
SKJEMA FOR PERIODISK SLUTTEVALUERING AV EMNER ved IPED 

Sendes til studieadministrasjon når evalueringen er gjennomført. Inngår i underveisevaluering 

av studieprogram.  

Emne  PED2130 

Semester  Vår 2016 

Foreleser(e) Leila Ferguson og Vibeke Grøver  

Tidspunkt for underveisevalueringen  -- 

Hvordan ble evalueringen gjennomført 

(skjema/annet)  

Skjema  

Hvor mange studenter deltok i evalueringen  18 

 

Studentenes opplevelse av følgende punkter:  

 

*Studieinformasjon   

Studentene opplevde studieinformasjonen som 

svært god – nokså god.  

 

 

 

 

*Undervisningsstart og igangsetting av 

emnet  

 

Ikke evaluert  

 

 

 

 

*Undervisning, undervisningsopplegg og 

læringsmiljø  

 

Studentene virker stort sett fornøyd. Noen av 

framføringene kunne vært kortere, slik at vi 

kunne hatt flere forelesninger eller mer 

variasjon i forelesningene. Noen av studentene 

mener de ikke lærer så mye av andres 

framføringen og dermed kunne denne tiden 

vært brukt mer konstruktivt. Noen av 

forelesningene var noe ensformig, men i 

overvekt var studentene fornøyd med 

undervisningen.  

 

 

*Emnets innhold (nivå og relevans i forhold 

til målsettingene) 

 

Studentene virker fornøyd med faglig innhold. 

Noen ønsket mer pensum på norsk.  

 

 

 

 

*Vurderingsformene i emnet   

Studentene er fornøyd og særlig fornøyd med 



arbeidskravet, med unntak av en som var 

misfornøyd i forhold til tilbakemeldingen.  

 

 

 

 

*Studentenes egeninnsats   

Ca halvparten mener de var dårlig forberedt til 

forelesningene, de andre er mer fornøyd.  

 

 

 

 

Konklusjoner  

 

*Forslag til endringer (studentenes og 

lærernes)  

 

Studentene: Mer pensum på norsk, korte 

framføringer, noe mer variert undervisning.  

 

Emneansvarlige: En ide å kunne begynne 

tidligere med studentpresentasjoner slik at 

hver time består av både forelesning, 

framføring og diskusjon. (Istedenfor ren 

forelesning/framføring).  

 

 

*Begrunnelse for ikke å gjøre endringer 

som er foreslått av studentene  

 

 

Det er mye variasjon i hva studentene  mener 

er bra og hva som kunne vært bedre. Noen er 

fornøyd – andre mindre fornøyd med det 

samme. Eventuelle endringer må være opp til 

nye emneansvarlige, vår samlede vurdering er 

som ovenfor: Endring av selve oppsettet på en 

forelesningstime; mer variert. Vi tar et møte 

med ny emneansvarlig for emne før neste års 

undervisning.  

 

 

 

 

 

 

Signatur (emneansvarlig): ……Leila Ferguson…………………………………….. 


