etterspurt. Endringene tilrettela også for mer 

integrerte undervisningsformer i temaer svarende til sykdomslære, farmakologi og kliniske 

undersøkelser, og det gjorde det mulig å strekke emnet ut over tid. Nerland og Prøitz (18) 
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hevder at aktiviteter som strekker seg over tid og som involverer 

instruksjon og veiledning i flere faser gir bedre muligheter til 

kunnskapsutvikling. Vi mente at nettopp tidsaspektet var viktig her. Det 

tar tid å utvikle studentenes breddekunnskap og vurderingskompetanse.  

 

Vi valgte å beholde bruken av det omvendte klasserommet for å sikre at 

tiden i møte med studentene kunne brukes til studentaktive 

læringsaktiviteter, øving på kliniske undersøkelser og vurderinger, kritisk 

refleksjon i grupper og simulering. Eksamen ble endret til en todelt form 

der studentene først skulle gjennomføre hjemmeeksamen og deretter 

praktisk eksamen (SKUV). På den måten beholdt vi og videreutviklet 

«det beste» fra de tidligere emnene, samtidig som studiemodellen 

reflekterte en ny og innovativ måte å tenke undervisning i disse fagene 

på. Våren 2022 vil evaluering av emnet gjennomføres.  

 

Fakultetsovergripende utviklingsarbeid 

Metodebanken er et eksempel på et samarbeidsprosjekt jeg har deltatt i på 

fakultetsnivå. Prosjektet ble initiert av daværende visedekan på fakultet 

for helse- og sosialvitenskap i 2018 med formål å samle læringsressurser i 

vitenskapsteori og forskningsmetode på en felles digital plattform til bruk for 

masterutdanningene på fakultetet. I gruppen samlet man medarbeidere med interesse for 

utvikling av digitale læringsressurser, og som kunne bidra til å ramme inn et pedagogisk 

opplegg med ressursene gjennom bruk av omvendt klasserom. Jeg bidro i prosjektutviklingen, 

samarbeidsmøter og senere med utarbeidelse av læringsressurser. Blant annet ved å produsere 

videoforelesninger, og 

utarbeide tilhørende 

pedagogisk opplegg for 

undervisning i kvalitativ 

metode. Læringsressursene ble 

lagt inn i et felles emne på 

Canvas (se bildet), der ulike 

moduler representerte ulike 

deler av opplæringen i 

vitenskapsteori og metode. 



18 
 

Canvas rommet ble deretter lastet opp i Commons og gjort tilgjengelig for 

masterutdanningene på fakultetet. På den måten kunne faglærere laste ned hele eller deler av 

læringsopplegget, og bruke det de anså relevant for sin utdanning. Metodebanken er fortsatt i 

bruk på fakultetet, og benyttes blant annet av MAKS.  

 

Nasjonalt utviklingsarbeid for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie 

Det siste av eksempler på samarbeidsprosjekt er utviklingsarbeid som har foregått på 

nasjonalt nivå. Jeg har vært engasjert i arbeid i Helsedirektoratet om utvikling av nasjonale 

retningslinjer for AKS utdanning i Norge, og som faglig rådgiver i utredningsarbeid relatert til 

spesialistgodkjenning og behov for breddekompetanse i sykehus. Jeg forteller i det følgende 

kort om de ulike prosjektene.  

 

På bakgrunn av oppdraget gitt av HOD (se faktaboks) etablerte Helsedirektoratet en 

ressursgruppe, med representanter fra universitets- og høgskolesektoren, UHR, NSF, KS og 

utvalgte kommuner for vurdering og drøfting av sentrale temaer knyttet til arbeidet. Jeg deltok 

i denne ressursgruppen. Det ble også etablert en arbeidsgruppe med representanter fra fire 

utdanningsinstitusjoner i Norge med erfaring med AKS utdanning. Sammen med 

Helsedirektoratet, og etter innspill fra bla. ressursgruppen, utarbeidet arbeidsgruppen utkast til 

nasjonal studieplan, og deretter forslag til forskrift om nasjonale retningslinjer om 

masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet 

og HOD (20). Jeg inngikk som en av fem medlemmer i denne arbeidsgruppen. Forslag til 

forskrift ble levert HOD våren 2019 og ble deretter sendt på offentlig høring, før forskriften 

ble endelig vedtatt og publisert 1/2-2020. Forskriften inneholder bla virkeområde og formål 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-01-03-45
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for AKS utdanning, læringsutbyttebeskrivelser og beskrivelse av krav til oppbygging og 

praksisstudier (8).   

