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Evaluering PED4104 høst 2021 
Evalueringen er gjennomført av Siri Steffensen Bratlie (praksiskoordinator) og Veslemøy 
Rydland (emneansvarlig) 
 
Evaluering undervisning, seminar og innhold 
15 studenter leverte skriftlige svar på evalueringen. De første spørsmålene tok utgangspunkt 
i noen av læringsutbyttebeskrivelsene som er definert for emnet. Studentene ble bedt om å 
svare på en skala fra 1 (i liten grad) til 6 (i stor grad). Under oppgir jeg studentenes svar i 
snitt.  
 
A) TATT I BETRAKTNING AT DU FORTSATT ER STUDENT, PÅ HVILKE MÅTER HAR EMNET 
(INKLUDERT PRAKSIS) BIDRATT TIL Å UTVIKLE DINE FERDIGHETER TIL Å: 
 
1) Anvende observasjon, intervju og tester på en faglig forsvarlig måte?  

Snitt = 4.9 (3-6) 
 
2) Utøve profesjonell pedagogisk-psykologisk rådgivning på individ- gruppe- og systemnivå? 
 Snitt = 4.1 (3-5)  
 
3) Foreta selvstendige og faglig begrunnede vurderinger i møtet med ulike faglige og etiske 
problemstillinger? 
 Snitt = 4.1 (3-6) 
 
4) Kunne igangsette endringsprosesser og evaluere effekten av tiltak i pedagogiske settinger 
 Snitt = 4.0 (3-5) 
 
5) Gi uttrykk for etisk og kritisk refleksjon rundt pedagogisk-psykologiske kartlegging og 
iverksetting av tiltak 
 Snitt = 4.6 (4-6) 
 
6) Ha en reflektert holdning til mangfoldet av rådgivnings- tilnærminger og til 
forskningsbasert kunnskap 
 Snitt = 4.4 (3-6) 
 
B) FORELESNINGENE OG SEMINARENE – HVA HAR FUNGERT/BØR BEHOLDES?  
Her trekker studentene frem varierte tema og ulike forelesere som positivt. Foreleserne har 
vært reflekterte og lagt til rette for refleksjon. Studentene opplever at de har fått delta aktivt 
i undervisningen. Noen trekker frem at det har vært fint å ha forelesninger samtidig med 
praksis. Studentene er spesielt fornøyd med innhold og organisering i forelesningene i 
familieterapi. Så og si alle legger vekt på at det å arbeide i reflekterende team i seminarene 
har vært veldig lærerikt.  
 
C) FORELESNINGENE OG SEMINARENE - INNSPILL TIL FORBEDRING? 

- Flere forelesninger 
- Mulighet til å følge forelesningene på zoom 
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- At mindre forarbeid kreves av studentene før seminar – det er mer enn nok å være i 
praksis 

- Mer praktisk trening på rådgivning 
D) ORGANISERING AV INNHOLD – HVA HAR FUNGERT/BØR BEHOLDES?  
(PENSUM, VEKTLEGGING AV TEMA, AKTIVITETER) 

- Innhold og pensum beskrives som interessant, viktig og relevant 
- Refleksjonsteam bør beholdes 

 
E) ORGANISERING AV INNHOLD - INNSPILL TIL FORBEDRING? 
(PENSUM, VEKTLEGGING AV TEMA, AKTIVITETER) 

- Krevende med så omfattende pensum ved siden av praksis. Flere ville hatt tydeligere 
beskjed om at de burde begynne å lese pensum før praksis 

- Gruppepresentasjoner kan utgå som del av seminaret 
- Rot ved at forelesninger ble flyttet på (stort sett grunnet sykdom) og feil informasjon 

om eksamen på nettet 
 
Evaluering av 8-ukers praksis i PP-tjenesten 
 
Fra evalueringen med praksisveilederne 
Hvordan er evalueringen gjennomført? Praksiskoordinator gjennomførte 
evalueringssamtaler på telefon med hvert praksissted rett etter praksis.  
 
Oppfølging i praksis: Emneansvarlig og praksiskoordinator gjennomførte et oppstartsseminar 
med praksisstedene. Praksiskoordinator gjennomførte i tillegg oppstarts-samtaler på telefon 
med hver praksisveileder. Underveis i praksisperioden hadde praksisveilederne 
hovedansvaret for oppfølgingen av studenter, men studentene og veilederne ble oppfordret 
til å kontakte praksiskoordinator ved behov. Dette fungerte godt.  
 
