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Sammendrag 
 

Våren 2017 ble piloten Vurderingsskjema - i WISEflow (Wf) gjennomført ved to utdanninger ved 

Avdeling for helse- og sosialfag (jordmor-  og radiografutdanningen). Tidligere har vurderingsskjema 

blitt signert og blitt levert i papirform av studenten til kontaktlærer/praksiskontoret. I denne piloten 

har prosessen vært slik at studentene har levert vurderingsskjema elektronisk i Wf.  

Kontaktlærer har hatt to uker på seg til å sørge for at arbeidskrav og annet obligatorisk materiale skal 

godkjennes før praksisperiode blir vurdert til Bestått/Ikke bestått i Wf. Etter tre uker blir 

vurderingsprotokollen overført direkte fra WF til Felles studentsystem (FS).  

I piloten har vi etterspurt en tilbakemelding fra studentene om hvordan de opplevde å levere inn 

vurderingsskjemaet elektronisk. Det er også etterspurt tilbakemelding fra kontaktlærere. 

Resultatet av evalueringen viser at studentene er positive til å laste opp vurderingsskjema i WF. 

Studentene opplevde at denne måten å gjøre det på er både enklere og mer effektivt. Levering kan 

gjøres elektronisk noe som medfører at studenten slipper å komme til campus for å levere skjemaet. 

Studentene anbefaler at den elektroniske måten å levere inn vurderingsskjemaet på bør bli en 

permanent løsning. I tillegg opplever kontaktlærerne og praksiskontoret at prosessen nå er mye mer 

effektiv.  WF sørger også for purring til studenter og sensor (kontaktlærer). Noe som korter ned 

tidsbruken. Et annet resultat er at sensuren foreligger nøyaktig 3 uker etter praksisslutt. 
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Innledning 
Ansatte ved praksiskontoret ved Avdeling for helse- og sosialfag (AHS) fikk ved en tilfeldighet høre at 

praksiskontoret ved Avdeling for lærerutdanning (AL) skulle teste ut innlevering av 

praksisdokumenter i Wf.  Det førte til en diskusjon i administrasjonen om ikke AHS kunne gjøre en 

tilsvarende utprøving og bruke Wf ved innlevering av vurderingsskjema. Superbruker for Wf ble 

kontaktet og var positiv til at det også ble en utprøving ved AHS.  

Det ble laget en kort prosjektbeskrivelse som ble forelagt instituttlederne i et ledermøte på 

avdelingen tidlig våren 2017. Ledelsen synes det var en god ide da det er i tråd med et av OU 

hovedprosjektene som er Digitalisering. Det er igjen delt i fire delprosjekter der tre av dem er 

interessant i denne sammenhengen: P4.2 Digital samhandling, P4.3 Digitalt handlingsrom i 

undervisning, læring og forskning og P4.4 Canvas. Samhandling mellom ulike digitale system blir 

viktig fremover og høgskolen må se etter nye løsninger for å kunne bidra til en effektivisering og 

forenkling av arbeidsprosesser. Innlevering av vurderingsskjema i Wf passer i den sammenheng godt 

inn i satsingen på digital samhandling og digitale prosesser. Utprøvingen kan og gi viktige erfaringer i 

det videre arbeid om samhandling mellom systemene Wf og Canvas.  

Både studenter og lærere har erfaring med Wf, noe som er et godt utgangspunkt for å teste ut 

innlevering av vurderingsskjema. Det ble tidlig anbefalt å kjøre en pilot med 2 utdanninger, gjerne 

med to mindre utdanninger som var interessert og villige til å prøve dette ut. 

Praksiskontoret anbefalte piloten på utdanninger med et håndterlig antall studenter.  Valget falt på 

avgangskullet ved jordmorutdanningen (29 studenter) og 2 året ved radiografutdanningen (37 

studenter). Begge kullene skulle ha praksis i slutten av vårsemesteret. Det var da god tid til å 

informere studentene i forkant av praksisperioden. Det var også tid for at praksiskontoret kunne lære 

seg å administrere for innlevering i Wf.  

Praksisansvarlige ved begge disse utdanningene var interessert i at en av praksisemnene ved 

utdanningen skulle være med i piloten.  

Mål og hensikt med piloten 
Bakgrunnen for å prøve ut innlevering av vurderingsskjema i Wf er flere. Hovedårsaken er at det vil 

bli mer effektivt og enklere for alle parter.  Det innebærer en forenkling av flere arbeidsprosesser 

både for studenter, kontaktlærere og for praksiskontoret. Følgende fordeler ble skissert: 

 Praksisvurdering vil for studentene vil oppleves tydeligere og mer sidestilt med en eksamen  

 Studentens ansvar for at hele vurderingsskjemaet må leveres før emnet kan vurderes til 

bestått /ikke bestått blir tydeligere. 

