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Hvordan kan ergoterapeutstudenters deltakelse i praksis påvirke deres læring av 
ergoterapi? Hvilken rolle spiller ulike samarbeidspartnere som praksisveileder,  
ergoterapikollegiet og medstudenter i læreprosessen? Hvordan lærer studentene 
i praksis? Med utgangspunkt i mange års erfaring som lærer og praksiskontakt på 
en ergoterapeututdanning og med hjelp av et sosiokulturelt syn på læring, vil jeg i 
denne teksten reflektere over studenters utvikling av læring og identitet i praksis.

Praksis i ergoterapeututdanning 
 
Ergoterapi, som andre profesjonsfag, utøves i praktisk virksomhet. Kompetansen 
som utøverne besitter, inneholder både teoretiske og praktiske elementer. Utdanning  
av ergoterapeuter gjenspeiler dette ved at utdanningen inneholder både teoretisk  
og praktisk undervisning. Hoveddelen av ergoterapeututdannelsen foregår på  
universitetet eller høgskolen. Nesten en tredel gjennomføres på ulike felt i helse- 
og velferdstjenestene som praksisundervisning, til vanlig omtalt som praksis.  
Praksis er en variert læringsarena for studentene og kan fungere som en bro mellom  
skoleundervisning og framtidig yrkesutøvelse (Kirke et al., 2007, s. 13). Her får  
de prøve ut den teoretiske og praktiske kunnskapen de har med seg fra utdannings- 
stedet, og de tilegner seg ny erfaringsbasert kunnskap. I praksis møter studentene noe 
av det varierte yrkeslivet de utdannes til: de møter personer som mottar ergoterapi  
og deres pårørende, og de jobber i helse- og velferdstjenester som tilbyr ergoterapi 
og andre tjenester. De jobber sammen med og blir veiledet av en praksisveileder som  
er ergoterapeut. De samspiller også med andre ergoterapeuter og andre yrkesgrupper. 
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Som lærer og praksiskontakt ved en ergoterapeututdanning har jeg i mer enn 15 
år hatt gleden av å jobbe med praksis, og jeg har fulgt opp utallige studenter og 
praksisveiledere. Etter gjennomførte praksisperioder har jeg hørt studentene for-
telle om sin læring i praksis og sitt forhold til praksisveileder. Noen studenter har 
opplevd seg som ergoterapeut i enkelte situasjoner, men mange formidler en usik-
kerhet på sin faglige identitet. En usikker identitet i studiet deler de med andre  
profesjonsstudenter (Almås, 2001. s. 8; Davis, 2006, s. 1; Hooper, 2008, s. 228; 
Ikiugu og Rosso, 2003, s. 207). I mine møter med praksisveiledere har de vært 
opptatt av hva studentene kan før praksis og hva de bør lære i praksis. Praksis- 
veilederne har også diskutert hvordan de kan gi studentene best mulig veiledning 
og tilrettelegge for god læring for studentene. 

I mitt arbeid har jeg derfor vært opptatt av hvordan studenter lærer i praksis, hvilke  
prosesser de går igjennom i sin læring, og hva som skjer med deres forståelse av 
ergoterapi og deres opplevelse av seg selv som fagperson fra de er ferske studenter  
til de uteksamineres som ergoterapeuter. Disse erfaringene vil jeg anvende i denne 
teksten, hvor jeg i lys av et sosiokulturelt perspektiv vil se nærmere på hvordan 
man kan forstå ergoterapeutstudenters læring i praksis og hvilken rolle praksis- 
veileder og praksissted kan spille i utvikling av studentenes kompetanse og faglige 
identitet.

Noen av begrepene i denne problemstillingen er sentrale i teksten videre og fortjener 
derfor en nærmere avklaring: 

I et sosiokulturelt læringssyn bygger man på antakelsen om at læring eller utvikling  
av kompetanse, skjer gjennom personers deltakelse i aktiviteter og i sosiale samspill 
i faglige fellesskap i praktisk virksomhet. En annen antakelse er at kompetanse er  
et sentralt element i en faglig identitet (Säljö, 2001, s. 18 og 155; Wenger, 2004, 
s. 177). Kompetanse handler om å inneha passende kunnskap, ferdigheter, hold-
ninger og vurderingsevne til å kunne utføre en faglig oppgave, her; ergoterapi 
(Ergoterapeutene, 2013, s. 39; Hjelle et al., 2012, s. 47–48). Identitet handler om 
hvem man er og hvilke egenskaper eller kjennetegn som gjør en person eller en 
gruppe lik eller forskjellig fra andre. Identiteten synliggjøres for andre gjennom 
personens eller gruppens handlinger (Håkonsen, 2009, s. 50 og 67; Store norske 
leksikon, 2014b). En faglig identitet er knyttet til en persons kompetanse innen et 
fagområde, og til at personen utfører oppgaver på en måte som viser for ham selv 
og andre hvilken fagperson han er (Ikiugu og Rosso, 2003, s. 218–221).

