
SKJEMA FOR PERIODISK SLUTTEVALUERING AV EMNER ved IPED 

Sendes til studieadministrasjon når evalueringen er gjennomført. Inngår i underveisevaluering 

av studieprogram.  

Emne  PED4540 

Semester  Høsten 2016 

Foreleser(e) Sten Ludvigsen, Anders Kluge, Anders 

Mørch, Renate Andersen 

Tidspunkt for underveisevalueringen  Før og etter eksamen 

Hvordan ble evalueringen gjennomført 

(skjema/annet)  

Studentene fylte ut et webskjema i forkant og 

noen deltok på en samling etter eksamen 

Hvor mange studenter deltok i evalueringen  14 webskjema, 4 på plenumevaluering 

 

Studentenes opplevelse av følgende punkter:  

 

*Studieinformasjon   

Svært god til nokså god.  

 

 

 

*Undervisningsstart og igangsetting av 

emnet  

 

Emnet hadde to aktiviteter som går i parallell , 

presentasjon og diskusjon om teorien bak TEL 

og et prosjektarbeid der studenten får hands 

on aktivitet som skal være knyttet til kursets 

pensum. Dette fungerte stort sett veldig bra. 

Men de mente at det kunne skapes enda bedre 

koordinering mellom de to 

læringsaktivitetene. Se forslag under 

 

*Undervisning, undervisningsopplegg og 

læringsmiljø  

Nokså bra. Studentene sa på fellesevaluering 

at pensum var veldig relevant, og at de lærte 

mye før og etter eksamen, unisont. Det ble 

nevnt at forelesninger ikke alltid var knyttet 

godt nok opp mot pensumartiklene og at noen 

av forelesingene ikke hadde avsatt nok tid til 

diskusjon av temaene som ble gjennomgått. 

Det ble nevnt at de ønsker bruk av ulike måter 

å presentere stoffet på og å legge til rette for 

diskusjon omkring. Og gjerne mer bruk av 

video. 

*Emnets innhold (nivå og relevans i forhold 

til målsettingene) 

Nokså bra. Det var noen av studentene som 

synes et var for mye teori (IFI studenter) andre 

synes det skulle være med om 

arbeidslivsanvendelser av TEL.  To emner ble 

spesielt nevnt, Gaming og simulation i positiv 

forstand og Learning analytics som mindre 

positivt. I LA tilfellet var det grunnet at 

pensum ikke hadde blitt gjennomgått 



tilstrekkelig og at pensum ble for avansert for 

PED studenter (passet bedre til IFI 

studentene). Dette vil vi fokusere mer på 

fremover med en stipendiatstilling på dette 

TEL feltet 

 

*Vurderingsformene i emnet  Svært bra til nokså bra. En kombinasjon av 

muntlig eksamen (50%) og karaktersetting på 

en prosjektoppgave (50%). De fleste synes det 

var en god kopling mellom de to og at de fikk 

anvendt teorien i prosjektoppgaven, men noen 

synes det var litt rot omkring at endringer ble 

gjort til oppgaveteksten i etterkant av start på 

den. En grunn til dette var en helt ny 

prosjektoppgave (Minecraft) og at denne 

måtte endres for at oppgaven skulle bli mulig 

å gjennomføre (vår versjon av Minecraft 

hadde noen begrensinger). 

 

*Studentenes egeninnsats   

Veldig bra. Studentene var godt forberedt. 

 

 

Konklusjoner  

 

*Forslag til endringer (studentenes og 

lærernes)  

Det ble etterspurt å få en liste av 

nøkkelbegreper i kurset tidligere i semesteret 

og at viktige problemstillinger som diskuteres 

i artiklene blir introdusert i starten av time, og 

at det settes av nok tid til å diskutere disse i 

etterkant. Det ble også etterspurt bedre bruk 

av tid når det gjelder teknologibruk og at vi 

ikke skal undervurdere studentenes erfaringer 

på dette feltet. Noen foreslår at dette kan 

gjøres via videoinstruksjoner. Her vil jeg 

presisere at det er stor forskjell på den 

tekniske kompetansen til studentene og at for 

noen er det behov for detaljerte forklaringer 

mens for andre er det mulig å sette dem raskt i 

gang . Her må vi vurdere ulike grep, og legge 

til rette for dette gradvis over tid slik at det 

kommer inn i de nye emnene fra 2018. 

Det ble også foreslått at gruppene på dette 

stadiet (3. Sem) bør settes ammen i regi av 

foreleser som på dette stadiet kjennet 

studentene; noen av gruppene dette året var 

ikke optimale og en annen fremgangsmåte enn 

den som ble benyttet kunne ha forhindret 

dette. Dette vil jeg implementere for 3. 

semesteremnene neste gang. 



Det ble også reist noen kritiske kommentarer 

omkring plenum tilbakemelding på tekstene, 

noe som ikke alle studentene likte. Noen sa at 

det var bedre å få plenum tilbakemeldinger på 

ideer og at tilbakemelding på det skriftlige gis 

individuelt til hver gruppe. Noen ønsker også 

at tilbakemeldingene skulle komme en uke 

tidligere. Det kan vi få til så sant vi får 

koordinert det med praksisperioden. 

 

*Begrunnelse for ikke å gjøre endringer 

som er foreslått av studentene  

Omfattende endringer of forbindelse med 

teknologibruk og videoinstruksjoner må 

komme over tid, mens de andre endringer vil 

bli implementert neste gang kurset holdes. 

    

 

 
Signatur (emneansvarlig): ……………………………………………… 

 

 