 Det blir enklere for studentene siden de slipper å komme til høgskolen for å levere inn 

sluttvurderingsskjemaet til sin kontaktlærer. 

 Studentene får tilgang til alle sine sluttvurderingsskjema så lenge de er student.   

 Kontaktlærere kan lett logge seg på og lese seg opp på vurderingsskjema fra tidligere 

praksisperioder og oppfølgingen blir dermed enklere. 

 Kontaktlærere slipper å lete etter tidligere evalueringsskjema. 

 Praksiskontoret slipper å arkivere vurderingsskjemaene og bruke tid på å lete opp gamle 

vurderingsskjema. 

 Emneansvarlig, praksisansvarlig og praksiskontoret vil bruke mindre tid på å purre studenten 

om å levere inn vurderingsskjemaene. 
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 Når fristen for studentene er utløpt for opplasting av skjemaet (en ukes frist), får 

kontaktlærer tilgang til vurderingsskjemaet umiddelbart og har to uker på å godkjenne 

obligatoriske arbeidskrav før de legger inn sin endelig vurdering av praksisperioden i Wf. 

 Praksiskontoret kan etter 3 ukers frist enkelt overføre vurderingsprotokoll direkte til FS. Mye 

tid spares ved at de slipper å registrere sensurprotokoll manuelt i FS. 

 Sensuren til studentene faller 3 uker etter innleveringsfristen.  

Ved å ta i bruk Wf leveres vurderingsskjemaene kun ett sted. Praksiskontoret sin er faring er at det er 

ulikt hvor studentene leverer sine skjema. Det kan være til kontaktlærer, emneansvarlig, 

praksiskontoret eller servicesenteret.  

Oppbevares praksisvurderingsskjemaene elektronisk er det ikke lengre nødvendig å ta utskrifter av 

vurderingsskjemaet. Alle parter vil ha tilgang til vurderingsskjemaene så lenge studenten er under 

utdanning. Mye tid vil spares ved at en ikke trenger å lete frem tidligere vurderingsskjema 

For utdanninger som har flere emneansvarlige for praksis, kan la disse få tilgang til Wf slik at 

informasjon fra tidligere praksisperioder kan hentes frem. Pr i dag gjøres dette manuelt.  

Plan for gjennomføring av piloten 
Praksiskontoret hadde tidlig møte med superbruker for Wf Gunhild Raunsgård på 

Studieadministrativt kontor. Det ble diskutert hvordan piloten kunne gjennomføres. I fellesskap ble vi 

enige om noen punker som ble viktige for at vi skulle klare å gjennomføre piloten. Punktene var som 

følger: 

 Praksiskontoret må få opplæring i Wf – siden de må administrere innlevering av 

vurderingsskjema i Wf. 

 Praksisansvarlige må involveres i planleggingen og tas med i diskusjonen og selve 

gjennomføringen og frister for sensur mm.  

 Studentene må i god tid på forhånd få informasjon om piloten og hva det innebærer: 

o Studentene må etter avsluttet praksis laste opp sluttvurderingsskjemaet i Wf så snart 

det er signert av veileder og studenten selv. Hele vurderingsskjemaet må lastes opp 

som en fil (dvs. i ett dokument) innen en uke etter praksisslutt. 

 Kontaktlærer må og få god informasjon på forhånd. De må godkjenne studentenes 

obligatoriske arbeidskrav og må logge seg inn i Wf som sensor og foreta endelig vurdering av 

sine studenters praksisperiode innen to uker.  

 Emneansvarlig må få tilgang til alle studentene sine praksisvurderingsskjema i Wf. 

 Ved sensurfrist vil praksiskontoret overføre vurderingene fra Wf til FS. Det gjøres automatisk. 

Det blir ikke nødvendig å sende protokollskjema frem og tilbake som i dag. Det blir heller ikke 

nødvendig fra administrativ side med to signaturer/kontrollsjekk. Det kan tas stikkprøver.  

 Det må lages en ny forside av vurderingsskjemaet der signatur til kontaktlærer er tatt vekk 

(se vedlegg 1). Skjemaet må legges ut på nettsiden under praksis. 