Studentene som omtales i teksten og benevnes som han, er ergoterapeutstudentene  
ved ergoterapeututdanningen i Tromsø som har gjennomført en eller flere praksis- 
perioder. Praksisveilederne benevnes som hun og er ergoterapeuter som har fulgt 
opp og veiledet studentene i de samme periodene. Hun har sammen med lærer fra 
utdanningen også vurdert om studenten består praksis eller ikke. Den praksis jeg 
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særlig er opptatt av her, er de tre lengre obligatoriske praksisperiodene på opptil 
10–12 uker i ergoterapeutstudiet. Hva studentene skal lære i disse periodene, er 
klargjort ved at forventet læringsutbytte og innhold i praksis er definert av utdan-
ningen (Universitetet i Tromsø, 2012) og formidlet til student og praksisveileder. 
Ergoterapeututdanningen forventer at studentenes delaktighet, selvstendighet og  
læring går gjennom visse forløp i praksisperioden. Ved praksisstart vil fokus mest være  
på å bli kjent med praksisveileder, øvrig personale, organisering av virksomheten 
og hvilke tjenestetilbud som gis til pasientene. Det er vanlig at studenten i starten 
følger og observerer praksisveileder i hennes arbeidsoppgaver. Etter hvert er det 
ønskelig at studenten får tildelt oppgaver og i økende grad jobber selvstendig. 
Hvor selvstendig han blir, avhenger av hvor i studieforløpet den spesifikke praksis- 
perioden er, hvordan han utvikler seg faglig og i hvilken grad han når det nivå av 
kompetanse som forventes for å kunne utføre oppgavene på praksisstedet. Hele 
tiden veiledes studenten av sin praksisveileder, både i daglig klinisk veiledning og 
i ukentlige lærings- og utviklingssamtaler. 

Deltakelse i et kollegialt fellesskap
 
Studentene forteller ulike historier om hvordan de blir tatt imot, og får delta i miljøet  
på praksisstedet. Når studentene kommer ut i praksis, møter de det som kan forstås 
som et praksisfellesskap. Et praksisfellesskap omfatter aktivitetene som foregår 
på stedet, personene som jobber der og omgivelsene. Det er gjennom å delta i 
aktivitetene og med hverandre at personene blir deltakere i praksisfellesskapet 
(Lave og Wenger, 2003, s. 44–48 og 83; Wenger 2004, s. 59–63). I et sosiokulturelt 
perspektiv kjennetegnes deltakerne ved at de i sin tenkning, vurdering og handling 
forstår og anvender et felles repertoar av anerkjente aktiviteter, rutiner, redskaper, 
historier og språk. De har også en forståelse av hva som er likt og ulikt mellom 
eget og andre praksisfellesskap. Videre har de en oppfatning av hvilke oppgaver, 
roller og betydning de selv har som deltaker. De har utviklet en identitet og opp-
lever seg som medlem av nettopp dette praksisfellesskapet (Lave og Wenger, 2003,  
s. 83; Nilsen et al., 2007, s. 33; Wenger, 2004, s. 16). 

Praksisfellesskapet utvikles i en uavbrutt prosess hvor deltakerne samhandler med  
og lærer av hverandre. Opptak av nykommere i fellesskapet, skjer gjennom samme  
lærings- og samspillsprosess (Wenger, 2004, s. 191–199). Læring i praksisfelles-
skapet vil for studenten innebære å delta i praksisstedets aktiviteter i samspill med  
andre og ta lærdom av det. Man kan bruke begrepet situert læring om læringen 
som skjer fordi læringen skjer i samhandling med andre og det som læres er tett 
knyttet til både personene og situasjonen som foreligger (Lave og Wenger, 2003, 
s. 33–36). Selv om noe av læringen kan være felles, vil hver student lære noe som er  
helt unikt for akkurat denne studenten i denne praksisen. Den unike læringen skjer  
fordi studenten bringer med seg sin tidligere kunnskap og erfaring som en forforståelse.  
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Alt han opplever og erfarer i den nye praksisen, oppfattes i lys av denne for-
forståelsen. Dette kjenner jeg igjen når studenter som har vært i samme type 
praksis, på samme praksissted eller har hatt samme praksis- veileder, formidler 
helt ulike læringserfaringer fra praksis når de er tilbake på universitetet.

Hvilke prosesser kan da foregå for at studenten skal oppnå deltakelse og læring i 
praksisfellesskapet? At studenten har fått tildelt praksisplassen fra lærestedet, sikrer 
ikke adgangen til deltakelse. Det er gjennom sitt samarbeid med praksisveileder 
at studenten får mulighet til å bli inkludert (Davis, 2006, s. 3; Wenger, 2004, s. 
121–122). Om praksisveileder inkluderer studenten i aktivitetene som foregår, 
kan det gi studenten den legitimiteten som kreves for deltakelse. Legitimiteten til 
nyankomne må anerkjennes av deltakerne i praksisfellesskapet i den grad at de ser 
på den nye som en potensiell framtidig deltaker i sitt fellesskap (Wenger, 2004, s. 
121). I tilfellet her anser praksisveileder og de andre i kollegiet studenten som en 
framtidig ergoterapeut og anerkjenner hans adgang til deltakelse. 
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Studentens begynnende deltakelse kan beskrives som legitim perifer deltakelse i 
praksis. Begrepet beskriver en nyankommens samspill i aktiviteter med etablerte 
deltakere i praksisfellesskap, hvor samspillet fører til læring først og fremst for 
den nyankomne, men også for de etablerte deltakerne. Selve læreprosessen er det 
som integrerer og gir den nyankomne økende adgang til deltakelse i fellesskapet 
(Lave og Wenger, 2003, s. 31–42). Begrepet omfatter også samspillet mellom en  
nyankommet og en erfaren deltaker i praksisfellesskapet som skal følge opp 
den nyankomne. Nesten som mesteren og svennen i mesterlæren, men ikke i 
tradisjonell forstand hvor relasjonen mellom mester og svenn medfører en mer 
ensidig overføring av kunnskap fra den merkompetente til den nyankomne.  
I teorien om legitim perifer deltakelse er det en utvidet forståelse av mester-
svenn-relasjonen, hvor samspillet er mer gjensidig og innebærer læring, endring 
i identitet og skiftende deltakelse i praksisfellesskap for begge parter (Wenger, 
2004, s. 22). Dette samspillet vil jeg komme tilbake til senere. La oss tenke at i dette 
samspillet er vår student den nyankomne i praksis, den erfarne er ergoterapeuten 
som er praksisveileder, og praksisfellesskapet er ergoterapeutkollegene. Det er 
et asymmetrisk samspill hvor praksisveileder og de andre ergoterapeutene er de 
merkompetente deltakerne i praksisfellesskapet og studenten er den som har 
intensjon om og behov for å lære. 

