
Krav og vurderingskriterier for praksisrapport - 

hjemmeeksamen  

Praksisrapporten er en individuell hjemmeeksamen, og får eksamensvurdering bestått/ikke 

bestått med begrunnelse fra sensor.  

Krav 

 Forside 

o Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT)s Fagskole for 

erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusarbeid 

o Navn på student 

o Navn på skolekontakt 

o Navn på praksisveileder 

o Praksissted   

o Årstall 

o Problemformulering 

o Evt. bilde relatert til tema 

 Innholdsfortegnelse 

o Innholdsfortegnelse med sidetall. 

 Innledning 

o Kort innledning med begrunnelse for valg av læremål og valgte situasjoner. 

 Oppsummering av praksisperioden 

o En oppsummering av praksisperioden med vekt på inntrykk, refleksjon og 

vurdering slik at egen læringsprosess blir belyst 

 Praksisperiode i sammenheng med teoretisk pensum 

o En tekst om hvordan en selvvalgt artikkel eller et selvvalgt tema fra teoretisk 

pensum henger sammen med det du har erfart i praksis. 

 Refleksjon 

o En refleksjon om hvordan ditt syn har utviklet seg i løpet av praksisperioden 

og vurdering av måloppnåelse av egne læringsmål. 

 Praksisfortelling 

o En praksisfortelling som er utgangspunktet for drøfting av problemstillingen, 

hvor du gjør rede for en læringssituasjon du har vært i løpet av 

praksisperioden. Begrunn hvorfor du har valgt akkurat denne fortellingen.  

 Besvarelse av problemstilling 

o Drøfting der du knytter praksisfortellingen opp imot teoriemnene gjennom 

selvvalgt litteratur. Læringsutbyttemålene for praksisemnet skal fremkomme 

tydelig. 

 Litteraturliste 

o Referer brukt litteratur i APA-referansestil 

 

Vurderingskriterier 



Krav 

Rapporten følger kravene for skriving av praksisrapport. 

Faglig rettet  

Rapporten baseres på læringsutbyttebeskrivelser for emnene og hvordan dette har kommet 

til uttrykk i praksis, og gir en redegjørelse for egne valg og vurdering av egen rolle i møte 

med brukere/pasienter. Oppgaven må være utført i samsvar med gjeldende lovverk og etiske 

retningslinjer, herunder anonymisering av personer fra praksis og korrekt bruk av kilder.  

Studenten besvarer valgt problemstilling ved å knytte teori og praksis sammen i drøftingen, 

hvor det blir tydelig at studenten har forstått læringsutbyttemålene. 

Selvstendighet og refleksjon 

Besvarelsen skal vise selvstendige vurderinger og at temaet behandles saklig, kritisk og 

analytisk med drøfting av standpunkter og påstander. Studentens evne til å reflektere over 

eget læringsutbytte, evne til å bruke teoretisk kunnskap i praksis, og egen utførelse av 

yrkesrollen vurderes.  

 

Oversiktlig og ryddig 

Rapporten er oversiktlig, har tydelig sammenheng og er ryddig å lese/høre. 

Oppgavelikhet  

Besvarelsen må ikke ha påfallende likhet med andre besvarelser eller annet publisert 

materiale.  

Omfang 

Besvarelsen skal være på minst 10 sider ved skriftlig rapportering eller minst 20 minutter ved 

muntlig videorapportering. Oppgaven skrives med linjeavstand 1,5 og skriftstørrelse 12 i 

Word eller lignende program. 

 

Litteratur og kildehenvisning 

Brukt fagstoff er referert i APA-referansestil. 

Innlevering  

Besvarelsen leveres på skolens læringsplattform innen fastsatt tid. 

 


