
Ansatte og studenter møtte for å evaluere emner våren 2021 

PED4591 (Masteroppgave, del 1) 

Dette emnet er nytt fra i år og er knyttet til endring av MA oppgaven fra 30 til 45 stp., som er to 
seminarrekker, og for KDLs del, lagt til 1. og 2. praksis termin (tilsv. 2. og 3. semester). Studentene 
synes det var nyttig å lære om de ulike fasene/delene MA oppgave beskrivelsen, og at de fikk 
tilbakemelding på to utkast før endelig innlevering i starten av mai. Studentene synes det var dårlig 
plassering av dato/tid for det første seminaret (kom dagen etter en eksamen/innlevering i et annet 
emne). Noen studenter ønsker mer gruppearbeid for å utvikle prosjektbeskrivelsen. Det ble 
organisert første gang ved at studentene forberedte seg på forhånd ved å sende utkast til oss 
(faglærerne) for kommentering, mens det under seminaret var plenum diskusjoner. Dette kan bør 
kanskje endres/forbedres til neste gang. Videre ønsket noen studenter å få et eksempel på en god 
prosjektbeskrivelse. Dette er noe vi skal vurdere, da vi må ta hensyn til bl.a. personvern for å bruke 
studentenes prosjektbeskrivelse som eksempel. Vi kan spørre de aktuelle studentene om de tillater 
at vi deler prosjektbeskrivelsen deres med neste kull.  

Det ble også gjennomført en evaluering av emnet på nettskjema. Det var veldig få respondenter, 
men den var stort sett positiv. Det ble nevnt at studenter liker at seminarene var organisert i å finne 
problemstilling/temaområde først og at det deretter var fokus metode- og analysetilnærming (og 
sammenhengen her). Når det gjelder utbytte av e-læringskurset og GDPR er dette en beskrivende 
kommentar: «Deilig å kunne ta dette kurset når det passet meg (men med en frist 30.april, som var 
langt fram da vi startet i januar). Å ta dette e-læringskurset rett før obligatorisk undervisning og med 
obligatoriske innleveringer til to frister (igangsetting/starte på prosjektbeskrivelsen) var en god 
timing. Både for å få mer kunnskap om GDPR og å få oppfrisket om GDPR (repetisjon) fra de fire 
forelesningene i januar/februar. Jeg kan nå dessuten gå tilbake og se på informasjonen om GDPR og 
de korrekte svarene for å legge inn en plan for datahåndtering i prosjektbeskrivelsen som leveres rett 
over helga. Opplegget totalt sett + dette e-læringskurset i GDPR letter arbeidet / gir god veiledning til 
den første prosjektbeskrivelsen (som ellers kan være TUNGT å starte på - at studenter OFTE har 
utfordringer med både å velge fokus og å avgrense er et kjent. Dette fungerte som en kick-off og får 
oss i gang». 


