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5 av 18 studenter besvarte, noe som utgjør en svarprosent på 29% . Bildet som presenteres er ikke 
nødvendigvis representativt for gruppen av audiopedagogikkstudenter dette året. 
 
Informasjon 
Alle studentene skaffet seg informasjon om masterstudiet fra studiets nettside, men noen også fra 
andre studenter eller fra forelesere på studiet. De fleste er enige om at informasjonen har vært god i 
forkant, ved oppstart og underveis i studiet. 
 
Forelesninger 
Det har vært godt oppmøte på alle forelesningene. Alle vurderer at forelesningene har hatt relevante 
tema og hatt god struktur, gitt god forståelse for temaene, hatt relativt god bruk av illustrasjoner, og 
gjort powerpointen tilgjengelig på nett i etterkant.  
 
Pensumlitteratur 
Flertallet vurderer relevansen av pensumlitteraturen som bra til meget bra. Flertallet har også lest ¾ 
av pensum, mens enkelte også har lest alt. 
 
PBL/gruppe undervisning 
De fleste har gitt meget gode eller gode tilbakemeldinger på PBL. Dette gjelder med hensyn til 
casenes faglige relevans, veiledernes rolle og å stimulere til egeninnsats, kritisk drøfting og innsikt i 
sammenheng mellom teori og praksis. Arbeidsprosessen i gruppa er vurdert som både og av enkelte. 
 
Praksis 
Den faglige relevansen og eget læringsutbytte blir vurdert som i hovedsak meget bra eller bra av alle 
når det gjelder internpraksis både høst og vår. Flere vurderer faglig relevans og eget læringsutbytte 
som bra til meget bra under høstpraksisen, mens vårpraksisen vurderes som noe mer både og. 
 
Egen arbeidsinnsats 
Studentene er godt fornøyde med egen arbeidsinnsats. Alle har vurdert arbeidsinnsatsen som bra til 
meget bra. 
 
Avsluttende kommentarer 
Studentene fikk i tillegg muligheten til å skrive kommentarer eller komme med innspill. Når det 
gjelder noe de er spesielt fornøyd med er det gitt tilbakemelding om at det er veldig dyktige 
forelesere på studiet. Av kommentarer som gjelder noe de har savnet er det påpekt at det har vært 
litt for lite fokus på voksengruppen sammenlignet med barnegruppen. 
 
 
 
 