Ifølge Wenger (2004, s. 85) innebærer utviklingen fra legitim perifer deltakelse 
til fullverdig deltakelse, en bred adgang til deltakere og ressurser samtidig 
med å handle aktivt i praksisfellesskapet. Praksisveilederen er som mesteren 
i mesterlæren, den som gir studenten adgang til å delta i aktivitetene. Noen 
studenter forteller om veiledere som gir dem tilgang til oppgaver som innebærer å 
utfordre og utvide sin kompetanse underveis. Studentene opplever at de får ansvar, 
blir veiledet og får lov til å jobbe mer selvstendig. De forteller at de opplever 
å utføre ergoterapioppgaver i praksis som utfordrende, krevende og lærerikt. 
Dette er en deltakelse i praksisfellesskapets aktiviteter som ikke skjer med de 
samme kravene som fullverdige deltakere møter, men med krav som tilpasses det 
kompetanse- og modenhetsnivået studenten innehar. Praksisveileder har da valgt 
ut vanlige aktiviteter fra sin jobbhverdag, som rommer muligheter for læring og 
lar seg tilpasse. Læringsmulighetene i aktiviteten kan handle om at utførelse av 
aktiviteten krever kunnskap og ferdigheter som utfordrer studentens nåværende 
kompetanse, slik at gjennomføring av aktiviteten innebærer at studenten må 
utvikle sin kompetanse underveis (Costa, 2008, s. 10). Tilpassingene kan innebære 
å gjøre deler av oppgaver, bruke lenger tid eller gjøre oppgavene med støtte og 
veiledning underveis (Lave og Wenger, 2003, s. 94). Når studentene blir møtt 
som en framtidig ergoterapeut og får utføre handlinger og aktiviteter som er 
vanlige ergoterapeutoppgaver på praksisstedet, får de ta del i bærende deler av 
praksisfellesskapets virksomhet og lærer av det. De studentene som forteller om 
god læring i praksis, tror jeg har fått delta i praksisfellesskapet på denne måten. 
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Andre studenter forteller at de i mindre grad fikk lov å gjøre oppgaver selv. De 
fikk observere veileder eller kun gjøre oppgaver under oppsyn av praksisveileder. 
Selv om observasjon kan være nyttig, er den nyttig som en forberedelse til, eller et 
første skritt mot, virkelig deltakelse. Observasjon alene er ikke tilstrekkelig for å 
oppnå reell deltakelse, til det kreves også aktiv og etter hvert selvstendig handling 
(Wenger, 2004, s. 245–252). Det kan være flere grunner til at noen veiledere i 
mindre grad enn andre lar studentene utføre oppgaver selvstendig. Både hensyn  
til pasienter, oppgaver av sensitiv karakter og studentenes faglige nivå og moden-
het kan påvirke i hvilken grad veileder lar studenten slippe til. Jeg tror også at 
veileders egen usikkerhet som veileder og uklarhet om hva utdanningen forventer, 
kan innvirke. Årsakene skal jeg ikke gå nærmere inn på her, men resultatet er 
uansett at studentene som opplever dette, forteller at de ikke har lært så mye i 
praksis. Jeg mener at disse studentene har blitt hemmet i sin læring, og at deres 
deltakelse i praksisfellesskapet i større grad har vært en ikke-deltakelse enn en 
legitim perifer deltakelse.

Når studenten gis adgang til fellesskapet og lærer å utføre aktivitetene, får han 
mulighet til å bli en faktisk deltaker. Da skjer ikke bare læring av handlinger, men  
han lærer også at deltakelse i praksisfellesskapet innebærer roller og relasjoner 
mellom deltakerne, inkludert ham selv. Rollene og relasjonene er i kontinuerlig 
utvikling og preges av kompetansen, ansvarligheten og gjensidigheten som 
fellesskapet deler (Wenger, 2004, s. 90–91). Når studenten utvikler en kompetanse 
situert i praksisfellesskapet, bidrar det også til utvikling av fellesskapets kompetanse. 
Når studentens posisjon og relasjon i forhold til de andre deltakerne utvikles, 
skjer det også en utvikling av deres posisjon og relasjon innbyrdes og i forhold 
til studenten. For studenten bidrar læringen til konstruksjon av en ny identitet  
i fellesskapet samtidig som de etablerte deltakernes identitet også påvirkes  
(Lave og Wenger, 2003, s. 49). Når studentene deltar i aktivitetene og opplever å 
være inkludert i praksisfellesskapet, opplever de å tilhøre gruppen ergoterapeuter. 
Tilhørigheten til en gruppe er viktig for å utvikle og bevare sin faglige identitet 
(Chickering og Reisser, 1993; Solvoll, 2004).

