
PED4540: Oppsummering av plenum evaluering 18.12 og nettskjema evaluering 
Zoom blitt benyttet til de fleste forelesninger og noen av lab-timene og det har fungert stort 
sett bra på basis av tilbakemeldinger, men studentene synes prosjektoppgaven var vanskelig 
å forstå og verktøyet som ble brukt (OpenSim) likte de mindre, bl.a. fordi det var veldig likt 
et annen verktøy de hadde erfaring med fra 2. semester (da brukte vi Second Life i parallell 
med zoom). Eksamen i kurset består av en prosjektoppgave (praksisdel) og en muntlig 
eksamen (teoridel). Det var noe uenighet om relevansen av teorien for praksis, og omvendt; 
samt nytten av spørsmålsarket for muntlig eksamen. Muntlig eksamen gis på basis av et sett 
med predefinerte spørsmål som dekker pensum, men noen studenter ønsker mer generelle 
spørsmål og mindre «pugge spørsmål», f.eks. spørsmålene knyttet til tema læringsanalyse 
ble nevnt (bl.a. å navngi fire metoder for LA). Studenter ønsker også at arket skal deles ut 
tidligere de får mer til å jobbe med temaene. Det ble nevnt fra emneansvarlig at vi hele tiden 
jobber med å forbedre koplingen mellom teori og praksis, i dette og andre emner. En 
utfordring er to felt som beveger seg i ulike retninger. Vi har valgt en middelvei, som gjør at 
det for noen kan virke som noe avstand mellom teori og praksis mens de er hver for seg godt 
dekket sett KDL som helhet (noen temaer er forskningsbaserte mens andre gir praksis-nær 
erfaring). Noen synes KDL har mye fokus på skole men mindre mot arbeidsliv og 
kultursektor. En kommentar om prosjektoppgaven er representativ: «Emneansvarlig har 
vært flink til å høre på studentenes ønsker knyttet til prosjektoppgaven, og har kanskje vært 
for ettergivende. Stå på det som har blitt sagt I oppgaven. Noen tilpasninger her og der er 
fint, men å tydeliggjøre målet med oppgaven er viktig. Prosjektoppgaven har gitt oss stor 
frihet til å velge selv, selv om det har vært noen føringer.   
 
Endringsforslag på basis av studentenes tilbakemeldinger 
OpenSim har ikke fungert godt nok som prosjektverktøy og vil bli tatt ut fra PED4540 neste 
år. Emneansvarlig vil vurdere hvilke(t) verktøy/plattformer skal overta. Utfordringen er 
hvorvidt vi skal gi studentene opplæring i flere verktøy eller om vi kan forvente de klarer det 
selv og at vi bringer inn generiske verktøy og metoder (som har flere anvendelser). 
Studentene ga lavere score på Scaffolding-temaet og Learning analytics tema og ønsker mer 
av grunnleggende læringsteorier. Dilemma vi står overfor i KDL er at mange studenter ikke 
har BA fra IPED og kjenner ikke de grunnleggende teoriene i pedagogikk og 
utdanningspsykologi (f.eks. Vygotsky og Brunner). Vi må finne en god balanse av «kjent» og 
«nytt» teoristoff for emnet. Når det gjelder den muntlige eksamen og det oppsummerende 
spørsmålsarket så løser vi det enkelt ved å dele det ut 3 uker (og ikke 2 uker før eksamen) og 
«puggespørsmål» vil bli omformulert til «analytiske spørsmål» (drøftende, 
sammenlignende). 
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