
SKJEMA FOR UNDERVEISEVALUERING AV EMNER ved IPED  

Sendes til studieadministrasjon når evalueringen er gjennomført. Inngår i rapporten fra den 

periodiske emneevalueringen.  

Emne PED 4540 

Semester  Høst 2015 

Foreleser(e)  Sten Ludvigsen (4) 

Anders Mørch (2) 

Filipa de Sousa (3) 

Renate Andersen (2) 

Forelesninger 

Workshop rollespill 

Studentfremlegg av litteratur 

Data workshop i IA 

Tidspunkt for evalueringen   Etter muntlig eksamen 

Hvor mange studenter deltok  12 

Hvordan ble den gjennomført  

(muntlig, skjema)? 

Sluttevaluering – nettskjemaet (25 % respons) samt f2f 

evalueringsmøte (33 % respons), emneansvarlig,  

studieadmin. og programkoordinator 

Studentenes opplevelse av følgende punkter: 

 Studieinformasjon 

o Studentene opplevde at de fikk det de trengte av praktisk studieinformasjon (bra 

75 %, middels 25 %)   

 Undervisning, undervisningsopplegg og læringsmiljø (med vekt på hva er særlig god  

praksis) 

o Studentene opplevde at det var passelig (75%) eller mye (25%) variasjon i 

undervisningsformer   

o Studentene synes at arbeidsmengden var passende (75 %) eller krevende (25 %) 

o De synes den faglige sammensetning av de 7 innholdskomponentene var veldig 

bra (75 %) eller suveren (25 %), og studentene opplevde ved semesterets slutt at 

emnets delområder ’henger sammen’ på en logisk god måte  

o De synes fordypning innen de tre områdene Læringsanalyse (100%), 

Arbeidslivslæring (75%) og Spillbasert læring (100%) var relevante    

o Studentene mente at prosjektarbeidet (50 % av kurskarakter) var veldig nyttig og 

relevant (75 %) eller passende nyttig og relevant (25 %) 

o Ønsker at lærere organiserer gruppeinndeling i større grad 

 Hva de var mest fornøyd med:  

o prosjektarbeidet  

o gode forelesninger   

o lett tilgengelig pensum  

o passe nivå på pensum 

o samarbeidet med IFI studenter fungerte veldig godt, lærte mye 

o  

 Hva som kunne vært gjort bedre:  

o Det ble litt for mye å gjøre  

o Muntlig eksamensform, kunne fått forslag om tema/case til prosjektoppgaven 

o Praksis kunne vært lagt inn tidligere i semesteret  



o Mer om arbeidsplasslæring, spesielt arbeidslivsanvendelse 

o Benytte litt nyere teknologi slik som «Lync» (MS produkt for arbeidslivet), som 

brukes aktivt i arbeidslivet, og slik som Minecraft som brukes mye i (vgs.) skolen 

o Forelesning om spillbart læring kom altfor sent, i forhold til den gruppen som 

skrev om dette  

o Mer kritisk litteratur 

 Vurderingsformene i emnet 

o Fordeling med prosjektrapport og avsluttende muntlig eksamen fungerer bra for 

de fleste, men mener resultatet til en viss grad er avhengig av hvem du jobber 

sammen med i prosjektoppgaven og andre sa at de ønsket en annen avsluttende 

evaluering enn muntlig (se kommentarene over om disse to tema) 

o Obligatorisk oppmøte (80 %) fungerte mindre bra – vanskelig å kontrollere og 

flere studenter mente at det ikke var passende for Masterstudenter 

 Studentens egeninnsats:  

o Studentene sier de deltok aktivt i emnet (75 %) eller var delvis aktive (25 %) 

 

Konklusjoner: 

 Forslag til endringer (studentenes og lærers)  

o Fjerne obligatorisk oppmøte 

o Noen endringer i pensumet, spesielt på spillbasert læring og arbeidsliv 

o Starte forelesningene tidligere (3. uka av august) slik at det ikke er behov for å 

endre dato for praksisperioden  

o Omorganisere prosjektarbeidet til ikke å være avhengig av 

fordypningstemaene (Scratch programmering og konstruksjon via Minecraft 

ble nevnt som IKT omgivelser studentene kunne ha nytte av å kjenne til; 

tilsvarende verktøy som brukes på arbeidsplasser) 

 Begrunnelse for ikke å gjøre endringer som er foreslått av studentene 

o Det var for få respondenter til å endre på dato for praksisperioden og 

eksamensformen (muntlig egner seg for emner som har færre enn 20 kandidater) 

 

 

Signatur emneansvarlig: ……………………………………………………………………… 


