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For å evaluere emnet ble studentene sendt et spørreskjema med 7 spørsmål etter semesterslutt inklusiv 
returkonvolutt med posten for å garantere anonymitet. 2 av 7 studenter returnerte skjema. I tillegg ble 
vertsinstitusjonene spurt om tilbakemeldinger.  Rapporten er skrevet på basis av disse og muntlige 
tilbakemeldinger, samt erfaringer av faglærere på konservering. 
 
Studenter må ha bestått eksamen i de forskjellige praktiske og teoretiske kursene på masternivå i kunst- eller 
gjenstandskonservering, samt bestått masteroppgaven, før praksissemester. Våren 2008 var det 4 studenter i 
kunst- og 3 studenter i gjenstandskonservering som oppfylte disse krav. 2 Studenter, 1 av hver disiplin, hadde for 
ulike grunner ikke fullført masteroppgaven, og begynner på sin praksissemester i begynnelsen av høstsemesteret. 
 
Vertsinstitusjonene hvor studentene hospiterte var: Nasjonal Museet Oslo, Universität for angewandte Kunst, 
Wien, Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, Berlin-Brandenburg, Mauritshuis, Haag, Nasjonalmuseet, 
København og Royal Armouries, Leeds. Studenter i utlandet fikk finansiellstøtte gjennom Erasmus-ordningen. 
  
Praksissemesteret er vurdert gjennom en mappe som studentene leverer ved slutten av semesteret. Alle studenter 
gjennomførte praksissemesteret, leverte mappen og bestod. Studentene som leverte evalueringsskjema svarte 
følgende på spørsmålet: Hva var dine forventninger til praksissemesteret og ble disse oppfylt? 
’Forventninger: veiledning på praktiske, med rom for egne avgjørelser. Lære mer praktisk arbeid. Skape et 
nettverk. Dette ble innfridd.’  Og ’Jeg hadde høye forventninger og disse ble innfridd’. 
På spørsmålet: Hvilket læringsutbytte fikk du fra praksissemesteret?, svarte de: 
’Arbeid med nytt materiale, nye metoder for stabilisering. Videreføring av et stort prosjekt. Selvstendighet. 
Ansvar. Utforske nye metoder ingen rundt meg hadde vært bort i før.’ Og ’Praksisoppholdet har vært utrolig 
lærerikt, det har vært fint å jobbe i et annet land, møte spennende mennesker etc….’ 
Tilbakemeldinger fra vertsinstitusjonene er også veldig positive. Studentene er godt forberedt på sine oppgaver, 
har god forståelse av konserveringsteori og er trygg i håndteringen av gjenstander og deres 
konserveringsproblematikk. Studentene er motivert og stiller mange spørsmål.  
 
Denne gangen ble studentene også pålagt å presentere sitt praksissemester på en studentkonferanse. Noen 
studenter måtte reise tilbake til Oslo for å delta, som førte til litt misnøye på grunn av finansielle kostnader.  
Ønske fra studentene å utsette konferansen ble ikke innvilget siden det er et eksamenskrav som skal 
gjennomføres før semesterslutt og studenter ble informert om datoen før semesterstart. Videre vil mange av 
studentene ha andre forpliktelser etter sommerferie. Hjelp kom i form av reisestøtte fra Instituttet og konferansen 
fant sted på avsatt dato.  Selve dagen ble vellykket. Forelesningen var generell av høyt nivå og diskusjoner livlig. 
Konferansen formet en arena for utveksling av informasjon studentene i mellom men også med yrkesaktive 
konservatorer, som var invitert til å delta på konferansen.  
Studentene svarte følgende på evalueringsskjema om konferansen: 
’Veldig bra! Vi sitter igjen med masse opplevelser og erfaringer som er bra å dele med lærere, studenter og 
andre konservatorer. Fint sted for potensielle arbeidssteder å sjekke ut nye arbeidstaker.’ og ’Jeg synes det var 
veldig bra; fint å høre hva andre har drevet med og gøy å dele egne erfaringer.’ 
 
Elementer som ble sett på som mindre vellykket og bør jobbes med i framtiden var arbeidsdagboken og 
studentoppfølging underveis.  
I arbeidsdagboken skal studenten reflektere rundt de viktigste faglige problemstillinger som den møter på 
praksisstedet, og den former en av oppgavene for mappen. De fleste studenter skriver de aktiviteter de har gjort 
dag for dag uten reflektering. Kommentar fra en av studentene var: ’…Gjerne 1 essay til i stedet for 
arbeidsdagbok. Synes ikke jeg fikk så mye ut av arbeids-dagboken’.  Her bør studentene bli instruert tideligere 
om meningen med arbeids-dagboken. 
Videre er det intensjonen at lærene skal ha oppfølgende samtale underveis i praksissemesteret med studentene. 
Dette ble ikke gjort i alle tilfeller på grunn av krevende arbeidsoppgaver på Universitetet, og kommentert på av 
en av studentene. En av studentene som hospiterte hos en utenlandsk institusjon ble besøkt av lærerne og dette 
ble satt stor pris på, både av studenten og verten. Et personlig oppmøte gir studenten anledning å vise læreren 
hva den driver med og styrker kontakten mellom Universitetet og vertsinstitusjonen.  Dette er en ideell situasjon 
som ville være for resurskrevende å gjennomføre for alle hospiteringsplasser, men man burde nok overveie å 
besøke 1 eller 2 institusjoner per praksissemester. 


