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Denne evalueringen er kun et utdrag, fullstendig evaluering ble gjennomgått i 
Programrådsmøte med studentrepresentanter tilstede. 
 

Oppsummering  

Oppsummert er studentene fornøyd med forelesningene, seminarene og pensum. De 
trekker særlig fram variasjonsbredden når det gjelder temaer, arbeidsoppgaver og 
ekspertisen til foreleserne. Når det gjelder seminarene, trekker mange fram et positivt 
utbytte av å delta i strukturerte veiledningsgrupper knyttet til praksis. Mange gir uttrykk for 
at de gjerne kunne hatt forelesninger og seminarer på flere tema. Disse forventningene 
knyttes særlig til det som er direkte relevant for praksis i PPT, som sakkyndighetsarbeid.  

Selv om mange av de etterspurte temaene er nevnt i pensum, forelesninger og 
ekskursjoner, ønsker studentene mulighet til å gå mer i dybden i de møtepunktene de har 
med faglærerne. Det ser ut til å være en tendens til at studentene ikke på samme måte som 
de vitenskapelige/instituttet ser på praksis som en selvstendig læringsarena, men at de er 
mer fokusert på at de skal møte praksis forberedt på å utføre de konkrete oppgavene. Noen 
få praksisveiledere ga også uttrykk for at de studentene de hadde i praksis ikke hadde 
tilstrekkelig kunnskaper om spesifikke tema.  

De aller fleste studentene opplevde et høyt læringsutbytte og god veiledning i 
praksis, men det var noen unntak. Flere studenter svarte positivt på at praksis hadde styrket 
motivasjonen for fremtidig arbeid i PPT, og svært mange veilederne uttrykte ønske om å 
fortsette som veiledere for IPED. Studenter og veiledere skal ha ros for å ha gjennomført 
praksis under svært krevende forhold.  

 

Ellers nevner de fleste studentene at det har vært et krevende semester, blant annet 
på grunn av sammensetningen av emner. Denne utfordringen bør vurderes opp imot at 
studentene ikke har noe oppfølging av faglærere i siste semester. Flere har gitt uttrykk for at 
det er synd. 

 


