
Oppsummering periodisk sluttevaluering av emner ved IPED, PED 4420 Vår 2015  

Emne PED 4420 Motivasjon og Ledelse  

Emneansvarlig: Rønnaug Holmøy 

Evalueringen ble gjennomført mai 2015. Den påfølgende teksten er en oppsummering av 

studentenes opplevelse av de gitte spørsmålsområder. 18 av de 21 studentene i seminaret 

leverte inn evalueringsskjemaet. I det følgende oppgis temaene det ble spurt om og hvor 

mange studenter som markerte de mulige svaralternativene. 

 

*Studentinformasjon og Tilgjengeligheten for emnet:                                                                 

11 opplevde denne som svært god, 6 som nokså god, nokså dårlig 1 

Omfang av forelesninger: Opplevde 13 som Passe, 4 som Noe lite, 1 som alt for lite 

Undervisningsformer: Ble opplevd som Svært bra av 5, Nokså bra av 12, Nokså dårlig av 1. 

Kommentarer gikk på at det var bra med diskusjon – ikke bare lytting. Mange påpekte at de 

hadde fått mye ut av å diskutere med medstudenter og i plenum. God variasjon i timene/ 

undervisningen ble påpekt av noen, mens enkelte ga uttrykk for et ønske om noe mer 

variasjon i undervisningen. 

Andre påpekte at det kunne være mer forelesning, dybdestoff, samt noe mer diskusjon i små 

grupper.  

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

Pensum: Ble markert som Svært bra av 4,  Nokså bra av 14 

Kommentarer generelt gikk på at det var bra pensummengde og variasjon, mens noen påpekte 

at det var litt tungvint med så mange ulike bøker. Noen ønsket litt mer dybdepensum.  

Med hensyn til hvilken del studentene var mest /minst fornøyd med: Påpekte noen at helheten 

var spennende og god. 10 var Mest fornøyd med Kuvaas og Dysvik – den ble oppfattet som  

konkret, nyttig og lettlest, Busch m.fl. ble fremhevet av 2, Gjesme av 2. 

For ”minst fornøyd med” påpekte 2 McKay og 1 Berg og Ribe (coaching), Kuvaas og Dysvik 

ble påpekt av 1 

Opplevelse av at undervisningen fremmer faglig utvikling  og forståelse av emnet:  Svært mye 

ble påpekt av 5, Nokså mye 9, Nokså lite 2, (Passe ) av 1 

 

 

 



*Emnets vurderingsformer:  

Eksamensform: Svært bra 12, Nokså god 6 

Arbeidskravet fremmet faglig utvikling: 2 Svært bra, 13 Nokså mye, 2 Nokså lite, 1 Svært lite 

Om Tilbakemeldingene på arbeidskravet var av faglig støtte: Svært bra 4, Nokså bra 9, Kun 

bestått ikke bestått 5, Nokså dårlig støtte 1, 

Kommentarer gikk på at det var bra med små grupper på 3, noen påpekte at de fikk faglig 

selvtillit av deltakelse her og at tilbakemeldingene var nyttige. Enkelte mente det kunne vært 

mer fokus på forbedrings –potensiale og at kun en kort muntlig tilbakemelding i tillegg til 

kravet om godkjent var noe lite. 

* I Hvilken grad har emnet innfridd forventningene du hadde:  

7 mente Svært bra, 10 Nokså bra, 1 (Passe ) / Nokså lite  

I hvilken grad har du blitt inspirert til å fordype deg i emnets temaer for videre studier :     

Svært mye 8 (1 sier vedkommende  allerede var interessert  forut studiet), Noe inspirert 10 

Generelle kommentarer som fremkom:  

- Flott med tilrettelegging for muntlig i seminarene. Dette kan informeres mer om slik at flere 

er aktive. Litt uvant - jeg likte formen veldig godt og føler jeg lærte pensum bedre enn før  

- 4 timer per dag virker mye,                                                                                                       

Bra opplegg.                                                                                                                                      

- Fornøyd med seminaropplegg – metode, litt rotete med noe seminar og noe pp  

- Fornøyd med arbeidskravene. 3 pr gruppe var fint. Foreleser flink til å påpeke positive sider 

ved studentene. Fikk faglig selvtillit av å delta i forelesninger og arbeidskrav  

- Litt forvirring mht. til arbeidskrav. Kan informere tydelige om poster og fordelene av poster. 

* Studentenes egeninnsats: 2 svært bra forberedt. De fleste (10) svarer at de var nokså godt 

forberedt, 4 nokså lite forberedt. 

Egeninnsats i emnet: Svært god 4, nokså bra 14 

 

MERK: Konklusjoner av evalueringen er sammenfattet og sendt studieadministrasjonen.  

Disse vil tilstrebes å tas hensyn til for senere gjennomføringer. 

Takk for innsatsen! 

4. juni 2015, Rønnaug Holmøy. 


