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SKJEMA FOR PERIODISK SLUTTEVALUERING AV EMNER ved IPED 

Sendes til studieadministrasjon når evalueringen er gjennomført. Inngår i underveisevaluering 

av studieprogram.  

Emne  PED4103 

Semester  Vår 2021 

Foreleser(e) Vibeke Grøver, Iped 

Irina Jensø og Jan Arne Handorff, begge 

Statped 

 

Tidspunkt for underveisevalueringen   

Hvordan ble evalueringen gjennomført 

(skjema/annet)  

I mindre grupper (breakout rooms), fordelt 

over 2 seminargrupper, muntlig 

oppsummering og diskusjon 

Hvor mange studenter deltok i 

evalueringen  

20 av totalt 22 studenter 

 

 

Studentenes opplevelse av følgende punkter:  

 

*Studieinformasjon  

 

 

Studentene opplevde at de får informasjon på 

flere plattformer, noen ganger per mail, noen 

ganger i Canvas. De mente det kunne være 

litt uoversiktlig. Ønsker at det skal skje ett 

fast sted slik at det er konsekvent hvor man 

finner ting. 

 

Noen mente at det var forvirrende at samme 

zoom-lenke ble brukt til forelesninger og 

seminarer, men ingen hadde hatt vansker med 

å benytte zoom. 

 

*Undervisningsstart og igangsetting av 

emnet 

 

 

Stort sett mente studentene at emneoppstart 

hadde gått fint. Emneansvarlig måtte gjøre 

noen endringer i opplegget ved semesterstart 

pga strenge smittevernrestriksjoner i Oslo. 

Noen studenter opplevde usikkerhet ved 

endringene.  

*Undervisning, undervisningsopplegg og 

læringsmiljø  

 

Studenten mente at forelesningene hadde 

fremmet faglig utvikling og forståelse og 

vært interessante. Det har vært en begrensing 

at studentene ikke har kunnet ha test-
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materialet foran seg i forelesningene. Dette 

kunne av smitteverngrunner dessverre ikke 

skje våren 2021. Noen studenter ønsket en 

mer praktisk orientert gjennomgang av flere 

deler av testen. Noen etterlyste bilder av 

testmaterialet og eventuelt videoopptak som 

illustrerte bruken av det.  

 

Forelesningene som ble tilbudt av Statped, 

ikke minst case-oppgavene som ble diskutert 

i grupper, ble meget positivt vurdert.  

 

 

Det har vært noe, men begrenset kontakt 

mellom studentene utenfor forelesningene. 

En gruppe svarte at læringsmiljøet hadde 

vært bra i den grad det overhodet var et 

læringsmiljø. 

 

*Emnets innhold (nivå og relevans i 

forhold til målsettingene) 

Det har vært krevende for studentene å 

forholde seg til et testmateriale som de først 

etter avsluttede forelesninger fikk tilgang til. 

 

Noen studenter opplevde pensumboken 

(Sattler) som vanskelig. Andre framhevet at 

boken er god og viktig og også lett å forstå. 

Noen stilte spørsmålstegn ved om det var 

behov for en lærebok ut over manualen. 

 

Boken er dyr og bare tilgjengelig i et par 

eksemplarer på biblioteket. Det hadde vært 

ønskelig med bedre bibliotek-tilgjengelighet. 

 

*Vurderingsformene i emnet  Studentene mente vurderingsformene i faget 

fungerte meget godt og bidro til å kvalifisere 

dem for det arbeidet de senere skal gjøre. Et 

par studenter nevnte at de hadde ønsket mer 

hjelp og tilrettelegging i forhold til å finne 

barn for egenprøving.  

 

 

*Studentenes egeninnsats  Studentenes tilbakemelding på dette punktet 

var knyttet til opplevelser med å studere ved 

et universitet som i løpet av semesteret så 

langt har vært fysisk stengt for dem. Det er 

generelt vanskelig å jobbe hjemme og kan 

være vanskelig å holde fokus. Noen 

framhevet at fraværet av et vanlig 

studentmiljø har virket inn på 

studiemotivasjonen. 



  PED4103 

3 
 

 

 

Konklusjoner  

 

*Forslag til endringer (studentenes og 

lærernes)  

Studentenes forslag til endringer 

framkommer over. Det er knyttet til punkter 

som mer praktisk undervisning (med 

testmaterialet tilgjengelig) og bedre 

tilgjengelighet på pensum (på biblioteket).  

 

Som emneansvarlig framtrer semesteret først 

og fremst som noe vi ikke kan lære mye av 

med tanke på emnegjennomføring for 

framtiden. Det er lite ønskelig å gi innføring i 

testen uten at studentene parallelt får hands-

on erfaring med materialet (og dette har ikke 

skjedd før så vidt jeg vet). Nedstengingen av 

UiO våren 2021 har vært en krevende 

rammefaktor i et emne med betydelige 

ferdighetskomponenter. 

 

 

 

*Begrunnelse for ikke å gjøre endringer 

som er foreslått av studentene  

Som det framgår ovenfor ønsket noen 

studenter mindre teori og mer praktisk 

testerfaring og at også forelesningene var mer 

praktisk orientert. Dette ønsket ser jeg ikke at 

instituttet umiddelbart kan etterkomme. Test-

sertifiseringen forutsetter at studentene har 

kompetanse (test-etikk, kognitiv teori, 

psykometrisk innsikt) som går ut over 

praktiske ferdigheter knyttet til å administrere 

og skåre testen.  

 

Pensum: at pensumboken var mer tilgjengelig 

på biblioteket hadde vært ønskelig. Bokens 

pris er et problem, men det er ikke mange 

alternativer bøker å velge i som gir innføring 

i bredden av de temaer emnet skal dekke.  

 

Testmanualen som gir en teknisk/praktisk 

innføring i administrering og skåring av 

testen vil ikke kunne erstatte en 

forskningsbasert lærebok. 

 

 

 

Signatur (emneansvarlig): Oslo, den 26.2.2021 Vibeke Grøver 