Verdifullt å ha studenter: Praksisstedet og praksisveilederne opplever at de har fått mye 
tilbake fra studentene som har vært i praksis hos dem og at det er verdifullt å være 
praksisveiledere. Mange studenter stiller gode (og også kritiske) spørsmål som får en til å 
reflektere over egen praksis. Generelt gir praksisveilederne veldig gode tilbakemeldinger om 
studentene, og de fleste beskrives som pliktoppfyllende, faglig dyktige, selvstendige, 
reflekterte og initiativrike.  
 
Informasjon til praksisveilederne: Praksisveilederne gir gode tilbakemeldinger på 
informasjonen de fikk av oss i forkant av praksis: God, nok og ryddig informasjon. Det var 
nyttig å få tilsendt PP-presentasjon etter veiledningsseminaret. Fint å få vite hvilke studenter 
og hvilken periode i god tid, slik som i år. Nyttig å få punktene til evalueringssamtalen i 
forkant. Noen har også brukt disse punktene under veiledning. Mange gir også uttrykk for at 
det er fint å vite hvem man kan kontakte på IPED underveis, og at det er betryggende at det 
understrekes at det bare er å ta kontakt/at vi er tilgjengelige for dem. Viktig at det praktiske 
rundt taushetsplikt og underskriving av taushetserklæring belyses i seminaret for veilederne 
på forhånd. Noen av veilederne etterlyser litt mer informasjon om hva studentene har fått 
beskjed om/hvordan de er forberedt til praksis. Noen av praksisveilederne påpeker at det er 
fint at vi skjønner at det er travelt i PPT og at de ikke kan komme til Blindern på 
informasjonsmøte. Noen av praksisveilederne påpeker at der er viktig å snakke med 
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studentene om at det ofte kan være lurt å fortelle praksisveilederne om det er 
omstendigheter som gjør praksis ekstra utfordrende for dem, f.eks. sykdom, livssituasjon, 
etc. Noen av veilederne har opplevd det utfordrende at studentene ikke får tilgang til 
journalsystemet pga. personvernhensyn. Kan være nyttig med tips til hvordan dette løses, 
slik at studentene kan få erfaring med journalsystemet og skriving av rapporter og 
sakkyndige vurderinger.   
 
Praksisperiodens varighet: Fint med 8 ukers praksisperiode, god tid til å bli kjent og etter 
hvert prøve seg på mer selvstendige oppgaver, fordype seg og følge gangen i en sak. Da blir 
det heller ikke så tilfeldig hvilke erfaringer studentene får, og de erfaringene de får 
gjenspeiler sannsynligvis praksisvirkelighet. Noen: Men hadde vært krevende om de ikke 
hadde «så gode studenter». Noen av veilederne påpeker at det virker som om studiet er noe 
teoritungt og at det derfor er viktig med praksis, at man knytte teorien til praksis og også 
erfare hvor komplekst arbeidet i PPT er.  
 
Annet: Noen praksissteder krever at studentene har egen bil, da de ikke kan være med på 
alle oppdrag sammen med sin veileder og kollektivtransport ikke er et realistisk alternativ. 
Viktig å avklare dette med transport i forkant. 
Noen praksissteder påpeker at man bør avklare med ISP så ikke praksis kolliderer med deres 
praksis- noen har syns det vært dumt å si nei, da de kunne gjort begge deler.  
Noen av veilederne påpeker at de kan være litt utfordrende med mer enn to studenter for to 
veiledere.  
 
Fra evalueringen med studentene 
Hvordan er evalueringen gjennomført? Det er 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.  
 
