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Prosjektutviklingsseminaret for masterstudentene i pedagogisk psykologisk rådgiving, som 
ble organisert i forlengelsen av introduksjonskurset (fellesundervisningen), besto av fem 
samlinger, en plenumssamling og fire gruppebaserte samlinger, alle gjennomført digitalt via 
zoom. I den første samlingen ble elementene i en prosjektbeskrivelse grundig gjennomgått, i 
den andre arbeidet studentene i 5 grupper (basisgrupper) med å videreutvikle tema og 
problemstilling (og eventuelt design og metode) for sine egne prosjektbeskrivelser. I de tre 
siste seminarene diskuterte studentene i de samme 5 gruppene hvordan temaene 1) 
relevant teori og forskning, 2) design og metode og 3) datahåndtering, etiske hensyn og 
tidsplan skulle innarbeides i prosjektbeskrivelsen. Til disse gruppediskusjonene skulle hver av 
studentene i gruppa ha laget utkast til hvordan disse temaene skulle beskrives i hans/hennes 
prosjektbeskrivelse. Oppgaver til hver gruppediskusjon ble lagt ut i Canvas på forhånd, og 
gruppelederne hadde ansvar for at studentene i hver gruppe delte sine utkast før hvert 
seminar. Under de gruppebaserte seminarene ble hver students spørsmål og utfordringer 
diskutert og kommentert av læreren (emneansvarlig), som deltok så mye i hver gruppe som 
tiden tillot. Ved seminarrekkens slutt leverte hver student en 1-sides disposisjon for 
prosjektbeskrivelsen sin, hvor de kort beskrev alle elementene som skulle inngå i deres 
prosjektbeskrivelse (dvs. tema, problemstilling, relevant teori og forskning, metode, 
datahåndtering, etiske hensyn, tidsplan). I god tid før ferdigstilling og innlevering av 
prosjektbeskrivelsen fikk hver student en skriftlig tilbakemelding på disposisjonen. Seminaret 
fungerte etter rammebetingelsene bra, og alle fikk godkjent prosjektbeskrivelsene sine.  
 
Som Iedd i studentevalueringen ble de 21 studentene som deltok i seminaret bedt om å 
besvare følgende spørsmål: 1) Hva fungerte etter din mening bra med hensyn til seminarene? 
og 2) Hva fungerte etter din mening ikke/ikke så bra med hensyn til seminarene? Ni 
studenter (43%) besvarte disse spørsmålene. De som svarte syntes at arbeidet i 
seminargruppene var meningsfullt og at tilbakemeldingene/veiledningen fra emneansvarlig 
fungerte bra. De ga også uttrykk for at emneansvarlig hele tiden var tilgjengelig på mail for å 
svare på spørsmål utenom seminarene og at det var et godt opplegg at de fikk avgrensede, 
konkrete oppgaver de skulle gjøre til hvert seminar. Noen studenter nevnte at det hadde 
vært ønskelig at «foreleseren» hadde vært enda mer til stede under gruppediskusjonene, 
både for å besvare spørsmål og for å motvirke tendenser til «dødtid» i gruppa (dvs at 
diskusjonen stoppet opp), noe som i tilfelle ville kreve økte lærerressurser til seminaret. 
 
De 21 studentene som deltok i seminaret ble også bedt om å besvare to tilsvarende 
spørsmål om fellesundervisningen: 1) Hva fungerte etter din mening bra med hensyn til 
fellesundervisningen? og 2) Hva fungerte etter din mening ikke/ikke så bra med hensyn til 
fellesundervisningen? De samme ni studentene (43%) som besvarte spørsmålene om 
seminaret, besvarte disse spørsmålene. De som svarte syntes fellesundervisningen hadde 
fungert bra og gitt viktig informasjon som forberedelse til arbeidet med prosjektbeskrivelsen 
og masteroppgaven, inkludert informasjon om etiske dimensjoner i forskningsprosessen og 
GDPR. Ønske om fysiske forelesninger istedenfor digitale ble imidlertid nevnt av flere.       