Praksisfellesskapet utvikler seg også av andre grunner enn studentenes legitime 
perifere deltakelse. Utviklingen kan også skje som en konsekvens av at pasientenes 
behov, faget som utøves, samfunnets krav og andre betingelser forandrer seg. 
Organisering av tjenester, økonomi og endrede retningslinjer kan medføre 
endring i tjenestetilbud. Nye teorier og metoder prøves ut og påvirker deltakernes 
kunnskapsutvikling. Pasienter med nye problemstillinger kan utfordre deltakerne 
til å tenke nytt. De lærer av å samarbeide med andre faggrupper. Deltakerne 
som her er ergoterapeutene, utvikler sin kompetanse når de i utførelsen av ergo-
terapeutoppgaver samspiller med pasientene og de skiftende omgivelsene. De lærer 
av å samspille med hverandre og også å samspille med studenter som nykommere  
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i fellesskapet (Wenger, 2004, s. 191–199). Slik ser vi at det ikke bare er studentenes 
kompetanse som utvikles gjennom deres deltakelse i praksisfellesskapet. Også 
praksisfellesskapets totale kompetanse utvikles og påvirker deltakernes faglige 
identitet (Lave og Wenger, 2003, s. 49–50). Gjennom en legitim perifer deltakelse 
i praksisfellesskapet kan slik utvikling bli synlig for studenten og gi ham en dypere 
forståelse av at å være ergoterapeut innebærer å være i kontinuerlig læring. 

Praksisveileders betydning i studentens læring
 
Studentens læring i praksis avhenger av samspillet og dialogen mellom studenten  
som er en legitim perifer deltaker og hans praksisveileder som er fullverdig deltaker  
i praksisfellesskapet (Rodger et al., 2014, s. 160). 

Veiledning i praksis blir ofte evaluert som et nyttig redskap i læring. I veiledning 
frambringer både student og veileder spørsmål med formål å bidra til studentens 
læring i praksis. Studentene forteller at de har lært mye når praksisveiledere spør 
om begrunnelser og alternative handlemåter og når de deler av sine erfaringer 
i felles refleksjon. Ergoterapeutstudenter andre steder forteller om det samme 
(Rodger et al., 2014, s. 162). 

I veiledningen utfordrer praksisveileder studenten og reflekterer sammen med ham.  
Studenten svarer med å frambringe sine tanker og sin forståelse. Praksisveileder 
støtter eller utfordrer denne forståelsen gjennom de spørsmål hun stiller tilbake. 
Når hun for eksempel spør studenten hvordan han begrunner sine handlinger og 
sin forståelse, kan hennes spørsmål stimulere til en refleksjon over sammenhengen  
mellom teori og praksis. Når hun deler egne erfaringer i refleksjonen og de sammen  
reflekterer over ulike løsninger på studentens problemer, kan det hjelpe studenten  
til å se situasjonen fra andre perspektiver, noe som kan stimulere til ny læring.  
Samtidig kan hennes erfaringer også bekrefte studentens erfaringer og kompetanse.  
Slik refleksjon over handling sammen med praksisveileder kan gi studenten trygghet  
til å handle også i situasjoner hvor de er usikre på egen kompetanse. De har  
reflektert, diskutert og laget en plan for handlingene før eller underveis i situasjonen.  
De reflekterer også over erfaringer og læring etter situasjonen. 

Refleksjon i veiledningen er også en språklig læringsprosess hvor studenten lærer  
ergoterapispråket gjennom dialogen med praksisveileder. Fagbegrepenes betydning  
reflekteres over og anvendelsen av ordene øves på i dialogen mellom de to. Gjennom  
en slik dialog kan studentens innsikt i ergoterapifaget utvikles. Forståelse for og 
anvendelse av et fagspråk utvikles også gjennom utøvelse av fellesskapets oppgaver.  
Fagspråket er med og gir studenten en inngang til praksisfellesskapet og påvirker 
utviklingen av en faglig identitet ( Johannessen, 1998, s. 275). 
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Spørsmålene som stilles i veiledning, kan frambringe en økende bevissthet om mer  
skjulte eller ikke artikulerte sider av studentens handlingskunnskap. Handlings- 
kunnskap er kunnskapen om hvordan man gjør noe og hva slags kunnskap som 
ligger bak handlingene (Hjelle et al., 2012, s. 47–48; Nilsen et al., 2007, s. 41–42;  
Store norske leksikon, 2014a). De synlige sidene av handlingskunnskapen er  
ferdighetene i de observerbare handlingene studenten utfører. De mer usynlige 
og tause sidene av handlingskunnskapen er fortroligheten som innebærer å forstå, 
erfare, sanse og utvikle en fyldig kjennskap til det en gjør, og dømmekraften som 
innebærer å vite hva som er klokt og etisk godt og riktig å gjøre i en gitt situasjon.  
Både fortrolighet og dømmekraft er personlig kompetanse som er utviklet gjennom  
deltakelse i praksis. Disse sidene av handlingskunnskapen er situerte fordi de er 
lært, videreutviklet og anvendt i bestemte praksissituasjoner. Samtidig er de med  
og danner en beredskap for handling i andre situasjoner ved at de gir oppfatning  
av hva som er godt og riktig å gjøre i ulike situasjoner (Lykkeslet, 2003, s. 182; 
Nortvedt og Grimen, 2004, s. 171–172). Jeg tror at de mer bakenforliggende sidene  
av handlingskunnskapen er mindre bevisst kunnskap for en student. Refleksjonen 
over praksis sammen med praksisveileder hvor fagspråket anvendes, mener jeg 
kan gjøre studenten mer oppmerksom på også disse sidene av egen kompetanse. 
Studenten kan komme til å forstå at han vet og kan mer enn hva han har lest seg til.
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Studentene forteller etter praksis om dyktige praksisveiledere som mestrer  
situasjoner og handler raskt og effektivt. Andre studenter forteller om veiledere 
de opplever som dyktige fordi de er rolige og flinke til å prate med pasienter, 
eller fordi de reflekterer over egen kunnskap underveis i handlinger (Nymo, 2007,  
s. 43 og 45–46). Jeg tolker det slik at studentene, selv om de kanskje ikke vet det 
selv, har skjønt at kompetanse ligger til grunn for handlinger og også kan vises og 
utvikles i refleksjoner. Når praksisveileder behersker handlinger som studenten 
ønsker å lære, tror jeg hun oppfattes som dyktig fordi handlingene synliggjør 
vellykket anvendelse av kunnskap som studenten ikke fullt ut forstår, men ønsker 
å tilegne seg. Ergoterapeutene blir rollemodeller i kommunikasjon, i etablering av  
gode relasjoner til andre og i å være en kompetent fagutøver. Kompetanse,  
mestring, ro, refleksjon og åpenhet om ulike løsningsstrategier kan bli ideelle 
egenskaper som studentene ønsker å tilegne seg. Slike egenskaper som synlig- 
gjøres gjennom ergoterapeutens handlinger, har også vært tema i undervisning, og 
vi finner dem igjen i ergoterapifagets verdier om å være en kvalifisert yrkesutøver 
(Norsk Ergoterapeutforbund, 2006). Dette bekrefter oppfatningen av at disse 
egenskapene er viktige å inneha. 