Læringsutbytte og selvstendige oppgaver/ansvar: Alle studentene beskriver et godt 
læringsutbytte av praksis. Studentene gir uttrykk for at de har lært mye både om seg selv og 
om faget av å prøve seg på de ulike arbeidsoppgaver selv under veiledning, som det å 
gjennomføre tester og kartlegginger, observasjoner, skrive sakkyndige vurderinger og 
notater, og å lede/bidra i ulike møter/veiledninger og samtaler med foreldre og elever/barn. 
Mange gir også uttrykk for at de er glade for at det har vært god progresjon gjennom 
praksisperioden mht. til dette med selvstendige oppgaver. De aller fleste har fått følge en 
sak fra henvisning/oppstart til tilbakemelding/sakkyndig vurdering. Det varierer en del 
mellom praksisplassene hvor mye selvstendig ansvar studentene har fått i dette, og de 
studentene som opplever at de ikke har fått så mye selvstendig ansvar, etterlyser gjerne 
dette fremfor observasjon av veileders praksis. Mange gir uttrykk for at det fungerte godt 
når de brukte tid til å lese seg opp, forberede seg, sette seg inn i tester, etc. eller at de fikk 
konkrete oppgaver og ansvar i stedet for å følge veileder i alle oppgaver. Studentene gir 
uttrykk for at de har likt at arbeidsoppgavene og dagene har vært varierte. De aller fleste har 
vært involvert i både individrettede og mer systemrettede oppgaver. Studentene fremhever 
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at de har fått mange anledninger til å knytte teori til det de opplever i praksis, og mange har 
opplevd god mestring, og kjent på at de har kompetanse som trengs i praksis. Noen 
studenter skulle ønske at praksisen kom litt tidligere i studieløpet, men mange fremhever at 
de nettopp har mer kunnskap å knytte praksisen til så sent i studieløpet.  
 
Veiledning: De aller fleste synes at den veiledningen som ble gjennomført underveis og ad 
hoc, dvs. før og etter ulike oppdrag, var det mest nyttige. Mulighetene til å reflektere over 
erfaringer sammen med medstudenter og veileder var positivt og læringsfremmende. Noen 
av studentene har i tillegg gjennomført en midtveisevaluering, som opplevdes nyttig, og 
andre ønsket seg gjerne dette. Noen opplevde at det ble lite muligheter til å fordype seg i 
ulike tema når det ikke var satt av egen tid til veiledning.  
 
Faglig fellesskap: Mange studenter fremhever det utviklende og inkluderende faglige 
fellesskapet på de ulike PP-kontorene, og at de satte pris på mulighetene for formelle og 
uformelle faglige diskusjoner. De fleste gir uttrykk for å ha blitt godt tatt imot og inkludert i 
det sosiale fellesskapet. Mange forteller at de har blitt invitert inn i andre oppgaver og fora 
av andre ansatte på kontoret i tillegg til veiledere. Studentene forteller at de har observert 
mange gode rollemodeller.  
 
Fremtidig yrkesvalg: Mange av studentene opplevde å få bekreftet at de har valgt riktig 
utdanning, og mange er interessert i arbeid i PPT etter endt utdanning. En del av studentene 
som hadde et litt negativt inntrykk av PPT fra før har fått et mye bedre og positivt inntrykk 
av tjenesten nå. Mange fremhever gode samarbeidsklima og relasjoner mellom PPT og 
skoler/barnehager.  
 
Et kritisk blikk på praksis: Mange av studentene hadde også gjort seg noen tanker om 
utfordringer de har sett. Mange påpeker bl.a. dette med lite oppfølging i saker etter at 
sakkyndig vurdering er skrevet, altså lite tid til oppfølging av implementering og til 
evaluering. Andre påpeker at man bruker litt kort tid til samtaler med foreldre og barn, og at 
de kanskje er mindre involvert enn man hadde forventet. Noen har også noen kritiske 
betraktninger når det gjelder multikulturell rådgivning og testing av barn med 
minoritetsbakgrunn. Mange påpeker at ting tar lang tid og at det er veldig mange saker som 
skal følges opp. Noen synes det er mer fokus på individsaker enn systemsaker.  
 
Reisevei: Noen av studentene har hatt praksis et stykke unna bostedet sitt og beskriver at 
mye av dagen gikk bort til reising til og fra praksisstedet, og synes totalbelastningen rundt 
praksis derfor har blitt stor. 
 
Oppsummering og tiltak fra emneansvarlig og praksiskoordinator  
Obligatorisk undervisning: I den nye ordningen er både undervisningen og seminarene i 
emnet om rådgivning obligatorisk. Det at alle studentene er fysisk til stede og deltar, bidrar 
til kvaliteten. Det har likevel møtt en del motstand. Studentene ønsker større fleksibilitet ved 
at de kan velge når de deltar på zoom. Noen bor langt unna, har barn, jobber på dagtid osv. 
Dette semesteret har det også vært uvanlig mye sykdom. Jeg opplever likevel at vi har utvist 
stor fleksibilitet, samtidig som vi har lyktes med å samle studentene. Flere har gitt uttrykk for 
at det var godt å møte de andre studentene. Fraværet har blitt godkjent så lenge studentene 
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varsler i forkant og så lenge de ikke uteblir mye. Gruppene har også hatt med seg deltakere 
på zoom. 
 