Tidsplan for studenter 
Jordmorstudentene sin tidsplan følger under som et eksempel. Wf åpnet for innlevering tidlig.  Siste 

frist for innlevering var 23. juni kl. 10.00. Startdato for når sensorene kunne starte sin vurdering var 

den samme som avslutningsdato for studentene.    
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Siden dette kullet var avgangskull var det viktig for utdanningen og ferdigstille vurderingen tidligst 

mulig for å få ferdigstilt vitnemålene. Det er årsaken til at vurderingen ble avsluttet etter kun tre 

dager. 

Innen fristen 23. juni hadde alle studentene lastet opp vurderingsskjemaet i Wf.  

Ved radiografutdanningen leverte alle studentene inn innen fristens utløp. Praksisansvarlig på denne 

utdanningen hadde informert godt både i plenum og på itslearning om at det var viktig at studentene 

lastet opp vurderingsskjemaet innen fristen for at praksisperioden kunne bli vurdert slik at de fikk 

produsert studiepoeng i emnet. 

Påminning  

Dagen før fristen for innlevering ble det sent ut en epost til alle studentene på kullet der de ble 

minnet om fristen for å laste opp vurderingsskjemaet. Sensorene fikk også en epost der de ble 

minnet om sluttdato for vurdering.  

Tidsplan for kontaktlærere (sensor)  
Kontaktlærerne fikk tilgang til å sensurere Bestått/Ikke bestått når fristen i Wf var nådd. Sensorene 

fikk en epost når vurderingsperioden i Wf startet opp dvs. 23.6.17 kl. 10.00 (jordmorutdanningen). 

Kontaktlærerne på begge utdanningene gjennomførte sensureringen i løpet av noen timer etter at 

tilgangen åpnet for sensurering.  

Tidsplan for Praksiskontoret 
Når sluttdato for vurdering var nådd, overførte praksiskontoret vurderingsprotokollen fra Wf til FS 

slik at bestått emne ble registrert og studentene fikk registrert studiepoengene i sin utdanningsplan. 

Dette ble gjort ved et tastetrykk.  

Evaluering av piloten 
Studentene på begge utdanningene fikk tilsendt en epost med en link der de ble bedt om å svare på 

noen spørsmål. Her er kopi av eposten som ble sendt til radiografstudentene: 

Hei radiografstudenter i 2 året  

Det er nå åpnet for opplasting av vurderingsskjema fra praksis i WISEflow.  Siden dere er med på en 

pilot der vi tester ut innlevering av vurderingsskjema i WISEflow, ønsker praksiskontoret å få 

tilbakemelding på hvordan dere synes det var.  

Så snart dere er ferdig i praksis og har fått lastet opp vurderingsskjemaet, ber vi dere derfor om å 

bruke 5 minutter på å gå inn på denne linken og svare på seks spørsmål. 

På forhånd takk for hjelpen! 

Spørsmålene som ble sendt til studentene følger som vedlegg 2. 

https://hogskolenibergen-my.sharepoint.com/personal/htv_hib_no/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=2jvEDWFz%2f7JWVjMzD4WAvEzmLQCBRhCWYbsPDgFyDIs%3d&docid=1_199380eaae88c4c50bc2bbcc63035ee55&wdFormId=%7B8108E8E4%2DB223%2D4652%2DB8F1%2DFF053DEFD09B%7D
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Resultat av studentenes evaluering  
Totalt svarte 14 av 66 studenter på evalueringen (4 jordmorstudenter og 10 radiografstudenter).  Det 

blir en svarprosent totalt på 21 %.  At så få studenter svarte på evalueringen ved 

jordmorutdanningen er nok et resultat av praksisperioden var den siste del av studiet før de fikk sitt 

vitnemål. 

To av studentene svarte Ja på spørsmålet: Hadde du noen problemer med å laste opp skjemaet i 

WISEflow? De ene studentens forklaring var: … «det var vanskelig å scanne alle 5 sidene i ett PDF 

dokument». Den andre studenten hadde ikke kommentert svaret sitt. 

På spørsmålet: «Opplevde du det var bedre å levere inn vurderingsskjemaet digitalt enn å levere det 

til kontaktlærer?»  svarte en student Nei mens resten svarte Ja. 