 

Engasjementet mitt i Helsedirektoratet fortsatte etter forskriftens offentliggjøring gjennom 

utviklingsarbeid rettet mot spesialistgodkjenning i klinisk allmennsykepleie (21). 

Arbeidsgruppen som jobbet frem forskriften for AKS utdanning, har bistått Helsedirektoratet 

med kommisjonsarbeid for faglig vurdering av studieplaner fra norske høgskoler og 

universitet som har tilbudt AKS utdanning eller ekvivalente utdanninger for 

spesialistgodkjenning. Engasjementet mitt i Helsedirektoratet har i tillegg til faglig 

kommisjonsarbeid bestått av faste prosjektmøter annenhver uke der faglige problemstillinger 

relatert til utdanningsspørsmål, utvikling av rolle og funksjon og andre AKS relaterte 

spørsmål av nasjonal interesse er drøftet. Arbeidet pågår fortsatt.  

 

I tillegg til arbeidet med forskriftene for utdanning og spesialistgodkjenning var jeg i 

Helsedirektoratet i 2020 også engasjert i ressursgruppen i prosjektet som utredet behov for 

sykepleiere med klinisk breddekompetanse i sykehus (22). I tillegg til samarbeidsmøter, 

intervju og bidrag i forbindelse med tilbakemeldinger på tekstutkast, bidro jeg med konkrete 

eksempel fra AKS utdanningen ved USN, som ble oppfattet som særlig relevant for 

utredningsarbeidet (se bildet på neste side for utdrag av rapporten).  

 

Som en del av det nasjonale utviklingsarbeidet har det vært viktig å bidra med erfaringene og 

kompetansen fra oppbygging og utvikling av AKS utdanningen ved USN, til andre 

institusjoner som er i gang med, eller ønsker å igangsette arbeid med å etablere AKS 

utdanning. Jo flere gode AKS utdanninger vi har i Norge jo flere kandidater med god kvalitet 

får vi ut i tjenestene. Dette vil bidra positivt i det nasjonale utviklingsarbeidet med å etablere 

rollen i tjenestesammenheng. Jeg har derfor bidratt som støttespiller i utvikling av 

studieprogram og/eller emner i masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie ved andre 

institusjoner, og deltatt i kommisjonsarbeid med vurdering av søknader for etablering av 

studieprogram. Jeg sitter også som eksternt medlem i programråd for AKS utdanning, for å 

nevne noe.  
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Kapittel 3 «Å skape et lærende læringsfellesskap»  
 

 

I det tredje kapittelet er fokus på systematisk kvalitetsarbeid, og min rolle i utvikling av et 

lærende læringsfellesskap innenfor masterprogrammet i avansert klinisk allmennsykepleie 

(MAKS). I kapittel 3.1 beskrives noen eksempler på hvordan det systematiske 

kvalitetsarbeidet har foregått i MAKS. Dette svarer ut kriterium 1.3 og 3.1. Arbeidet har i stor 

grad vært preget av teamarbeid og fellesskapstankegang. Læringsfellesskapet i MAKS har 

bestått av både kollegaer og studenter, der relasjonsbygging har vært en viktig faktor for å 

lykkes. Dette beskrives i kapittel 3.2 og svarer ut kriterium 3.2. Til slutt i kapittelet gir jeg et 

kort innblikk i aktuell formidling om utdanning og utvikling, svarende til kriterium 2.4, og 

avslutningsvis et fremtidsblikk på videre utvikling (kriterium 1.4 og 3.3).  