Undervisning og innhold: Studentene uttrykker seg svært positivt om forelesningene, 
pensum og innhold i emnet. De har rett i at det er et omfattende pensum. Samtidig er det en 
god vekting av pensum på norsk og engelsk, med varierende vanskegrad. Begrensningen i 
timetall, gjør at vi ikke alltid får tid til å drøfte så mye som det kunne vært behov for i 
undervisningen. Vi har også måttet fjerne en del av de praktiske øvelsene ved 
rådgivningsarbeid i den nye strukturen, som jo er svært viktig for å mestre rollen. Jeg tolker 
studentene dithen at de er godt forberedt på teorisiden av rådgivningsfeltet, og at de blir 
relativt godt forberedt på det praktiske rundt kartleggings- og utredningsarbeid. Studentene 
er mindre forberedt på praktisk rådgivning.  
Tiltak: Det er vanskelig å foreslå endringer innenfor dagens rammer.  
 
Plassering av forelesninger: Fordi en del forelesninger måtte utsettes på grunn av sykdom, 
ble flere forelesninger lagt til fridagene (fredager) i praksisperioden. Fordi studentene nå 
hadde et rikt sett av erfaringer fra praksis, var det lettere å knytte abstrakt teori til konkrete 
situasjoner. Studentene var aktive i å gjøre dette, og det var rett og slett lettere å støtte 
studentenes forståelse av teori.  
Tiltak: Jeg vurderer å legge noen av de teoretiske forelesningene til fredager i 
praksisperioden. 
 
Praksis: Både veiledere og studenter gir svært positive tilbakemeldinger fra praksis. Vi er 
heldige som har høyt motiverte praksisveiledere som både er gode forbilder og som følger 
opp studentene på en svært god måte. Studentene opplever å lære svært mye på kort tid og 
at de blir utfordret på et personlig og faglig plan. De opplever at praksis gir en bedre 
forståelse for rådgiverrollen både når det gjelder kompleksitet, muligheter og utfordringer. 
Mange gir uttrykk for at motivasjonen for arbeid i hjelpetjenestene knyttet til barn og unge 
har økt gjennom erfaringene i praksis.   
Tiltak: I oppfølgingen av praksisveilederne, vurderer vi å definere noen enda mer konkrete 
punkter knyttet til hva studentene bør erfare i praksis enn de vi har i dag. Dette gjelder 
særlig det med å gi studentene mer selvstendige oppgaver. Det vanlige er at studentene får 
svært selvstendige oppgaver på praksisstedet, men det er en og annen praksisveileder som 
synes dette er vanskelig. I tillegg må vi se på dette med lang reisevei (som nok kan sies å ha 
vært for krevende for noen studenter).   
 
Seminar: Jeg er enig med studentene i at refleksjonsteamene i seminarene, der studentene 
diskuterer sin egen rolle som veileder, fungerer svært godt som en støtte til utvidet 
forståelse og kritisk tenkning. Studentene har møtt godt forberedt med refleksjonsnotat fra 
praksis. Studentene opplever det vanskelig å ha oppgaver knyttet til seminaret når de er i 
praksis.  
Tiltak: Vi må fortsatt jobbe for at studentene blir enda bedre til å knytte erfaringene fra 
praksis til teori, noe som kreves i refleksjonsnotatene. Det tar også litt tid før studentene 
klarer å flytte fokus fra andre (barn, lærere, osv.) til seg selv og egen rolle når de diskuterer. 
Det er derfor viktig med tett oppfølging av seminarleder. Det ville vært en styrke om vi var to 
seminarledere, men dette er trolig ikke mulig å få til. Vi kan vurdere å kutte ut 
gruppearbeidene med case-oppgaver, selv om jeg tror at det var en god forberedelse til 
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eksamen - som er case-basert (evalueringen ble foretatt før eksamen). Gruppene har fått 
case-oppgaven på begynnelsen av semesteret og de har presentert caset på slutten av 
semesteret. De har derfor hatt stor fleksibilitet ift. når de løser oppgaven.  
 