Samspillet med praksisveileder kan, slik jeg ser det, også gi studenten en opplevelse  
av fellesskap fordi interesse for og valg av ergoterapi som yrke, fagets verdigrunnlag 
og menneskesyn, i noen grad kan deles med veileder. Praksisveileders synliggjorte  
kompetanse kan fungere som en illustrasjon av studentens framtidige kompetanse- 
nivå, og kan fungere som et mål for ønsket kompetanseutvikling (Rodger et al., 2014,  
s. 162). Slik kan praksisveileder også bli et forbilde som studenten sammenligner seg  
med. Dersom studenten får bekreftet noe av egen kompetanse i sammenligningene,  
mener jeg det kan bidra til at studentene identifiserer seg med praksisveileder og 
opplever tilknytning til henne og praksisstedet. Identifikasjon og tilknytning er 
viktige elementer i identitetsutvikling (Nymo, 2007, s. 45; Store norske leksikon, 
2014b; Wenger, 2004, s. 177–179). 

Læring med medstudenter
 
Studentene forteller at de har nytte av å være flere på samme sted i praksis, og at  
de møtes, utveksler erfaringer og diskuterer med hverandre. Studentene har deltatt  
i den samme undervisningen og har dermed nokså lik kunnskapsbase før praksis. 
De skal gjennomføre de samme obligatoriske oppgavene, og forventet læringsutbytte 
er felles. De kan møte ulike oppgaver og aktiviteter på sitt praksissted, men likevel 
mener jeg de er i en tilsvarende læringssituasjon. Når de danner uformelle grupper 
og utveksler erfaringer, mener jeg disse gruppene kan fungere som et praksis- 
fellesskap hvor hver student er en fullverdig deltaker. Med en slik jevnbyrdighet i 
kompetanse og identitet, tror jeg studentene tør vise sin kunnskap og usikkerhet 
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for de andre i gruppen. I dette fellesskapet utveksler de like og ulike erfaringer, 
tester ut egen kunnskap mot de andres og forsøker sammen å finne svar på ulike 
spørsmål fra praksis. 

Slik diskusjon kan fungere som en refleksjon over praksis. Å reflektere sammen over 
erfaringer og forståelse av faget kan utvikle og bekrefte deres faglige kompetanse. 
Refleksjonen kan også forsterke opplevelse av fellesskap med de andre studentene 
(Nilsen et al., 2007, s. 74–76; Nymo, 2007, s. 48). Den økte faglige forståelsen og 
bevisstheten om egen kompetanse styrker også utviklingen og oppfatningen av en 
faglig identitet (Kjølaas, 2007, s. 39; Wenger, 2004, s. 177). 

Hittil har denne teksten omhandlet hvordan studentenes læring i praksis er situert  
og skjer i et praksisfellesskap med medstudenter, praksisveileder og ergoterapeuter. 
Men hva med selve aktivitetene som foregår på praksisstedet, og som studentene 
deltar i? Hva med ergoterapeutenes utøvelse av ergoterapi? Hvordan kan studentens  
og andres deltakelse i aktiviteter spille inn i den situerte læringen som foregår?

Handling, erfaring og refleksjon 

Praksis innebærer å handle og lære i det miljø og de situasjoner man lærer om på 
skolen (Kirke et al., 2007, s. 13). Studentene forteller nettopp dette, at kunnskap 
de har med fra universitetet konkretiseres og prøves ut i reelle situasjoner når de 
gjør oppgavene i praksis. Å delta i praksisfellesskapets aktiviteter gir muligheter 
for å lære og videreutvikle sin handlingskunnskap fordi tilegnelse av slik kunnskap 
skjer gjennom faktiske handlinger (Lave og Wenger, 2003, s. 46–48; Lykkeslet, 
2003, s. 62–63; Store norske leksikon, 2014a). Ved å prøve, gjøre og gjenta ergo- 
terapioppgaver får studenten erfaringer som anvendes i utviklingen av både  
ferdigheter, fortrolighet og dømmekraft. 

