
Rapport fra «Midtveisevaluering SPED4100 Fordypning i 

Audiopedagogikk» vår 2019 

Av 25 invitasjoner som ble sendt til evaluering fikk vi tilbake 9 svar i perioden 11. – 24. februar 

2019. Studentene fikk invitasjon til nettskjema via e-post og Canvas, og har besvart anonymt. 

Basert på at 22 studenter har fulgt studiet fra studiestart til evalueringen ble gjennomført, utgjør 

svarprosenten dermed 40% og vil ikke gi et helhetlig bilde.  

Oppfølging 

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre kvaliteten på studiet innenfor de eksisterende rammene 

som vi har. Tilbakemeldingene fra studentene er verdifulle og vil bli tatt med i planleggingen av 

kommende studieår. 

Fritekstkommentarer er noen steder sammenfattet, anonymisert og redigert 



 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

Hva er du spesielt fornøyd med på dette studiet?  

 

 Mange gode forelesninger av både emneansvarlig og de eksterne gjesteforeleserne 

 Føler studiet legger til rette for å tilegne seg mye kunnskap på gode måter. Føler meg 

relativt trygg i den kunnskapen jeg har fått til nå. 

 God kombinasjon av en forskningsrettet og en praksisrettet emneansvarlig 

 Gode forelesere, og mulighet for å kunne ha innvirkning på internpraksisen. 

 God informasjon og oppfølging 

 Emneansvarlig viser stor interesse for faget og er fullt tilstede for oss studenter 

 Oppbygningen på studiet synes jeg har vært bra. Jeg liker at vi fikk innblikk i alt det vi 

skulle gjennom første del av semesteret, og nå har gått enda mer dypere inn på alt i 2. 

semester. Jeg føler jeg har vært veldig mye på kort tid, men samtidig har det ikke vært 

pressende mye. Altså, meget fornøyd! 

 Engasjementet til foreleserne 

 

Er det noe du er spesielt misfornøyd med eller ønsker å kommentere? .  

 Ønsker mer om Lena, AVT og retningslinjer på ulike ting- som behandling og sånt 

 Gjennomføring av eksternpraksis. Både informasjon og lokasjoner.  

 Opplever at den ene emneansvarlige er litt mindre til stede jevnt over, og ikke er like 

tilgjengelig for veiledning.  

 Likte ikke skypeforelesningene 

 Sen informasjon og planlegging av praksis.  



 Internpraksisen var fin, men synes det var litt for mye fokus på fremlegget vi skulle holde 

eksternt, og mindre på å få inn folk til å snakke med oss. Foredraget vi holdt var absolutt 

lærerikt, men det hadde holdt med noen dager i én av ukene.  

 Skulle ønske vi fikk bedre tid på arbeidskravene enn tre uker. 

 Synes det kanskje har vært litt i overkant mye fokus på tinnitus og hyperacusis. Det er 

spennende temaer, men kunne ønske vi hadde lært litt mer om oppfølging av "vanlig" 

hørselstap. 

 


