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Emneevaluering PED4101 høsten 2021 
Evalueringen er gjennomført av Siri Steffensen Bratlie (praksiskoordinator) og Veslemøy 
Rydland (emneansvarlig) 
 
Evaluering undervisning og innhold 
Evalueringen ble gjennomført midtveis i semesteret gjennom at studentene diskuterte i 
grupper. Deretter hadde vi en plenumsdiskusjon. Hver gruppe leverte en oppsummering av 
de viktigste punktene. Vi rakk dessverre ikke å evaluere seminarene med studentene. 
 
Studentene ga tydelig uttrykk for at PED4101 kommer i skyggen av metodeemnet. 
Metodeemnet er svært omfangsrikt og tar fokus vekk fra fagemnet. Det har heller ikke vært 
en god planlegging av eksamener. Den ene eksamenen i metode kom rett før eksamen i 
fagemnet. Studentene synes de får lite tid til å fordype seg i fagemnet.  
 
Det er generelt veldig positive tilbakemeldinger på temaene i forelesningene og på pensum. 
Foreleserne beskrives som engasjerende. Studentene er likevel ganske samstemte på at 
emnet blir for overfladisk behandlet. Foreleserne har så mye de skal gjennom på kort tid, at 
det blir lite interaktivt og lite mulighet for drøfting. Studentene opplever at foreleserne må 
forte seg gjennom og at det blir for mye monolog. De ønsker flere forelesninger som dekker 
mer av pensum. Disse tilbakemeldingene har gått igjen hvert år etter at ny struktur be 
etablert. 
 
Ekskursjonene trekkes fram som svært lærerikt. Studentene vektlegger særlig at den første 
ekskursjonen (med to psykologspesialister) har en klar rød tråd med gode drøftinger 
gjennom dagen. Den andre ekskursjonen på Senter for sjeldne diagnoser gir innblikk i et 
svært viktig tema, men kan oppleves mer fragmentert fordi ulike fagpersoner deltar 
gjennom dagen. Den siste ekskursjonen var ikke gjennomført før evalueringen. 
 
Organisering og informasjon: Studentene ga uttrykk for at de trengte med informasjon om 
masteroppgaven tidlig i løpet, slik at de kunne planlegge bedre. Det var noe rot i Canvas 
fordi informasjon fra tidligere emner lå igjen.  
 
Evaluering av 3-ukers observasjonspraksis 
De fleste studentene var dette semesteret i praksis i ordinær skole (med spesialavdelinger) 
eller på spesialskoler, én gruppe var i voksenopplæringen, og én student på pedagogisk 
fagsenter.  
 
Evalueringen med studentene 
Det ble gjennomført evalueringssamtale i gruppe med studentene fra hvert praksissted 
sammen med emneansvarlig og praksiskoordinator. I tillegg fikk studentene en individuell 
skriftlig tilbakemelding fra praksisveilederen sin som var utarbeidet i samarbeid med 
praksiskoordinator. Veilederne godkjente den skriftlige framstillingen før det ble sendt til 
studentene individuelt. Den skriftlige vurderingen ble gjennomført etter ønske fra studenter 
i tidligere kull. På denne måten fikk studentene evaluert praksisen som gruppe og fikk i 
tillegg individuell tilbakemelding.  
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Det generelle inntrykket er at studentene er fornøyde med det de har lært i praksis og med 
den veiledningen de har fått. Flere studenter har lite erfaring fra relevante deltidsjobber o.l. 
fra før, mens andre hadde med seg mye erfaring inn i praksis.  

 
Læringsutbytte: Studentene uttrykte bl.a. at de hadde 

- Blitt mer motivert og interessert i fagfeltet 
- Blitt tryggere faglig 
- Sett sammenhenger mellom teori og praksis  
- Lært mer om skole og skolen som system 
- Lært mer om alternativ- og supplerende kommunikasjon 
- Lært mer om tilrettelegging for elever med særskilte behov 
- Sett strategier og metoder i praksis 
- Fått trening i å observere enkeltbarn og klasser 
- Fått erfaring med ulike kartleggingsverktøy 
- Samhandlet med barn/elever med ulike utfordringer 
- Vært tett på elevene 
- Blitt tryggere på seg selv i møte med barn/elever 
- Fått bedre forståelse av saksgang og støttesystemet 
- Fått et kritisk blikk på PPTs rolle/arbeid opp mot skolene 
- Opplevd nytten av gode kollegaer og faglige fellesskap 
- Fått erfaring med ulike samarbeidsfora 
- Fått et utvidet blikk på feltet 

 
Erfaringer i praksis: Det fremkom at det var et stort spenn i hva studentene hadde gjort i sin 
praksis, alt fra kun å være «flue på veggen» i undervisning til selv å gjennomføre flere 
undervisningsøkter og kartlegge elever. Mange har deltatt/observert på ulike 
samarbeidsmøter, kursing og hatt samtaler med andre lærere og ledelsen ved skolene. Noen 
mente at det var uklart hva som var forventet læringsutbytte etter endt praksis og noen 
hadde vært usikre på sin rolle (aktiv versus mer observerende). Se endringsforslag under. 