Erfaringene blir først kunnskap når de gir mening og bearbeides. Studenten 
kan lære gjennom erfaring når han opplever mening i det som erfares (Wenger, 
2004, s. 65). Andre studenter forteller at de reflekterer i praksis ved å koble  
tidligere kunnskap til nye handlinger og erfaringer (Nymo, 2007, s. 65). Refleksjon  
i handling skjer ved å vurdere situasjonen her og nå i lys av sin forforståelse, og 
slik utfordre eller bekrefte tidligere kunnskap (Illeris, 2012, s. 92). Refleksjon over  
handling kan gi ny-læring gjennom bearbeiding av erfaringer i etterkant av situasjonen.  
Studentene kan analysere hendelser og erfaringer som framkaller spørsmål  
studenten ikke kjenner svarene på, ved hjelp av begreper fra teori (Nymo, 2007, 
s. 68). Erfaringer kan også analyseres ut fra tidligere erfaringer og handlings- 
kunnskap. Refleksjonen handler her om å forsøke å finne andre forståelses- og 
handlemåter enn hva studentene er kjent med fra tidligere, og som gir mening i  
nåværende situasjon (Illeris, 2012, s. 92). Gjennom refleksjonen utvider studentene  
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sin forståelse av situasjonen, de ser sammenhenger i faget og blir i stand til å 
overføre læringen til nye situasjoner (Illeris, 2012, s. 88). Studentene utvikler en 
situert faglig innsikt (Lave og Wenger, 2003, s. 33) som de tar med seg i neste 
situasjon hvor de utfører ergoterapi. Når studentene har en bredere forståelse av 
faget, kan de også se ulike handlingsalternativer, og de har utviklet en beredskap 
for handling i en variert praksis. Slik ny-læring gjennom refleksjon mener jeg 
er avgjørende for god læring i praksis. Refleksjonen gir også en økt bevissthet 
om egen faglige kompetanse, noe som igjen forsterker utviklingen av en faglig 
identitet (Davis, 2006, s. 6). 

Eksempler og historier 
 
Observasjon av praksisveileder og andre ergoterapeuter som utfører ergoterapi, 
kan fungere som eksempler på ergoterapiutøvelse for studentene. Eksemplene 
kan også komme fra historier som praksisveileder forteller fra sin yrkeshverdag. 

På samme måte som med erfaringer fra egne handlinger, kan man reflektere over 
eksempler og historier for å lære mer. Dette er eksempellæring hvor man bruker 
eksempler eller historier for å illustrere og forstå utøvelsen av et fag (Drageset, 
2006, s. 48). Ved å anvende eksemplene fra praksisveileder i sine refleksjoner kan  
studenten dra nytte av hennes kompetanse. Fortellingene kan omhandle situasjoner  
som ligner de situasjonene studenten er i. Når veileder beskriver hendelser 
hun har opplevd og hvordan hun selv tenkte og handlet, formidler den erfarne  
ergoterapeuten ikke bare situasjonelle fakta, men også sammenhengen mellom 
handlinger, begrunnelser, teori, holdninger og refleksjoner som alle finner sted i  
situasjonen. Hun kan også formidle sin kliniske resonnering gjennom beskrivelsene, 
det vil si at hun viser hvordan hun tilpasser sin kunnskap til pasienten og situasjonen  
det gjelder ( Jamtvedt og Nortvedt, 2008, s. 12). Det er nettopp denne måten å 
knytte teori til eksempler fra praksis på som er kjernen i eksempellæring (Drageset, 
2006, s. 48). 

Ulike sider av praksisveileders kompetanse, som for eksempel faglig fortrolighet, 
dømmekraft og verdier, er ikke åpenbart synlig for studenten, men kan eksempli- 
fiseres gjennom historiene som fortelles. På denne måten er fortellingene også  
en god måte å formidle praksisveileders sammensatte handlingskunnskap på  
( Johannessen, 1998, s. 278). Slik kan eksemplene hjelpe studentene til å se at 
deres framtidige kompetanse kan inneholde mange flere kvaliteter enn de kan 
observere eller lese om. 

Eksemplene kan også illustrere bruk og betydning av sentrale begreper i faget. 
Forståelse av fagspråkets begreper, er en forutsetning for forståelse av et fag  
( Johannessen, 1998, s. 281; Wenger, 2004, s. 233; Kielhofner, 2010, s. 23–24). 
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Begrepsforståelse er også en del av felles kunnskap i praksisfellesskapet og er  
forhandlet fram gjennom deltakernes bruk av ord i aktivitetene som utføres og  
hvordan omgivelsene responderer på begrepene (Wenger, 2004, s. 67). Når stud- 
entene er perifere deltakere i praksisfellesskapet og har begrenset kjennskap til 
ergoterapifaget, har de heller ikke utfyllende forståelse av begrepene. Men når 
studentene får illustrert begrepenes betydning i eksemplene og så anvender  
eksemplene i refleksjon over egen kunnskap, vil forståelsen for begrepene og inn-
sikten i faget øke. 

Det er forskjell på eksempler som handler om og formidles utenfor praksis, 
og eksempler og fortellinger som formidles mens studenten deltar i praksis 
(Wenger, 2004, s. 121). Eksemplene som framkommer i praksis, kan være en del 
av praksisfellesskapets repertoar av historier og tradisjoner, og kan synliggjøre 
kompetanse, verdier, prioriteringer og karakteristika som gjelder for gruppen 
ergoterapeuter i praksisfellesskapet. Fortellingene kan dermed gi studentene en 
inntreden og dypere innsikt i det felles kunnskapsgrunnlaget og de tradisjonene 
som finnes i faget (Molander, 1996, s. 13). Å forstå fagets historie, tradisjon og 
kunnskapsgrunnlag kan også gi en opplevelse av tilhørighet til praksisfellesskapet  
(Chickering og Reisser, 1993; Wenger, 2004, s. 246–252). Opplevelse av tilhørighet  
til gruppen ergoterapeuter er sentralt i utviklingen av ergoterapeutisk identitet. 