 

 



22 
 

3.1 Om det systematiske og langsiktige kvalitetsarbeidet i MAKS  

 

Da Fagerstrøm gikk over i annen stilling i 2018 tok jeg over programansvaret, og med det 

ansvaret for å videreutvikle programmet. Omtrent samtidig uteksaminerte vi de første 

kandidatene. Masterprogrammet har siden vært under konstant evaluering og revisjon. Det har 

vært viktig å arbeide systematisk og langsiktig med helhetlig programutvikling, der 

kandidatenes totale læringsutbytte har vært det sentrale utgangspunkt for utarbeiding av 

lærings- og vurderingsformer. Som rettesnor i utviklingsarbeidet har Biggs modell for 

samstemt læring (6) vært sentral, eller det som Wiggins & McTighe (27) kaller 

«baklengsdesign». For å skape forutsigbarhet for de fagansatte, og sikre samstemthet i 

lærerteamet om hvilke områder som skulle prioriteres når, var det viktig å utarbeide en 

langsiktig plan for systematisk kvalitetsarbeid fra start. På den måten kunne vi prioritere 

satsningsområder, og jobbe målbevisst samtidig med ivaretagelse av daglig drift. Gjennom 
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den årlige programrapporten har arbeidet med satsningsområdene blitt evaluert, og nye 

prioriteringer stipulert. Endringsarbeidet har blitt forankret i kollegiet, blant studentene og 

gjennom møter i programutvalget. Vedlegg 7 viser presentasjon til programutvalg desember 

2021 som eksempel på hvordan systematisk forbedringsarbeid forankres og presenteres. 

I figur 3 gis en oversikt over noe av det systematiske utviklingsarbeidet som er gjennomført i 

utdanningen under min tid som programkoordinator.  

Oppbyggingen og videreutviklingen av programmet har vært nybrottsarbeid, og det har vært 

få eksempler å lene seg på i Norge. Utdanningen representerer en ny rolle og funksjon i 

helsetjenesten hvor fagområdene er i skjæringspunktet mellom medisin og sykepleie. Parallelt 

med videreutviklingen av MAKS har det foregått utviklingsarbeid på nasjonalt nivå, rammene 

for utdanningen har derfor også vært i utvikling. Dette har gjort at veien har måttet bli til 

mens vi «har gått», og vi har jobbet kontinuerlig med å tilpasse studieprogrammet slik at 

utdanningen både er klinisk relevant og svarer ut samfunnsoppdraget, og samtidig ivaretar 

læringsutbyttebeskrivelsene gitt gjennom forskriften (8). Slikt kvalitetsarbeid fordrer en 

proaktiv holdning til endringer, og en tilpasningsdyktighet for å sikre at ikke utviklingen 

stopper opp. USN sin kvalitetshåndbok åpner for muligheten til å søke om mindre endringer i 

løpet av studieåret, for å sikre tilpasninger til gunst for faglig kvalitet i kontinuerlig drift. 

Denne muligheten har bidratt til at vi har kunnet tilpasse emner underveis, på bakgrunn av 

evalueringer og tilbakemeldinger fra studenter og lærere, for å sikre best mulig læringsutbytte. 

I vedlegg 8 gis eksempel på en slik søknad.  

 

Figur 3 
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3.2  Relasjonsbygging som suksessfaktor i det å skape et lærende læringsfellesskap 

Et viktig utgangspunkt for arbeid med systematisk og kontinuerlig forbedring har vært å 

utvikle lærerteamet parallelt med utdanningen – både for å sikre felles refleksjoner rundt den 

ønskede helheten i programmet – og samstemthet i lærerteamet om hvor vi skal i utviklingen 

av programmet. Men også for å sikre oppbygging av relevant kompetanse innad i teamet, for 

best mulig synergi i det faglige fellesskapet og mulighet til å utnytte hverandres styrker. Jeg 

har hatt trivsel som en viktig agenda i MAKS-fellesskapet - min intensjon var å bygge en 

kultur der teammedlemmene heiet på hverandre, spilte hverandre gode og tenkte fellesskap i 

læring og handling. Videre har jeg også vektlagt relasjonsbygging blant- og med studentene 

som en del av utviklingen av et lærende læringsfellesskap. Disse elementene er derfor 

beskrevet under og svarer opp kriterium 3.2. 

 

De fagansattes læringsfellesskap 

Da de første studentene ble uteksaminert av programmet i 2018 ga dette oss mulighet til å 

evaluere programmet som helhet for første gang, og vurdere samstemthet i læringsutbytter, 

læringsaktiviteter og vurderingsformer. Som fersk programkoordinator inviterte jeg i juni 

2018 MAKS lærerteam til fagsamling der hensikten var å samle fagmiljøet til en felles 

systematisk gjennomgang av studieprogrammet, og å sette det sosiale fellesskapet på 

agendaen (se vedlegg 9). I lunsj-til-lunsj seminaret gjordet vi en systematisk gjennomgang av 

studiets totale læringsutbytte, og vurderte kritisk hvordan de ulike emnene bidro til at 

studentene kunne nå dette. Studentene som nettopp var blitt uteksaminert ble invitert, for å 

sikre tilbakemeldinger og nyttige erfaringer. I tillegg til det faglige utbyttet, opplevde teamet 

samlingen som viktig for videreutviklingen av det sosiale fellesskapet.  

