
 SKJEMA FOR PERIODISK SLUTTEVALUERING AV PED3001 vår 2016 

 

Emne  PED 3001 

Semester   Vår 2016 

Foreleser(e) Harald Jarning, Kirsten Sivesind og Stein Erik 

Ulvund. 

Tidspunkt for underveisevalueringen  Ulike tidspunkter og evalueringsformer for 

foreleserne. 

Hvordan ble evalueringen gjennomført 

(skjema/annet)  

Utdeling av skjema rett etter muntlig 

eksamen. Skjemaet var noe modifiserte for å 

passe bedre til emnet. 

Hvor mange studenter deltok i evalueringen  19 av 61 (svarprosent 31) 

 

Studentenes opplevelse av følgende punkter:  

 

*Studieinformasjon   

79 % syntes studieinformasjonen var svært 

god eller nokså god, men flere kommenterte at 

det var rot med hensyn til veiledningslister for 

bacheloroppgaven. De ble ikke lagt ut på det 

annonserte tidspunktet. 

 

 

 

*Undervisningsstart og igangsetting av 

emnet  

 

Ikke evaluert 

 

 

 

 

*Undervisning, undervisningsopplegg og 

læringsmiljø  

 

52 % mente det var noe for lite (8) eller alt for 

lite (2) undervisning. 1 mente det var noe for 

mye. Av kommentarene fremgikk det at det 

var ønskelig med mer trening i muntlig. 

 

79 % syntes undervisningen var svært bra 

eller nokså bra, 4 syntes den var nokså dårlig. 

 

84 % mente studiet hadde fremmet den faglige 

utvikling svært eller nokså mye. 3 svarte 

nokså lite. 

 

84 % svarte at pensum var svært eller nokså 

bra. 3 mente det var dårlig eller nokså dårlig.  

 

6 studenter har ikke besvart spørsmålet om 

hvilke deler av pensum de var mest og minst 



fornøyde med. Noen av svarene handler om 

annet enn pensum og er vanskelige å tolke. 

Det ser ut som pensum i «Læring og 

utvikling» er det som de fleste var mest 

fornøyde med, og flere uttrykker misnøye med 

pensum i «Oppdragelse og sosialisering» fordi 

det er for mange artikler, men at de likte 

Biestas bok. 

 

58 % var svært fornøyde med 

veiledningstilbudet på bacheloroppgaven,  

37 % syntes det var nokså dårlig (5) eller 

dårlig (2). 1 benyttet seg ikke av tilbudet.  

 

 

 

 

*Emnets innhold (nivå og relevans i forhold 

til målsettingene) 

 

89 % mente studiet hadde innfridd de 

forventningene de hadde på forhånd svært bra 

eller nokså bra. 1 svarte nokså dårlig og 1 

dårlig. 

 

84 % var blitt svært eller noe inspirert til å 

fordype seg i emnets temaer med tanke på 

videre studier.  1 ble lite og 1 svært lite 

inspirert. 1 kandidat var i tvil (krysset av to 

alternativer). 

 

 

 

 

 

 

*Vurderingsformene i emnet   

89 % var svært fornøyde eller fornøyde med 

eksamensformene i emnet. 1 syntes de var 

nokså dårlige og 1 dårlig. 

 

 

 

 

*Studentenes egeninnsats   

89 % vurderte egeninnsats i emnet som svært 

eller nokså bra. 2 vurderte den som nokså 

dårlig. 

 

 

 

  



Konklusjoner Hovedinntrykket er at mange er ganske fornøyde med studiet, og at emnet 

oppfylte de forventningene de hadde på forhånd. Det er interessant at de var fornøyde med 

eksamensformen siden vi har planlagt å fortsette med bacheloroppgave og muntlig på det nye 

studiet.  Det er imidlertid god grunn til å ta tak i det som ikke fungerer så bra som for 

eksempel veiledning på bacheloroppgaven der hele 37 % var misfornøyde. 

 

*Forslag til endringer (studentenes og 

lærernes)  

Det fremgår av kommentarene at det er 

variasjoner i kvaliteten på veiledningen, men 

den viktigste grunnen til misnøyen ser ut til å 

være at noen veiledere gir mer veiledning enn 

andre. Emneansvarlig er kjent med at 

instituttleder har mottatt et brev fra noen 

studenter som tar opp problemet. Jeg har bare 

fått det referert, men så vidt jeg forsto handlet 

det om at noen bare fikk levere 5 sider til 

vurdering slik det var angitt på emnesiden, 

mens andre fikk levere så mye de ville. 

 

Tiltak: Begrensningen på hvor mange sider 

som kan leveres til siste veiledning 

oppheves (er allerede gjennomført). 

 

Kritikken vil trolig fortsette hvis veiledere 

leser manus flere ganger ut over det som er 

beskrevet i veiledningstilbudet. Det er svært 

store forskjeller mellom veiledere i 

arbeidsbyrder grunnet skjev rekruttering til de 

tre fordypningsområdene. Derfor har ikke alle 

kapasitet til å gjøre dette. 

 

En god del studenter oppgir at de vil ha mer 

undervisning. Det kan delvis skyldes at 

undervisningen avsluttes veldig lang tid før 

eksamen.  

 

Tiltak: Oppstart av gruppene forskyves til 

nærmere eksamen. 

 

Da vil studentene i en periode få bedre tid til å 

jobbe med oppgaven, og de har lest mer av 

pensum før gruppene starter. 

 

Siden flere har kommentert at det er mange 

artikler innen området «Oppdragelse og 

sosialisering», anmodes faglærer om å se på 

om det er mulig å benytte flere bøker for å 

dekke opp pensum. 

 

 

 



 

 

 

 

*Begrunnelse for ikke å gjøre endringer 

som er foreslått av studentene  

 

Av ressursmessige hensyn forslås det ikke å 

benytte flere timer til undervisning før man 

har høstet erfaring med tiltakene som er 

foreslått ovenfor. 

 

 

 

 

 

 

 

Stein Erik Ulvund…………………………………………………………… 