Å oppleve kompetanse og anerkjennelse
 
Studentene våre forteller at de opplever seg kompetente når de selvstendig utfører 
og mestrer ergoterapioppgaver i praksis, særlig i arbeid med pasienter. Oppgavene 
kan være avtalte, og de får veiledning underveis, men de gjør handlingene selv 
og opplever at de får det til. De får en opplevelse av å være ergoterapeut (Nymo, 
2007, s. 61–62). I utførelsen av ergoterapeutoppgaver kommer kompetansen til 
syne i handlingene som gjøres. Handlingene viser studentens ergoterapifaglige 
kompetanse ved at de passer inn i det handlingsrepertoar som ergoterapeutene 
i praksisfellesskapet besitter (Wenger, 2004, s. 67–68). Kompetansen vises også 
når handlingene møter behov og forventninger som pasienter og omgivelser har. 
Kompetansen vurderes ut fra reaksjonene studenten opplever å få fra seg selv, 
praksisveileder, pasienter, pårørende og andre samarbeidspartnere. 

Et av de overordnede idealene i ergoterapi, som i andre helsefag, er å hjelpe andre 
mennesker. I ergoterapi er hjelpen nærmere avgrenset til å gjøre menneskelig 
aktivitet mulig gjennom målrettet bruk av aktivitet. Jeg har hørt mange studenter 
fortelle at ønsket om å hjelpe andre, har vært en viktig motivasjon for å søke 
ergoterapistudiet. Når studenten lykkes i en pasientrettet handling, kan resultatet 
være hjelp til pasienten. Hjelpen bekrefter både studentens personlige motivasjon 
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for studiet og formålet med helsefagene. Når pasientene er fornøyde med hjelpen, 
kan deres reaksjon tolkes til at hjelpen også er nyttig og har positiv innvirkning 
på deres liv. Tilbakemeldingen fra pasientene og deres pårørende kan oppfattes 
som en anerkjennelse av studentens kompetanse (Gahnström-Strandqvist et al., 
2000, s. 18).

Når studenten mestrer handlingene, opplever han tilfredsstillelse og stolthet over 
det han gjør. Stolthet og tilfredsstillelse er en bevissthet om og anerkjennelse av egen 
kompetanse. Disse bekreftelsene kan medføre at studenten opplever handlingene 
sine som meningsfulle. Når handlingene også er definert som meningsfulle av 
pasientene og praksisfellesskapet, anses de som viktige, riktige og verdifulle å 
utføre. Positive tilbakemeldinger på handlingene bekrefter at studenten innehar 
relevant kompetanse og legitimitet til deltakelse i praksisfellesskapet (Wenger, 
2004, s. 122) og til å utføre forventede oppgaver, her: ergoterapeutoppgaver, som 
hjelper pasientene. Legitimiteten er en forutsetning for å bli møtt som potensielt 
medlem av praksisfellesskapet (Wenger, 2004, s. 177 og 183). Bekreftelsen av 
legitimiteten er og en bekreftelse av en identitet som ergoterapeut.

I praksis forventes det at studentene er engasjerte deltakere i egen læring. Denne 
forventningen til studentene er uttrykt i blant annet læringsutbyttebeskrivelser 
og fagplan (Universitetet i Tromsø, 2012). Også praksisveiledere formidler at de 
forventer at studentene er aktive, engasjerte og gjør en god innsats. Studentene 
strekker seg langt for å oppfylle slike forventninger (Nymo, 2007, s. 60; Chickering 
og Reiser, 1993). Når studenten ikke opplever seg kompetent, møtes forventningen 
med usikkerhet og motstand, og studenten vegrer seg for å gå inn i oppgaven. Når 
studenten er trygg nok på egen kompetanse, møtes utfordringen med interesse og 
engasjement, og han gjennomfører oppgaven. 

Når samspillet mellom student og praksisveileder er preget av samarbeid, engasjement  
og gjensidig anerkjennelse, trygger det studenten i å tørre å si ifra om usikkerhet i 
forhold til egen kompetanse. Praksisveileders jobb blir da å velge ut oppgaver som  
lar seg tilrettelegge på et passende nivå for studenten. For å gjøre det må praksis- 
veileder kjenne til og forstå innhold og nivå i studentens kompetanse og hvilken  
læringsstil som passer for ham (Costa, 2008, s. 10). Å gi studenten en passende 
utfordring kan innebære at praksisveileder må gradere, eller tilpasse den fore-
liggende oppgaven. En oppgave som mestres selv om den er utfordrende, oppleves 
som mer meningsfull enn om oppgaven er lett (Wenger, 2004, s. 67). 

Opplevelsen av å mestre en av praksisfellesskapets aktiviteter, forsterker studentenes 
opplevelse av å være kompetente nok til å delta i det samme fellesskapet. Og når 
Wenger sier; «vores identitet dannes gennem deltagelse» (2004, s. 177), tolker jeg 
det slik at også studentens identitet som ergoterapeut forsterkes når han mestrer 
oppgavene. 
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Tilbakemeldingene studentene får fra praksisveileder er av stor betydning. Studentene  
verdsetter praksisveiledere som gir jevnlige og konstruktive tilbakemeldinger, 
formidler klare forventninger til studentene og viser interesse, støtte og tiltro til 
deres evner og muligheter (Kirke et al., 2007, s. 17). Praksisveileder er en autoritet 
som i stor grad setter premissene for studentens deltakelse i praksis. Hva hun 
signaliserer, er betydningsfullt for studenten og påvirker hans opplevelse av egen 
kompetanse. Når tilbakemeldingene oppleves som anerkjennende og positive, 
bekreftes kompetansen, og den faglige identiteten som er under utvikling, styrkes  
(Gahnström-Strandqvist et al., 2000, s. 18; Rodger et al., 2014, s. 164)

Anerkjennelsen gir også studenten en opplevelse av likeverd i relasjonen til praksis-
veileder (Pettersen og Simonsen, 2010, s. 29). Praksisveileder er en rollemodell 
for studenten og deltaker i praksisfellesskapet av ergoterapeuter. Anerkjennelsen 
fra henne bekrefter studentens deltakelse i praksisfellesskapet og medfører en 
forskyvning i rollefordelingen dem imellom, hvor studenten blir mer likeverdig 
praksisveileder i forhold til tidligere. Anerkjennelsen av studenten kan validere 
hans opplevelse av kompetanse og identitet (Solvoll, 2004). 