 

I kjølvannet av samlingen fortsatte vi det systematiske kvalitetsarbeidet gjennom månedlige 

møter i lærerteamet. Lærermøtene har vært på agendaen siden jeg overtok ansvaret, og er 

fortsatt en viktig og samlende arena for fagteamet. På bakgrunn av programmets vekst, og 

behov for styrking både i kliniske og akademiske emner ble teamet styrket i 2020 og 2021. 

Høsten 2021 gjentok vi en felles samling med overnatting for lærerteamet, for styrking av de 

sosiale relasjonene i temaet, og for å forankre og diskuterte fremtidige prioriteringer for 

videre utviklingsarbeid. Det er viktig å involvere lærerteamet i det systematiske arbeidet med 

utdanningskvalitet, slik at alle har en omforent holdning til hva dette innebærer.  
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Studentenes læringsfellesskap  

En viktig forutsetning for å bygge et lærende læringsfellesskap er at studentene opplever 

trygghet, tilhørighet og fellesskap i læringsmiljøet. Sosiokulturelt læringssyn vektlegger 

studentens deltagelse i interaksjoner og diskusjoner som sentralt for læring (28). Gode 

relasjoner er avgjørende for studentenes individuelle læringsprosess, og viktig for 

gjennomføring av studentaktive læringsformer, som utgjør en viktig grunnpilar i utdanningen. 

Utdanningen utdanner til nye roller, og uttesting av nye roller i helsetjenesten kan oppleves 

ensomt. Det er derfor viktig å legge til rette for en fellesskapskultur under utdanning, som kan 

sikre faglige nettverk og fellesskapsforståelse etter endt utdanning. For å tilrettelegge for et 

læringsfellesskap, hvor både studenter og lærere deltar, og der læring foregår gjennom 

samspill med andre, er relasjonsbygging et viktig grep. I denne delen vil jeg derfor gi noen 

eksempler på hvordan vi har jobbet systematisk med dette i MAKS. I vedlegg 10 gis 

eksempel på kommunikasjonsform som fremmer relasjonsbygging.  

 

Digital møteplass og individuelle studiesamtaler som relasjonsbyggende virkemiddel 

Det å inkludere studentene i læringsfellesskapet så tidlig som mulig, og deretter bygge opp 

under dette under utdanningen er betydningsfullt for relasjonsbyggingen i MAKS. Det hjelper 

studentene til å bevisstgjøre hvordan deres egne forhåndskunnskaper, oppfatninger og 

motivasjon kan ha betydning i læringsprosessen. Avklaring av gjensidige forventninger bidrar 

til å bygge ned barrierer i læringen, og tydeliggjør både for lærere og studenter hvor vi skal, 

og hvordan vi kan bidra i fellesskap. Et virkemiddel for å legge til rette for dette er digitalt 

informasjonsmøte og individuelle studiesamtaler.  
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I juni hvert år tilbys digitalt informasjonsmøte til alle som har takket ja til studieplass i 

MAKS. Jeg deltar sammen med studieveileder og sentrale faglærere. Hensikten er å dele 

viktig informasjon om studiet, og hvordan best forberede seg til studiestart, avklare 

forventninger og svare på spørsmål. Møtet har god oppslutning og gir fagmiljøet og 

studentene mulighet til å bli kjent i forkant av studiestart. De kommende studentene opplever 

en tilknytning til studiet allerede før oppstart, og jeg erfarer at det bygger ned terskelen for å 

ta kontakt. Etter oppstart i programmet tilbys alle studenter individuell studiesamtale med 

meg. Hensikten er å bli kjent og etablere en relasjon til studentene, få innblikk i deres 

motivasjon og forutsetninger for gjennomføring, avklare viktige gjensidige forventninger og 

utforme individuell studieplan. Som forberedelse for samtalen får studentene en samtaleguide 

via nettskjema (se vedlegg 11). Det legger til rette for at vi kan diskutere sentrale punkter, og 

individuelle behov for tilpasninger. Ved å etablere en personlig relasjon bygges terskelen for 

videre kontakt ned.   

