
Dosent Hæge Nore

Fagprøver i 
helsearbeiderfaget

- idealer og realiteter



Fagprøver 
- mellom utdanning og arbeid

Skole

Læretid

Arbeid
(evt videre utdanning)
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Tverrfaglig praktisk eksamen

Fagprøve

Kan det som er forventet/står i læreplanen

(ser bakover)

Er ansettelsesbar/kan faget

(ser framover)



Som kvalitetssikring…

Hva som 

måles

Hvem som 

måler

Hvordan det 

måles 

Struktur-

kvalitet 
Prosess-

kvalitet

Resultat-

kvalitet 

Mål for fag- og 

yrkesopplæringen



Målet med fagopplæringen
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• Gode

• Selvstendige

• Pålitelige 

fagarbeidere



Fagprøven som rituale…



Fagprøvens fire deler

Planlegging med 

begrunnelser for 

valgte løsninger

Gjennomføring av 

et faglig arbeid

Vurdering av eget 

prøvearbeid

Dokumentasjon av 

eget prøvearbeid
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Planlegging med 

begrunnelser for 

valgte løsninger

Gjennomføring av 

et faglig arbeid

Vurdering av eget 

prøvearbeid

Dokumentasjon av 

eget prøvearbeid

Læreplanene på Vg3 sier:

Fagprøven skal normalt 

gjennomføres innenfor 

en tidsramme på 

fem virkedager. 

1 dag 

½-1 

dag 

1 dag 

½ - 1 

dag 

½-1 

dag 

2 ½  

dager 



Hvis fagprøven skal kunne si noe om 
kompetanse og egnethet for framtidig arbeid 
som helsefagarbeider…

…må de prøves på virkelige/

reelle arbeidsoppgaver

• som utføres i et virkelig arbeidsmiljø

• i samspill med kolleger, brukere og 
pårørende

• og gjennomføres etter vanlige 
standarder/kvalitetskrav i en virksomhet

• og som avsluttes med rapporter/ 
dokumentasjoner som en del av daglig 
arbeid
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Dimensjoner i en autentisk fagprøve/ 
autentisk vurdering

1. oppgaven

2. den fysiske konteksten

3. den sosiale konteksten

4. resultatene (dokumentert utbytte)

5. vurderingskriteriene
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(Gulikers et al, 2004)



Oppgavetyper  (fag- og svenneprøver)
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Standard oppgaver 

(et sett 

trekkoppgaver)

Standard 

elementer i alle 

oppgaver

Full skreddersøm 

til virksomheten

Åpne, komplekse 

oppgaver 

Konkrete, detaljerte 

bestillinger

Løsrevne deloppgaver 

Nore & Lahn, 2015, i sluttrapport Kvalitetsprosjektet



Hva er en god oppgave?

• Når oppgavene er autentiske (en vanlig dag på jobben eller et typisk arbeidsoppdrag for 
en fagarbeider)

• Når kandidaten umiddelbart forstår hva han/hun skal gjøre

• Når hovedtyngden ligger på det PRAKTISKE arbeidet

• Når rammene for arbeidet er klare (tid, sted, leveranser)

• Når det er mulig å gjennomføre arbeidet innenfor tidsramma

• Når arbeidet har elementer av ulik vanskegrad

• Når oppgaven utfordrer kandidaten til å «bruke hue» og ta selvstendige valg under alle 
deler av prøven

• Når oppgaven ikke gir noen kandidater fordeler framfor andre (ikke skrive seg til en 
bestått fagprøve)

• Når alle oppgaver har omtrent samme vanskegrad

Åpne oppgaver som krever at de jobber med en helhetlig arbeidsprosess: skaffe 
informasjon, planlegge, gjennomføre, justere underveis, kvalitetssikre, vurdere, 
dokumentere…



Oppgaver til fagprøven uttrykker og tester ulike 
krav til kommende fagarbeidere

I tillegg til faglige løsninger kan oppgaver innebære ulike krav til

• selvstendighet i valg av forutsetninger for arbeidet, utstyr, 

løsninger

• samarbeid og kommunikasjon med andre

• formidling av og begrunnelser for faglige løsninger mm. 

