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SKJEMA FOR PERIODISK SLUTTEVALUERING AV EMNER VED IPED 

  

Emne  PED2201 

Semester  Høst 2018 

Foreleser(e) Kirsten Sivesind (emneansvarlig), Harald 

Jarning, Kenneth Silseth, Britt Marie 

Hovland, Maren Omland 

Tidspunkt for underveisevalueringen  26.oktober 

Hvordan ble evalueringen gjennomført 

(skjema/annet)  

Test i Canvas med åpne svaralternativ hvor 

studentene ble bedt om å skrive 1) Hva som 

var bra 2) Hva som kan bli bedre 

Sluttvurdering om eksamen ble gjennomført i 

form av et elektronisk nettskjema med 

lukkede svarkategorier 

Hvor mange studenter deltok i evalueringen  14/45 + 8/40 

Studentenes opplevelse av følgende punkter:  

*Studieinformasjon 

Studentene er i det store og hele fornøyd med informasjon på nettsidene som de mener er i 

overenstemmelse med studietilbudet de har fått. I sluttvurderingen sier de fleste at de 

sjekker Canvas når de lurer på noe. Dessuten sjekkes semestersidene og de spør en 

medstudent, men ikke like ofte som de bruker Canvas for å få svar på spørsmål. Noen få 

oppgir at de spør faglærer mens det å kontakte UV studie-info og administrasjonen er blant 

de minst brukte alternativene. 

*Undervisningsstart og igangsetting av emnet 

Studentene mener oppstarten av semesteret hvor de startet ut med å lese en hel bok hver 

den første uken var en god start på semesteret.  

*Undervisning, undervisningsopplegg og læringsmiljø 

Studentene som har svart et stort sett fornøyde med forelesningene og seminarene. 

 De er fornøyde med at vanskelig stoff er gjennomgått og at de kunne stille spørsmål 

til lærer. 

 En student svarer at hun/han liker at forelesningene har en tydelig problemstilling 

som blir besvart godt. Han/hun mener at problemstillingene gir ideer til 

semesteroppgaven. 

 Studentene setter pris på dialoger mellom studenter og lærere i forelesninger og 

seminarer, og de er fornøyd med svarene. 

 Flere sier at det setter pris på forelesningene da de lærer mye og forstår bedre hva 

faget omhandler. 

 Forelesningene bidrar til at de forstår bedre sammenhengen mellom de ulike delene. 
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Studentene er stort sett fornøyd med oppgavene 

 Den første oppgaven som handlet om å syntetisere fagstoff og presentere 

hovedpunkter på en poster, ble godt mottatt av studentene. Gruppearbeidet gjorde at 

de kom i gang med å lese fra første uke, og de ble kjent med nye medstudenter. 

 En annen hevder at de skriftlige tilbakemeldingene fra læreren underveis på utkast 

til besvarelser var en god pekepinn på hvordan de «lå an» i forhold til krav og 

forventninger. 

 De mener også at seminarene var en god hjelp til oppgavearbeidet som ble fordelt 

utover hele semesteret (gitt måten de ble lagt opp på), og at de er glad for å ha lest 

mye pensum allerede midtveis i studiet. 

 Å kunne se hverandres oppgaver og gi tilbakemeldinger fra starten ble også godt 

mottatt, noe som oppmuntret til å lese og å reflektere over pensum, mer enn i andre 

emner. 

 Det er ulike meninger om organisering av semesteroppgaven. Noen likte at den var 

oppdelt i mindre deler og at man måtte sette seg inn i de «vanskelige» begrepene før 

de gikk videre med anvendelsen av teoriene (analyse og drøftingsdel). 

*Emnets innhold (nivå og relevans i forhold til målsettingene basert på sluttvurderingen) 

Vurder emnet med 

hensyn til (utbytte) 

I stor grad I noen grad I liten eller ingen 

grad 

Utvikle innsikt og 

forståelse av sentrale 

teorier og begreper * 

3 6 0 

Plassere temaer og 

problemstillinger i 

en faglig 

sammenheng * 

4 2 2 

Utvikle kritiske 

perspektiver på fag 

og forskning * 

5 1 2 

Relatere til 

erfaringer du gjør 

deg ellers i 

hverdagen og/eller 

jobb * 

5 2 1 

Relatere til aktuelle 

samfunnsspørsmål * 

5 2 1 

Å være til nytte i 

fremtidig arbeid * 

4 4 0 

Inspirere til videre 

arbeid * 

4 4 0 

 



3 
 

*Vurderingsformene i emnet 

To obligatoriske oppgaver (den første en gruppeoppgave og den andre et fagnotat som 

innebar å drøfte ulike deler av pensum opp mot hverandre) fungerte godt som 

vurderingsgrunnlag. 

I oblig 2 fikk studentene skriftlig tilbakemelding på problemstilling og valg av litteratur, 

muntlig tilbakemelding i grupper på første del (om danning) og skriftlig tilbakemelding på 

alle deler før innlevering. 