 
Gjennomføring av veiledningen: Det har vært litt ulikt mellom praksisstedene hvordan 
veiledningene har vært gjennomført. Noen har satt av egen fast tid til veiledning, mens for 
andre har det vært mer lagt opp til å diskutere og stille spørsmål underveis/i etterkant der 
det var mulig.  

 
Evalueringen med praksisveilederne 
I forkant av praksisperioden ble alle praksisveiledere invitert til et seminar via Zoom, der 
praksiskoordinator informerte om de formelle aspektene rundt praksis, forventningene til 
praksisveilederne og studentene, samt evaluering av praksis. Siste del av seminaret var 
studentene invitert for å treffe sine veiledere og lage avtaler (i breakout rooms). Dette 
fungerte godt. Fem av åtte praksisplasser var representert på seminaret.  

 
Under selve praksisperioden ble det gjennomført én telefonsamtale med hver 
praksisveileder (i slutten av den første uka). Her ble de spurt om sitt generelle inntrykk av 
studenten(e) etter første uke, om det var oppstått noen problemer og om det ellers var noe 
lurte på. I denne første telefonsamtalen var det generelt positive inntrykk og 
tilbakemeldinger. Etter endt praksisperiode foretok praksiskoordinator den avtale 
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evalueringssamtalen med hver veileder. Her ble det lagt opp til at hver student ble drøftet 
for seg (der en veileder hadde flere enn én student). For mange var det vanskelig å evaluere 
hver student for seg, og tilbakemeldingen ble mer på studentene som gruppe. Veilederne ga 
generelt svært positive tilbakemeldinger på studentenes og de aller fleste ble oppfattet som 
pliktoppfyllende, positive, nysgjerrige og lærevillige, men det var noe variasjon i hvor 
deltakende og aktive studentene hadde vært. Når det gjelder informasjonen og 
organiseringen av praksisen, samt selve evalueringsformen og oppfølgingen (praksisseminar, 
to telefonsamtaler), var samtlige veiledere fornøyde med dette. Nesten alle veiledere 
uttrykte et ønske om å være veileder igjen ved en senere anledning.  

 
Noen av veilederne påpekte av praksisperioden er litt kort og at studentene får et relativt 
overflatisk inntrykk av praksisstedet. Dersom praksisperioden hadde vært lengre, kunne 
studentene gått mer i dybden, tatt en mer aktiv rolle og fått tildelt egne oppgaver. Men som 
kun observasjonspraksis for å få et innblikk fungerer det godt. Noen av praksisveilederne 
påpekte også at det kunne vært mer fleksibilitet rundt hvilke tre ukedager studentene var på 
praksisstedet, slik at de kunne fått med seg spesielle møter eller aktiviteter som var lagt fast 
på andre ukedager (f.eks. samarbeid med PPT). På ett praksissted ønsket de seg at praksis 
ble lagt tidligere på høsten, da den perioden studentene var i praksis var det litt travelt med 
frister, papirarbeid, etc.  

 
Oppsummering og forslag til endringer knyttet til praksis 
Noen studenter og veiledere etterspør en tydeligere avklaring av hvilken rolle studenten skal 
ha i observasjonspraksisen. Det er store variasjoner i hvor deltakende/hvor involverte 
studentene har vært i praksisstedets virksomhet og i interaksjonen med elevene. 
Studentenes rolle (og forventninger til hva de skal lære) i observasjonspraksis bør derfor 
neste år presiseres enda tydeligere både i det forbedrende praksisseminaret og i 
praksisveilederseminaret.  
De studentene som har fått en oversiktlig plan over praksis har vært fornøyd med det (og 
det er selvfølgelig ok å avvike fra denne, være fleksibel). Vi bør derfor formidle dette ønske 
til praksisveiledere neste år. Praksisveilederne kan f.eks. lage en ukeplan som inneholder 
møter studentene kan delta på, ulike timer, eventuelle kurs, hvilke ansatte ved skolen de kan 
møte i løpet av perioden osv.  Det samme gjelder observasjoner og observasjonsfokus: Gi 
studenten konkrete scenarioer å observere ekstra nøye, f.eks. samspillet mellom noen 
elever, overgangssituasjoner e.l.  Det er også fint om veilederne kan sette av egen tid til 
veiledning på slutten av dagen (hvert fall av og til), i tillegg til løpende diskusjoner.  Disse 
punktene kom også frem ved evalueringen i fjor.  
  
 
Oppsummering og forslag til endringer knyttet til undervisningen 
Det må gjøres noe for å øke studentenes dybdeforståelse i første semester. Ett tiltak kan 
være å knytte seminar til undervisningen på en annen måte, men da minster vi 
praksisseminarene.  
 
Emneansvarlig og praksiskoordinator mener at praksisseminarene med fordel kan endres litt. 
Vi bør beholde observasjonstreningen vi har begynt med i de senere årene, men vi skal 
vurdere å erstatte studentpresentasjonene med refleksjonsgrupper (slik vi har på PED4104).   
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Studentene er svært fornøyd med tett oppfølging på metodeemnet og forstår ikke hvorfor 
de ikke kan tilbys den samme gode oppfølgingen på fagemnet. Det virker ikke rimelig at det 
skal settes av mer tid til metodeundervisning enn til undervisningen i andre emner. Ledelsen 
må se på hvordan dette kan gjøres mer likt, ettersom samtlige evalueringer fra studentene 
de senere årene peker på dette problemet.  

 
 