 

 

Relasjonsbygging gjennom ulike former for gruppebasert undervisning  

Gruppebasert undervisning fremmer samarbeid, studentaktiv læring og er effektivt for 

relasjonsbygging (29). Studentene motiveres til å ta mer initiativ, trener på å utvikle og 

fremme faglige resonnementer og gi- og få tilbakemelding. Som undervisningsform kan det 
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foregå på ulike måter, med ulik tilknytning til andre lærings- og undervisningsformer. Vi 

utnytter undervisningsformen på ulike måter i MAKS.  

 

Allerede i første semester møter studentene «det omvendte klasserommet» hvor studentaktive 

læringsformer er en vesentlig komponent. Engasjement og deltakelse i læringsprosessen, slik 

aktiv læring fordrer, forutsetter at studentene er trygge i relasjonene til hverandre. Gjennom 

tilrettelegging av gruppearbeid, der gruppesammensetningen bevisst alterneres, skapes et 

sosialt fellesskap rundt faglig arbeid, og det hjelper studentene til å bli godt kjent med 

hverandre. Heterogene grupper sammensatt på tvers av studentenes arbeidsfelt sikrer gevinst i 

form av økt samhandlingskompetanse.  

 

Relasjonsbygging er ikke bare viktig innad i de ulike kullene, men også på tvers av studiekull. 

Derfor deltar andreårsstudenter i veiledning av førsteårsstudenter i prekliniske øvelser og ved 

simulering med Body Interact. Andreårsstudentene har veiledningsansvar for «sine» grupper 

med førsteårsstudenter, og forbereder det faglige innholdet. Andreårsstudentene støttes og 

kvalitetssikres av fagansatte. Når MAKS studenter på ulike kull treffer hverandre, og 

samarbeider om å løse oppgaver, dannes faglige nettverk. I tillegg er mentorordningen, som 

de fagansatte AKS representerer, et viktig element i relasjonsbyggingen mellom ansatte og 

studenter.      

I MAKS benytter vi også gruppearbeid som selvstendig undervisningsform gjennom 

lærerledede workshops og seminarer. Masterseminarene er et eksempel på dette, der det 

faglige og sosiale fellesskapet vektlegges, og gir viktig motivasjon for fremdrift i 

masteroppgaven som ellers er en ensom øvelse. For noen bidrar det faglig samarbeidet om 

kvalitetsutvikling som viktig relasjonsbygging for tiden som kommer etter studiene. 

Seminarformen fordrer aktiv deltagelse fra studentene, det er derfor viktig å legge til rette for 
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at studentene føler seg trygge på hverandre, og tør å komme på «banen» med sine innspill. 

For eksempel er det å spise lunsj sammen med studentene på samlinger noe som bidrar til 

relasjonsbygging mellom studentene og mellom studenter og lærere, og som medvirker til et 

tryggere læringsmiljø.    

 

Gruppearbeid som supplement til undervisning – OLA prosjektet 

Siden MAKS studentene studerer på deltid, samtidig som opptaksområdet vårt er hele Norge, 

slik at studentene er geografisk spredd, har vi erfart at studentene ofte blir alene i sin 

læringsprosess mellom samlingene. 

Derfor var det behov for å organisere 

et supplerende tilbud for 

læringsfellesskap som et ledd i 

relasjonsbyggingen for studentene. 

Da USN våren 2021 utlyste OLA – 

prosjektet «Onboarding Learning 

Alliance», så jeg dette som en god mulighet til å realisere nettopp dette. Prosjektet ga oss 

mulighet til å ansette erfarne studenter som læringsfasilitatorer som skulle organisere 

studiegrupper for førsteårsstudentene. I skrivende stund har prosjektet vært prøvd ut i 

høstsemesteret og er blitt svært godt mottatt av studentene. Nesten 80% av førsteårsstudentene 

har deltatt i faste studiegrupper, og de forteller om en unik arena for faglig fellesskap der det 

er stor takhøyde og lov å stille de «dumme» spørsmålene. Studiegruppene er akkurat passe 

forpliktende; det er ikke obligatorisk oppmøte, men læringsutbyttet gjør deltagelse verdifullt. 

Derfor ønsker mange å prioritere OLA gruppene. Prosjektet er for ferskt til at vi har 

gjennomført en grundig evaluering enda, men en students erfaring er referert i tekstboksen.   