5 av 8 hevder at den muntlige gruppeveiledningen var til støtte i noen grad, mens for den 

skriftlige tilbakemeldingen fra faglærere mente 4 av 8 at vurderingen var til nytte i høy 

grad, 2 i middels grad, og. 2 av de 8 mente den skriftlige tilbakemeldingen var til liten 

nytte.  

I spørreskjemaet ble studentene spurt om hvilken karakter de håpet på og hvilken karakter 

de fikk. Av svarene ble karakterene satt lavere enn studentene håpet på. 4 av de 7 som 

svarte fikk B eller bedre. 

Dette er svarene de gir på hvilke eksamensformer de 8 studentene foretrekker (frekvenser): 

Eksamensform Passer meg meget 

bra 

Sånn passe bra Passer meg dårlig 

Skoleeksamen 4 3 1 

Hjemmeeksamen 

over 3 dager 

4 2 2 

Seminaroppgave 4 3 1 

Muntlig høring 2 3 4 

Muntlig 

presentasjon 

3 2 3 

 

*Studentenes egeninnsats 

Enkelte mener at kvaliteten ville bli ennå bedre dersom alle studenter møtte opp på 

forelesninger og seminarer. På de to første forelesningene møtte omtrent 40 og på de 

resterende gjennomsnittlig 12-14 studenter. 

En student skriver at størrelsen på gruppen muliggjorde en annen form for dialog og 

kontakt mellom lærere og studenter enn om gruppen hadde talt 45. 

Alt i alt var det få studenter som falt fra underveis når man sammenlikner oppmelding til 

emnet, oppmelding på eksamen og faktisk gjennomføring. 

I følge nettskjemaundersøkelsen bruker studenter svært ulikt timetall på emnet. 

Variasjonsbredden er stor fra under 10 timer til over 30. 

Konklusjoner  

*Forslag til endringer (studentenes og lærernes) 
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1. Hva studentene mener kan forbedres når det gjelder studieinformasjon og hva 

fagansvarlig kan gjøre: 

a. Angivelse av omfanget av obligatorisk krav to i emneplanen er upresis da 8 

sider teller mer enn 2.400 ord. De ønsker at emneplanen justeres i hht krav 

på eksamen. 

i. Støttes av faglærer 

b. En student mener at emneplanen bør angi hvor mange ganger av seminarene 

som er obligatoriske i og med at oblig. 2 krevde oppmøte på minst tre 

seminarer m/fremlegg. 

i. Støttes av faglærer 

c. Noen svarer at det ikke alltid er samsvar mellom informasjonen som gis i 

seminarer, i forelesninger og på Canvas. 

i. Problemet kan skyldes mangel på felles rutiner da emnet ble 

organisert for første gang. Punktet kan forbedres ved å invitere til et 

felles samarbeidsmøte mellom lærere før oppstart. 

d. Noen ønsker enklere formulerte oppgaver. 

i. Støttes av faglærer 

 

2. Hva studentene mener kan forbedres med hensyn til undervisning og læringsmiljø: 

a. Enkelte opplevde kravene til å jobbe selvstendig med oppgavene som 

belastende og ønsket mer instruksjon enn hva emnet la opp til, gjerne i form 

av individuelle samtaler. 

i. Slike samtaler bør eventuelt tas i seminarene. 

b. En student ønsket en klarere oppdeling mellom en skriftlig og en muntlig 

oppgave, for å etterstrebe varierte arbeidsformer 

i. Dette er mulig dersom seminarene deles mellom flere faglærere på 

samme dag. Kan vurderes neste gang emnet organiseres. 

c. En student foreslår at man kunne levert inn en «disposisjon» for oppgaven 

tidligere enn var som var tilfelle slik at man fikk tilbakemelding på struktur i 

oppstarten og ikke kun problemstilling og valg av stoff. 

i. Støttes av faglærer 

d. Enkelte forelesninger kunne med fordel redusere på stoff for å gi bedre tid til 

gjennomgang av begreper og refleksjon (gjerne avslutningsvis i timen og til 

slutt i emnet). 

i. Støttes av faglærer 

e. Seminarene kunne gjerne lagt ennå mer vekt på plenumssamtaler da 

gruppene var for små til å få klarhet i alle problemer som dukket opp 

underveis. 

i. Vil vurderes neste gang emnet organiseres. 

f. En person ønsker videoer/lydfiler med opptak av forelesninger slik at alle 

(uansett hvor de befinner seg) kan høre på forelesningene. 
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i. Dette er et ressurskrevende tiltak og bør veies opp mot 

sannsynligheten for at ennå færre møter opp på forelesninger. 

2. Hva lærere mener kan forbedres: 

a. At flere møter opp på forelesningene 

b. At flere forbereder seg godt til seminarene og deltar aktivt i gruppearbeidet 

c. At valg av sensorer skjer i samråd med faglærere 

*Begrunnelse for ikke å gjøre endringer som er foreslått av studentene  

Noen forbedringspunkter kan være vanskelig å etterkomme da ressursene ikke strekker til. 

Det er dessuten vanskelig for lærere å sikre at studenter deltar aktivt da den faktiske 

aktiviteten og innsatsen avhenger av studentgruppen (ikke bare læreren). 

 

 