• bruk av ulike dokumentasjonsordninger i faget
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Oppgavenes omfang 

• Når prøvetida er inntil fem dager og 
oppgaven tilsier en dag til planlegging 
(skriftlig), en halv dag til gjennomføring 
av stell/pleie/aktiviteter og en dag til 
dokumentasjon og vurdering (skriftlig)

• Når kandidaten skjermes til å utføre en 
avgrenset oppgave som han/hun har 
veldig god tid på 

• Hva er normal tidsramme for å utføre 
arbeidsoppgaver som inngår i denne 
prøven? 

• Planlegging
• Gjennomføring

• Vurdering og dokumentasjon
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–På arbeidsplassen med kjente 

daglige arbeidsoppgaver 

–I «lånt» bedrift (der lærlingen 

har vært før) – caseoppgave

–På prøvestasjon – med 

simulerte arbeidsoppgaver 

(rollespill)

Den fysiske konteksten



Den sosiale konteksten

• Arbeidet utføres i samarbeid med 
kolleger

• Samarbeid med kolleger, brukere, 
pårørende

• Samarbeid med andre kandidater om 
et oppdrag/en oppgave

• Bruk av sosiale medier?

• Hjelpemidler tillatt?
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Dokumentasjon (den autentiske dokumentasjonen)

• Hva innebærer det å dokumentere utført arbeid for en helsefagarbeider?

• Skrive rapport
• Skrive avviksmeldinger
• Skrive notater
• Bruke PDA (hva inneholder de?)
• Fylle inn skjemaer
• Timelister
• Bilder 
• Liste over forbruksmateriell
•
•
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Vurdering av utført arbeid

– Vurdere planlegging og forberedelser i forhold til gjennomføring 

og resultat

– Vurdere valg av hjelpemidler, utstyr, metoder og 

framgangsmåter og evt alternativer

– Vurdere bruk av prosedyrer, kvalitet- og dokumentasjonskrav

– Vurdere samhandling og kommunikasjon med bruker/pasient

– Vurdere tidsbruk

– Vurdere evt avvik og hvordan de ble behandlet

– Vurdere HMS

– Vurdere kvalitet på resultatet

– Vurdere egen innsats og samarbeid med andre underveis



Autentisk vurdering

• Hvem vurderer og gir 

tilbakemelding på hva?

• Pasientens/brukerens 

vurderinger og tilbakemeldinger

• Pårørendes kommentarer

• Kolleger – hva snakker dere om 

etter utført arbeidsoppgave

• Noe som bør gjøres 

annerledes/forbedres? Hvor 

og hvordan rapporteres det?
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Steinar Kvale (norsk psykolog) snakket 

ofte om den rike vurderingskulturen i 

fag- og yrkesopplæringen



Et rammeverk for autentisitet
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Figur 2.1 Generelt rammeverk for autentisitet (etter Gulikers m fl, 2004, side 70)



Kvalitetskriterier – tester og vurderinger

• Autentisitet (grad av likhet med framtidig yrkesliv)

• Kognitiv kompleksitet (evne til å løse komplekse utfordringer/»bruke hue»)

• Meningsfull (både for elev/lærling og framtidige arbeidsgivere)

• Rettferdig (ikke favorisere noen ut over det som til vanlig kreves i et yrke)

• Transparens (klar og forståelig for alle parter; kjennskap til vurderingskriterier, 

hvem som vurderer og hensikten med vurderingen)

• Konsekvenser for utdanningen (hva er egentlig hensikten med opplæringen?)

• Mulig å tolke vurderingsresultatene direkte (egnet/ikke egnet…)

• Beslutninger som kan gjentas (pålitelig over tid og på tvers av vurderere)

• Sammenlignbarhet (like betingelser, konsistens i bruk av vurderingskriterier)

• Kost/nytte (ressursbruk)
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Baartman et al, 2006, s 158