Tilbakemelding fra student 
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3.3  Formidling av erfaringer fra etablering 

og videreutvikling av MAKS 
 

I kapittel 2.2 ble min deltagelse i nasjonalt 

utviklingsarbeid omtalt. Plasseringen kunne like 

gjerne vært gjort her, da de nasjonale foraene må 

sees som en viktig del av mitt læringsfellesskap. 

Imidlertid har samarbeidet nasjonalt hatt mye å si 

for utviklingen av AKS utdanning og rolle i Norge, 

dermed ble plassen under samarbeid naturlig. Her 

vil jeg derfor fokusere på den delen av 

utviklingsarbeidet som har handlet om formidling. I 

forbindelse med deltagelse i det nasjonale 

utviklingsarbeidet har det også vært viktig å delta i 

ulike forum for formidling av erfaringer med 

videreutvikling og drift av masterprogrammet. Jeg 

har hatt innlegg og presentasjoner i ulike fora, som 

for eksempel for studenter i andre utdanninger, for 

ledelse internt ved USN og eksternt for politikere, 

beslutningstagere, ledere og helsepersonell, for 

eksterne utdanningsinstitusjoner, Helsedirektoratet 

og NSF. Jeg har bidratt i nyhetssaker, skrevet 

kronikker og tekster for promotering av 

utdanningen på USN sine nettsider. Jeg drifter egne 

kontoer for MAKS på Instagram og Facebook for å 

bidra til et innsideblikk i utdanning, samtidig som 

det tjener som et utvidet sosialt fellesskap. Som et 

eksempel på formidling viser jeg i vedlegg 12 en 

presentasjon jeg hadde i Fag- og Helsepolitisk 

avdeling i NSF høsten 2021.  

  

EKSEMPEL PÅ 
FORMIDLING 

Eksempel fra ulike medier 

Kronikk Dagens Medisin 

Nyhetssak Dagens Medisin 

Innlegg USNhub 

Nyhetssak 

spesialistgodkjenning 

 

Sosiale medier 

Facebook 

https://www.facebook.com/

maks.usn 

Instagram 

https://www.instagram.com

/aks.usn/   

 

 

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2019/08/15/spesialistsykepleiere-skal-mote-pasientenes-behov-best-mulig/
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2019/08/29/-jeg-er-overrasket-over-reaksjonene/
https://www.usn.no/hub/helse/hva-er-egentlig-avansert-klinisk-allmennsykepleie
https://www.usn.no/aktuelt/nyhetsarkiv/usn-har-utdannet-norges-forste-spesialister-i-avansert-klinisk-allmennsykepleie
https://www.usn.no/aktuelt/nyhetsarkiv/usn-har-utdannet-norges-forste-spesialister-i-avansert-klinisk-allmennsykepleie
https://www.facebook.com/maks.usn
https://www.facebook.com/maks.usn
https://www.facebook.com/maks.usn
https://www.facebook.com/maks.usn
https://www.instagram.com/aks.usn/
https://www.instagram.com/aks.usn/
https://www.instagram.com/aks.usn/
https://www.instagram.com/aks.usn/


30 
 

3.4 Fremtidens læringsfellesskap 

I denne siste delen av søknaden skal jeg ta for meg fremtidsperspektivet. Videre ønsker å 

fortsette utviklingsarbeidet i MAKS – både på lokalt og nasjonalt nivå. Samtidig vil jeg 

utforske nye sider ved min undervisningskompetanse. Jeg fremhever noen av mine planer her.  

  

Mer satsning på FOU drevet virksomhet i utdanningen 

I fremtiden ønsker jeg å initiere og gjennomføre større FOU prosjekter i utdanningen, som 

kan bidra til systematisk utvikling av undervisnings- og samarbeidsformer. Studiebarometeret 

har hvert år vist at studentene sliter litt med koblingen til arbeidslivet. Det ville derfor være 

naturlig å utforske nye sider ved konseptet om å ta «klinikken inn i klasserommet». Et annet 

fokusområde vil være en systematisk utforskning av praksisdelen i utdanningen, som står for 

en stor andel av utdanningsløpet. Videre ville involvering av masterstudenter i prosjektene, og 

parallell uttesting av læringsmetoder være noe jeg ønsker å utforske, både for å styrke det 

akademiske fellesskapet, men også for å bidra til fremtidig utvikling av potensielle kollegaer 

(se neste punkt). Videre ønsker jeg å gjøre en bred evaluering av OLA-prosjektet og bruken 

av medstudentveiledning. Det ville også være naturlig å etablere samarbeid med andre 

institusjoner for større prosjekter på nasjonalt- og internasjonalt nivå.  