På spørsmålet: «Hva synes du var det beste med å levere inn skjemaet digitalt?» Svarte de følgende: 

 Enkelt og mer ryddig 

 Slippe stresset med å få tak i lærer for å kunne levere det 

 Slipper å levere til lærer og få underskrift der 

 Jeg syns at det er veldig greit å levere det elektronisk, vi slepper å levere papirformen og gå etter lærer 

for å ha underskrift 

 Slippe å først få underskrift av kontaktlærer, for så å scanne det inn og til slutt levere. Veldig greit for 

oss som har en del reisevei til skolen 

 At jeg er i Stavanger og lærer i Bergen. Får levert hurtig 

 Trengte ikke å finne kontaktlæreren min på skolen + jeg kunne levere det i en helg 

 Å kunne gjere det frå heime, sleppe å vere avhengig av å møte lærer på skulen 

 Slapp å dra innom skolen for å få underskrift av kontaktlærer, om man var i praksis utenbys 

 Slipper sende gjennom posten 

Alle studentene svare Ja på spørsmålet.  «Vil du anbefale andre studenter å levere 

vurderingsskjemaet i WISEflow?» 

En av studentene kommenterte følgende: «Alt burde kunne gjøres elektronisk. Ikke måtte skrive ut 

skjema, for å så scanne det inn». 

Resultatet av evalueringen følger som vedlegg 3.  

Praksiskontoret 
Praksiskontoret opplevde at studentene har vært flinke med å laste opp skjemaene. Det skjedde 

kjapt og lenge før fristen. Det var få studenter som leverte tett opptil fristen.  Alle studentene hadde 

levert inn skjemaene innen fristen kl. 12.00.  

Sensorene 
Det ble sendt ut epost til kontaktlærerne der vi bad om tilbakemelding om hvordan de opplevde å 

sensurere i Wf.  Her er noen av svarene: 

 Det var en enkel lettvint måte for meg som kontaktlærer å godkjenne vurderingsskjema. Flott 

at jeg kan se gamle vurderinger av studenten og slipper alle papir saker frem og tilbake  – vi 

har jo mobil med alle steder og kan kontrollere i klinikken om det er noe som vi trenger der og 

da også. 

 

 Jeg er super fornøyd. Jeg har tidligere hatt mye organisering med å klare å samle alle 

vurderingsskjema og skrive protokoll så for meg som praksisansvarlig er dette supert! 
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 Jeg syns dette fungerte bra, det eneste er at jeg hadde ønsket at vi fikk vurderingene til 

godkjenning med en gang studentene leverte, ikke en uke etterpå. 

Praksiskontoret har ikke fått negative tilbakemeldinger fra kontaktlærerne.   

Oppsummering av piloten 
Praksiskontoret er godt fornøyd med å benytte Wf. Det er et effektivt verktøy som er enkelt i bruk. 

På en enkel måte får studieadministrasjonen og utdanningen oversikt over vurderingsskjemaene og 

sensuren. Når det blir gjennomført flere praksisemner vil det bli lett å finne tilbake til eldre 

vurderingsskjema for både studenter og kontaktlærere. 

Evalueringen som ble gjennomført viser at både studentene og kontaktlærerne er positive til å bruke 

Wf. Det er foruten en student bare positive kommentarer.  Samtlige studenter har svart at de vil 

anbefale andre studenter om å laste opp vurderingsskjema i Wf. 

Veilen videre 
Etter å ha gjennomført denne piloten er det et ønske både fra studenter, praksiskontoret og 

praksisansvarlige som var med på piloten om å innføre bruk av Wf som en permanent ordning. 

Praksiskontoret foreslår at dette gjøres trinnvis. 

Fra høsten 2017 foreslås praksisemnene ved følgende utdanninger (se vedlegg 4):  

 1 års bachelorstudenter for utdanningene som har praksisemner 

 Alle kullene ved radiografi- og jordmorutdanningen 

 Kull 17 Klinisk sykepleie, helsesøster, barne-, intensiv – og operasjonssykepleie 

 Kull 17 Psykisk helse- og rusarbeid 

Fra studieåret 2018-2019 foreslås det at alle nye studenter ved fakultetet leverer vurderingsskjemaet 

i Wf samt de kullene som leverte i 2017-2018. 

Neste steg i utviklingen vil være å jobbe mot en heldigitalisering av hele prosessen der praksislærer 

og student fyller ut skjemaet elektronisk slik at hele prosessen blir elektronisk.  

 

Vedlegg: 

Vedlegg 1: Ny forsiden av sluttvurderingsskjemaet 

Vedlegg 2: Evalueringsspørsmål  

Vedlegg 3: Svar på evalueringen 

Vedlegg 4: Oversikt WISEflow 2017-2018 
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Vedlegg 1: Ny forside sluttvurderingsskjemaet 
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Vedlegg 2: Evalueringsspørsmål 
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Vedlegg 3: Svar på evalueringen 
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Vedlegg 4: Oversikt WISEflow 2017-2018 

 

 


