
 

Vurderingskriterier for emne VEIPR6000: Veiledning og vurdering 1 
  
For å fremstille seg til eksamen må kravene til 80 % obligatorisk tilstedeværelse være tilfredsstilt 
og gjennomført minimum en individuell veiledning av medstudent. 
 
Eksamensinnhold: Læringsutbyttene  
Eksamensform: Individuell mappe 
 
Mappeeksamen består av:  
 

 et refleksjonsnotat basert på veiledningssamtale gjennomført i løpet av emnet, 1200 ord 
+/- 10 %  

 et innlegg på studiets blogg, minimum 300 ord  

 en kommentar til en medstudents innlegg på bloggen, minimum 100 ord  

 
Tidspunkt: 1. semester  
Vurderingsuttrykk: Bestått/ikke bestått  
 
1. Krav til innhold  
Mappen skal inneholde alle punktene beskrevet ovenfor. Notaene skal være en faglig tekst 
fremstilt ut fra de skriftlige kravene beskrevet nedenfor.  
 
Ved vurdering av mappeeksamen legges det vekt på:  
Refleksjonsnotatet:  

 sammenheng i teksten, med innledning, hoveddel og avslutning  

 studenten har valgt en relevant problemstilling og/eller avgrensing og begrunnet denne i 
innledningen  

 presentasjon av relevant teori og evt. forskning i forhold til valgte problemstillingen 
og/eller avgrensing  

 benytte relevant teori til å reflektere over innholdet i veiledningssamtalen 
 
Innlegg på blogg:  
Kandidaten skal skrive et selvstendig innlegg i henhold til krav om antall ord  

 I innlegget skal kandidaten gi uttrykk for egne meninger, som skal begrunnes gjennom 
erfaring og relevant teori og med kildehenvisninger 

 
Kommentar på blogg:  
Kandidaten skal skrive en selvstendig kommentar i henhold til krav om antall ord  

 Kandidaten skal kommentere det faglige innholdet i medstudents innlegg  

 Kommentar til medstudents innlegg skal inneholde henvisning til pensumlitteraturen 
og/eller evt. annen relevant litteratur eller andre relevante kilder 

 
 
 
 
 



2. Formelle krav  

 Antall ord: se egen beskrivelse ovenfor  

 Innholdet i mappen leveres samlet som et dokument/en tekstfil  

 Mappen leveres inn i HiOAs eksamensverktøy Inspera 

 Merke mappen med kandidatnummer 

 Navn, arbeidssted, personalia o.l skal ikke fremkomme i besvarelsen 

 Antall samlet ord skal fremkomme på hver tekst i mappen 

 Nummererte sider med linjeavstand 1,5 – bokstavstørrelse 12 og marger 2,5 på 
refleksjonsnotatet 

 Hver av tekstene i mappen skal ha egen litteraturliste over alle kildehenvisninger som er 
brukt, se http://www.hioa.no/LSB/Oppgaveskriving/APA-stilen 

 Egen oversikt over selvvalgt litteratur (50 sider)  

 

http://www.hioa.no/LSB/Oppgaveskriving/APA-stilen