 

Videreutvikling av MAKS lærerteam – og desentraliserte campus 

Lærerteamet er den viktigste ressursen i MAKS, og vi har brukt tid på å utvikle teamet til slik 

det er i dag. Drift av MAKS fordrer både ansatte med avansert og oppdatert klinisk 

kompetanse og ansatte med førstekompetanse. I dag er utdanningen godt dekket, men om man 

ser kun få år inn i fremtiden vil 4 av 6 førstekompetente ansatte være avgått med pensjon. 

Satsning på utvikling av denne kompetansen er derfor et område jeg ønsker å prioritere. 

Ansettelse av en stipendiat i fagmiljøet kan forhåpentligvis snart realisert, etter at vi i kollegiet 

utarbeidet et forskningsprosjekt som fikk støtte via KD midler. Samtidig ønsker jeg å bidra til 

å løfte noen av lektorene i utdanningen opp til førstekompetansenivå ved å involvere de i 

fremtidige FOU prosjekter.  

 

I tillegg til den akademiske- er den kliniske kompetansen også helt nødvendig for å drive 

MAKS. Vi har hatt god erfaring med å benytte AKS i kombinasjonsstillinger, det sikrer 

klinisk forankring i praksis. Videre er dette en modell jeg ønsker å videreutvikle, blant annet 

ved å knytte AKS ved aktuelle praksissteder nærmere utdanningen, for på den måten å sikre 
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tettere oppfølging av studenter i praksis. Jeg ønsker å utforske en modell der studentene er 

tilknyttet studiegrupper nærmere der de bor, og på den måten dra nytte av «desentraliserte» 

campus med lærertilknytning lokalt. Det påbegynte prosjektet med bruk av 

medstudentveiledning på tvers av kull i programmet ville også kunne kommet til nytte i en 

slik modell, der de mindre erfarne fikk veiledning av de som har kommet lenger i sin 

utdanning. Dette vil være et viktig tilskudd for kompetanseheving og utvikling av AKS 

kompetanse i distriktene der reisevei til både relevante praksisplasser og etablerte campus kan 

være stor. 

 

 

Etablering og utprøving av heldigital undervisning i vitenskapsteori og metode 

Undervisningen i MAKS er samlingsbasert og vi har god erfaring med utprøving av delvis 

digitaliserte emner gjennom omvendt klasserom. Vi har ingen rene nettbaserte emner i 

MAKS, men tilbakemeldinger fra studenter viser at de ønsker dette for å oppnå større grad av 

fleksibilitet, og slippe lange reiser til campus. Emnet i vitenskapsteori og metode er et emne 

uten krav til klinisk praksis, og som kunne egnet seg godt som rent nettbasert emne. Dette er 

noe jeg ønsker å utforske.   

 

Nasjonalt faglig nettverk for AKS utdanning 

Jeg har flere ganger i denne søknaden pekt på opprettelsen og utviklingen av AKS utdanning 

som nybrottsarbeid. Våren 2021 ble konturene av et faglig nettverk for fagansatte som jobber 

med AKS utdanning dannet. Våren 2022 går jeg inn i en ledende rolle i nettverket, og jeg har 

ambisjoner om å utvikle dette til et fellesskap for kunnskapsdeling, erfaringsutveksling og 

gjensidig utbytte av fagkompetanse. Opprettelse av felles FOU prosjekter, samt avholdelse av 

seminarer for faglig fellesskap og utveksling av erfaringer er en målsetning. Dersom 

Helsedirektoratet innfører nasjonal eksamen som krav for spesialistgodkjenning, vil også dette 

være et viktig samarbeidsområde. Fordypningsemner for AKS, både under og etter utdanning 

et annet. Til sist ville også et nettverk for AKS som veileder AKS studenter i praksis være 

nyttig på nasjonalt nivå, for å sikre faglig erfaringsutveksling og kalibrering av det faglige 

nivået på avansert klinisk sykepleie i det kliniske felt.  
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