
Midtveisevaluering
Positive aspekter og forbedringspunkter



Forelesninger
Positivt
• Gode gjesteforelesninger

• Morsomt å kunne få presentert av gamle 
studenter og masteroppgaver

• Morsomt å høre på andres 
(elev)presentasjoner

• Gode forelesninger

• Gjesteforelesere

• Gode, informative forelesninger

• Spennende gjesteforesninger

• Fine forelesninger

• Bra med gjesteforelesning

• Bra med fire undervisningstimer i uken

• Bra forelesninger som har vært nyttige

Forbedringspunkter

• Flere forelesninger: En periode 
skjedde det ikke noe. Høstferie, 
jobbe selv

• Flere gjesteforelesninger, de er 
alltid givende!

• Lite forelesninger, mye «jobb 
selv» 



Gruppetimer
Positivt
• Morsomme, praktiske workshops i 

starten av faget

• Whorkshoppene var morsomme og 
gjorde at vi kunne lære mer i praksis

• Liker at vi gjør kreative øvelser i 
gruppetimene

• Fint at man får testet ut metoder og 
verktøy i gruppetimene

• Fint at vi hadde en øvingstime om 
Future Workshop hvor vi 
gjennomførte det selv – det var god 
hjelp før man skulle gjøre det med 
deltakergruppa

• Gode øvelser i starten hvor vi lærte litt 
om Future Workshop og Storyboard

Forbedringspunkter
• Veileder har også ikke vær til stede på de 

«jobb selv»-timene, selv om det stod at 
hun skulle være tilgjengelig.

• Skulle gjerne hatt enda mer diskusjon 
rund artiklene og tema, litt mer som i 
CSCW, kanskje?

• Flere øvelser på fredager

• Bedre struktur på øvelser på fredager 

• Pensum burde gjennom gås bedre eller at 
det oppmuntres til å lese ved å for 
eksempel deles inn i grupper for å 
diskutere

• Mer opplegg i øvingstimene

• Mer opplegg på fredagstimene

• Kanskje diskusjon av artikler hver fredag?



Informasjon (forbedringspunkter)
Frister og eksamen
• Tidlig skriftlig info om innleveringer, eksamensform, 

andre krav, manglet 

• Enda litt tydeligere plan – når skal ting være klare?

• Mer informasjon på nettsidene om frister, plan, og 
eksamen

• Lite som er fastsatt i starten av faget: Pensum som 
endres, ikke ferdigsatte datoer og frister, ingen 
eksamensdato

• Tidligere fastsatte datoer på innlevering, 
presentasjon, og eksamen

• Legge ut pensumliste, timeplan tidligere

• Tidligere datoer for eksamen og innleveringer

• Litt mer info tidlig i semesteret, f. eks. angående 
eksamen

• Viktig informasjon må være lettere tilgjengelig på 
emnesiden (det kan være litt vanskelig å finne 
frem)

Pensum
• Kanskje en gjennomgang/oversikt 

over pensum. Synes det har vært 
litt vanskelig å få oversikt

• Skulle ønske pensumet var mer 
stabilt, fastsatt fra starten av 
semesteret

• Pensum har forandret seg ganske 
mye siden kursstart

• Tidligere fastsatt pensum

• Send gjerne ut info tidligere, samt 
fullstendig pensumliste fra dag én



Prosjektarbeid
Positivt
• Prosjektet er en god måte å anvende 

pensum på

• Spennende prosjekttemaer og friheten 
man har i prosjektet til å gjøre det 
man vil

• Prosjektet er ikke rigid, mye må 
bestemmes selv som gir mye 
selvstendighet

• Bra med åpenhet for å prøve seg frem 
med åpne retningslinjer (f.eks. antall 
deltakere/resultat av prosessen), men 
også utfordrende og vanskelig

• Prosjektarbeidet gir gode muligheter 
til å teste ut metoder innen PD

Forbedringspunkter
• Kunne fått bedre veiledning med tanke på det å få 

kontakt med deltakere/brukere til prosjektet

• Praksisen er fin og nyttig, men er veldig tidkrevende 
og vanskelig når man ser etter ordentlige aktører 
utenfor student- og vennekretser

• Kunne lært litt om hvordan ta kontakt med brukere 
– som «hva gjør man når man ikke klarer å få 
kontakt med brukere?»

• Starte prosjektet tidligere grunnet vanskeligheter 
med å finne deltakere og kontakte offentlige 
organer

• Metoder og prosjektet er ikke rigid og det kan også 
være en ulempe. Mye ville blitt gjort annerledes 
etter midtveisevaluering 

• Kunne ønske vi hadde midtveispresentasjon 
tidligere. Hadde vært veldig nyttig å få 
tilbakemeldinger noen uker før

• Vanskelig å etablere samarbeid og rekruttere 
deltakere tross noe kontakt med deltakere. Gjerne 
gi tips om dette eller noe hjelp tidligere i 
semesteret.



Tilbakemeldinger og veiledning

• Bra med tilbakemeldingen etter innlevering av 
wonder-dokumentet. Samtalen med Rebekka 
var veldig til hjelp for oss i planleggingen av 
det videre arbeidet

• Noe mer veiledning hadde vært fint, men 
synes det er bra at lærerne er tilgjengelige på 
mail. 

• God feedback på førsteutkastet

• Bra med tilbakemelding underveis i 
semesteret

• Fint med muntlig tilbakemelding på 
innlevering – fører til at man også kan stille 
spørsmål

• Noe tydeligere retningslinjer 
med tanke på presentasjoner, 
rapport, osv.



Tanker rundt deltakende design

• Faget tar for seg en utradisjonell tilnærming til 
design prosessen, men er utfordrende men 
veldig lærerikt!

• Fint med praktisk utføring av PD

• Spennende at PD-tankesettet startet i 
Skandinavia

• Kjekt å høre om prosjekter innen PD

• Veldig lærerikt, noe annet enn UCD/HCI som 
vi har hatt mye på bachelor

• Spennende å høre om oppgaver og prosjekter 
som har brukt PD

• Interessant og tankevekkende. Lager grobunn 
for å vurdere hvordan man forholder seg til 
deltakere på det som kan være en ny måte

• Kjekt å høre om prosjekter innen PD

• Det var litt uklart i starten med 
tanke på hva vi skulle gjøre. Det 
var litt vanskelig å forstå hva PD 
gikk ut på. Kanskje dette kunne 
vært tydeligere?



Generelt

Positivt
• Givende pensum, mange forskjellige perspektiver og 

tilnærminger som man ikke nødvendigvis tar i bruk selv, men 
er berikende

• Guri og Rebekka er flinke til å lære bort, og det er enkelt å 
spørre hvis man lurer på noe – man får gode svar og bra 
veiledning

• Morsomt at det er åpent og mange muligheter, med tanke på 
oppgaver og pensum

• Det er mye rom for refleksjon og diskusjon

• Bra forklaring på terminologi i faget

• Inspirerende

• Bra med midtveispresentasjon. God øvelse til eksamen.

• Kombinasjonen mellom prosjekt og pensum

• Spennende fag med interessante prosjekter

Forbedringspunkter

• Det hadde vært veldig hjelpsomt 
med opptak av forelesningene. 
Spesielt for oss som tar tangible-
kurset

• Vanskelig å bruke teorier og 
metoder i arbeidslivet

• Bedre informasjon. Tenker på 
tilgjengelighet, ikke muntlig info

• Alt for kjedelige Power Points. Gjør 
det mer visuelt spennende!


