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«Å holde liv i gløden» -
Eksamenstekster som utgangspunkt for 
videreutvikling av veilederutdanning

▪ Økologisk perspektiv: «Ontologically speaking, humans form 
a living system that exists within a larger living system» 
(Heikkinen, 2020)

▪ Begripelighet, håndterbarhet og meningsfullhet, fra 
Antonovsky i Hatlevik & Havenes (2017)

▪ Kulturelle redskaper, blant annet fra Säljö (2016)
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- Veilederstudentenes tekster - et rikt forskningsmateriale

- Viktig med et forskende blikk på egen undervisning - og på 
egen veiledning

- Betydningen av kollektive prosesser der ulike stemmer er i spill

- Et økologisk perspektiv (Heikkinen, 2020) tydeliggjør 
muligheter for gjensidige læringsprosesser

- Implikasjoner for veiledere – aktiv bruk av metakommunikasjon 

- Balanse mellom rolle, utøvelser og kontekst

- Viktigst å ta vare på gløden!



Gruppediskusjon 
ut fra ett eller flere 
spørsmål (10 
minutter) 

Hva har du opplevd som spenninger i 
veiledningssamtaler?

Hva skaper glød hos deg som 
veileder?

Hvordan kan spenninger og glød 
være ressurser i veiledningssamtaler?



Plenumsdiskusjon og spørsmål fra deltakerne 
(15 minutter)

Deling fra diskusjonen i 
gruppene

Spørsmål til vår 
presentasjon
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