Et av de overordnede målene med praksis er at studenten skal tilegne seg tilstrekkelig 
kompetanse til å kunne delta i praksisfellesskapet. Å få tilbakemeldinger, gjerne fra 
flere hold, som bekrefter at studentens kompetanse er relevant og hensiktsmessig, 
kan bidra til en redefinering av studentens identitet fra å være en ikke-deltaker 
via en perifer legitim deltaker, til å nærme seg en mer fullstendig deltakelse i 
praksisfellesskapet (Lave og Wenger, 2003, s. 86; Wenger, 2004, s. 177–179). 
Når identitet dannes gjennom deltakelse vil en students identitet redefineres 
fra å være en student til å oppleve seg som en ergoterapeut. Når studenten ser  
på praksisveileder og ev. andre i praksisfellesskapet som rollemodeller, får aner- 
kjennelse fra disse og samtidig opplever seg selv som ergoterapeut, vil studenten  
lettere identifisere seg med dem. Opplevelsen av tilhørighet til en attraktiv gruppe 
fører til økt selvvurdering og forsterking av en identitet under utvikling, fordi  
man blir mer tilfreds med seg selv når man definerer seg som medlem av en gruppe  
med positive egenskaper (Håkonsen, 2009, s. 204; Mulbjerg og Brøbecher, 2005, 
s. 47–49; Nylehn og Støkken, 2002).

Avslutning
 
Hvordan kan man forstå ergoterapeutstudenters læring i praksis, og hvilken rolle 
kan praksisveileder og praksissted spille i utvikling av studentenes kompetanse 
og faglige identitet? For å svare på disse problemstillingene har jeg vist at læring 
i praksis innebærer komplekse prosesser. Studenten møter praksisfellesskap hvor 
organisering, personer, relasjoner og aktiviteter danner en sammensatt kontekst 
til de situasjoner som studenten skal være og lære i. I praksis er studenten ikke en 
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utenforstående, men en legitim perifer deltaker. Læringen i praksis handler om 
å bevege seg fra en legitim perifer deltakelse i retning av full deltakelse i praksis- 
fellesskapet. Så kan man spørre seg om studenten virkelig blir en fullverdig deltaker, 
eller om han forblir en legitim perifer deltaker? Da praksis har begrenset varighet, 
er det ikke sikkert at studenten er lenge nok i praksis til å nå fullverdig deltakelse. 

Den praksishverdag studentene møter, er kompleks, og den læring de gjennom-
går, er utfordrende. Det kan være vanskelig å forstå, lære og anvende den er-
goterapikompetansen man forventer at en ergoterapeut skal inneha. Studentene 
kan ikke tilegne seg ergoterapikompetanse på egen hånd. De må gjøre mye av 
jobben selv, men er avhengig av et godt samarbeid med kompetente, engasjerte 
og støttende praksisveiledere, ergoterapikolleger og medstudenter for å lære. De 
er avhengige av at alle disse er villige til å dele sin kompetanse og sin forståelse av  
praksishverdagen og ergoterapifaget. For en god faglig utvikling er de også avhengige  
av et godt samarbeid med pasienter og pårørende, som jo er målgruppen for de 
fleste ergoterapeutoppgaver.

For at studentene skal oppnå forventet læringsutbytte i praksis, må det legges til 
rette for en reell deltakelse i praksisfellesskapets aktiviteter. Det innebærer en tett 
dialog mellom praksisveileder og student slik at praksisveileder blant annet blir 
kjent med innhold og nivå i studentens kompetanse, og kan tilrettelegge praksis. 
Når praksisveileder ikke kjenner studenten, eller ikke lar ham delta i ergoterapi-
oppgaver, hemmes studentens læring. Når studenten slipper til i oppgaver som er  
tilpasset hans kompetansenivå og lærebehov, samler han et fyldig erfaringsgrunnlag.  
Anvendt i refleksjon over praksis danner erfaringene grunnlaget for utvikling 
av situert handlingskunnskap og en økende faglig forståelse og selvstendighet. 
Læringen forandrer i første omgang hva studenten er i stand til å gjøre, fra å ha 
liten kjennskap til ergoterapi, og i liten grad å være i stand til å utføre ergoterapi- 
oppgaver, til å utvikle en fyldigere ergoterapikompetanse som innebærer å være i 
stand til å utføre mer og mer avanserte oppgaver. Den handlingskunnskapen som  
studenten kan opparbeide, anvender han i utførelsen av nye oppgaver. Handlingene  
synliggjør studentens kompetanse og speiles i de tilbakemeldingene han får fra 
omgivelsene. I neste omgang bidrar også læringen i utviklingen av en identitet 
som deltaker i et faglig fellesskap. 

Praksisveilederne gjør en betydningsfull jobb og blir rollemodeller for studentene. 
Når de slipper studentene inn i praksisfellesskapet sitt og viser sin kompetanse, 
forteller historier, reflekterer med og veileder studentene, styrer de studentenes 
læring i riktig retning. Når praksisveilederne ikke deler av kunnskapen sin og holder  
studenten utenfor praksisfellesskapet, hemmer de studentenes læring. Praksis- 
veilederne spiller med andre ord en nøkkelrolle i studentens læring. Min erfaring 
er at de fleste praksisveiledere blir gode rollemodeller som i meget stor grad bidrar 
positivt i studentenes ergoterapiutdannelse. 
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