
RAPPORT FRA PERIODISK SLUTTEVALUERING AV PED2730 vår 2016 
 

Emne PED2730 

Semester Vår 2016 

Foreleser(e) Karen Jensen og Eli Tronsmo 

Tidspunkt for underveisevalueringen  

Hvordan ble evalueringen gjennomført 

(skjema/annet) 

Mentimeter. (Interaktivt verktøy hvor 

studentene benytter egne telefoner for å svare 

på spørsmål.)   

Felles gjennomgang i en forelesning. 

Hvor mange studenter deltok i evalueringen 19 (av 32 studenter) 

 

Studentenes opplevelse av følgende punkter: 
 

*Studieinformasjon  

Tilgjengeligheten på studieinformasjon har 

vært god. 

 

*Undervisningsstart og igangsetting av 

emnet 

 

Bra. 

 

 

*Undervisning, undervisningsopplegg og 

læringsmiljø 

Studentene rapporterer at 

undervisningsopplegget i stor grad har vært 

bra. Spesielt oppbygning, variasjon, 

gruppefremføring, jobbe i forelesningene med 

presentasjonene og gode forelesere er lagt 

vekt på som positivt av studentene. 

 

 

*Emnets innhold (nivå og relevans i forhold 

til målsettingene) 

Samlet sett så oppleves det faglige nivået som 

passende og fint tilpasset. 

 

Studentene nevner særlig at arbeidskravet 

(bruk av filmer) har vært faglig nyttig og at 

dette har gitt et godt perspektiv innenfor faget. 

Studentene anbefaler at denne typen case-

oppgave opprettholdes i emnet. 

 

 

*Vurderingsformene i emnet Det ble påpekt at Fronter kun var åpent i en 

time i forbindelse med innlevering av 

arbeidskravet. Dette opplevdes som for kort 

tid. 



 

Prosessen med arbeidskravet rapporteres som 

god og lærerik. Spesielt gruppearbeidet er 

påpekt som positivt av flere. 

 

 

*Studentenes egeninnsats Gjennomsnittlig forventer studentene 

karakteren B på eksamen. Dette begrunnes 

med faglig nivå i gruppen, kontroll over 

pensum, interesse, god undervisning og 

forståelse av faget. 

 

Konklusjoner 
 

*Forslag til endringer (studentenes og 

lærernes) 

Studenter: 

Studentene har noen kommentarer på pensum, 

men disse er få og preget av enkeltpersoner 

ulike preferanser. Det som kan synes å gå 

igjen er et ønske om mer fokus/mer plass til 

HR i forelesningene. Det er ønskelig fra noen 

at innlevering av gruppearbeidet burde være 

valgfritt; at de kan jobbe med caset i grupper, 

men levere oppgaven individuelt. Mange 

studenter har kommentert «åpningstiden» i 

Fronter i forbindelse med innlevering av 

arbeidskravet. Åpent kun en time og dette var 

for kort. 

 

Emneansvarlig:  

 

Studentenes tilbakemeldinger vurderes som 

nyttige og relevante og i tråd med 

emneansvarliges egne vurderinger. Det vil bli 

gitt noe mer plass til HR-delen av pensum på 

forelesningene, og innleveringstiden i Fronter 

bør utvides. 

 

*Begrunnelse for ikke å gjøre endringer 

som er foreslått av studentene 

Det har nylig blitt foretatt endringer i kurset, 

og da både vi og studentene er godt fornøyd 

med kurset, ønsker vi ikke å foreta betydelige 

endringer utover det som er foreslått i punktet 

over. 

Studentenes tilbakemeldinger vurderes som 

nyttige og relevante og i tråd med 

emneansvarliges egne vurderinger. Det vil bli 

gitt noe mer plass til HR-delen av pensum på 

forelesningene, og Innleveringstiden i Fronter 

bør utvides. 

 

 



 

 

 

 

 

Signatur (emneansvarlig): …Karen Jensen og Eli Tronsmo ……………………….. 


