
Midtveisevaluering  

 

SPED4200 – Høst 2020 

 

Antall svar: 18 

Antall studenter på emnet: 24 

Undersøkelsen ble gjennomført. i perioden: 13.12.20-01.01.21 

Rapport utarbeidet av: Hanne Næss Hjetland 

 

Informasjon 

 

Studentene synes informasjonen om emnet har vært god både før studiestart og på 

oppstartsmøte. Svaralternativene var: svært god – god – middels – lite god – dårlig. På 

spørsmålet «Hvordan synes du informasjon om emnet var ved oppstartsmøte?» svarte  

14 av 18 studenter «god». Det ble også spurt om det var noe informasjon som de savnet på 

introduksjonsmøte. Her nevnes mer detaljert informasjon om de obligatoriske komponentene, 

arbeidskravene og praksis. En kommentar går også på at det er lite samarbeid på tvers av 

emnene (SPED4200 og SPED 4002) og i samme emner, og at det var vanskelig å finne 

informasjon siden informasjon ligger flere steder. I samme kommentar nevnes også at det blir 

gjort endringer på kort varsel. 

 

Studentene synes at informasjon gjennom semesteret har vært god (8 av 18) eller middels (6 

av 18). Tilgjengeligheten på presentasjoner til forelesninger, pensum og om forelesninger har 

vært god (11 av 18).  

 

Hva kan bli bedre: 

 

• Studentene ønsker at relevant pensum som skal leses til hver forelesning blir oppgitt. 

Det er det ikke alle foreleserne som gjør.  

• Det er også et ønske fra studenter at pensumlisten blir delt opp etter hva som er 

relevant for høstsemesteret og vårsemesteret.  

• Kommentarer går også på at det noen ganger er vanskelig å finne fram i Canvas.  

• Det er også et ønske at forelesere passer på at videoene til forelesningene har et navn 

som gjør det enkelt å finne fram til riktig video og at de kunne bli sortert etter dato.  

• Hand-outs bør også navngis og legges på et sted som gjør de enkle å finne.  

• I en kommentar meldes det også om at det er frustrerende når forelesningsopptak ikke 

er tilgjengelig når forelesningen skulle ha vært. Det gjør det vanskelig å planlegge 

studiene.  

• Passe på at det er riktig informasjon om når forelesningen starter (9:15 eller 9:00) 

 

Forelesninger 

 

Studentene synes at strukturen på forelesningen har vært god (12 av 18). Blant kommentarene 

står det at temaene skulle gjerne ha blitt fordelt i bolker gjennom semesteret istedenfor å ha 

forelesninger om alle temaene gjennom semesteret. Da hadde det vært enklere å gå i dybden 

på hvert tema. Det er stort pensum og det er et ønske om å la en mer oversiktlig struktur på 

hvert av de logopediske områdene. Forelesningene om språklydvansker kom litt sent i forhold 

til det første arbeidskravet om transkribering. 

 



Studentene ble bedt om å svare på hvilken undervisningsform som har fungert best for dem. 

Her svarte flest «Forhåndsinnspilte videoforelesninger (med spørsmål og svar-møte)». Da kan 

studentene se forelesningen flere ganger og når det passer for dem. Her blir det påpekt at for 

at dette skal fungere må videoene bli lastet opp i god tid før spørsmålsrunden. Live 

forelesninger og hybride forelesninger var også former som fungerte bra for studentene.  

 

Arbeidskrav og eksamen 

 

Studentene ble spurt om læringsutbytte av de to arbeidskravene de hadde dette semesteret. De 

fleste av studentene opplevde læringsutbytte av arbeidskravet i transkripsjon som godt (8 av 

18) eller svært godt (8 av 18). På arbeidskravet om akademisk skriving opplevde hovedparten 

av studentene læringsutbytte som godt (10 av 18) eller svært godt (4 av 18).   

 

På spørsmålet om eksamensformen dette semesteret var noen studenter ikke fornøyd (4 av 

18), lite fornøyd (7 av 18), middels (4 av 18), fornøyd (5 av 18) og svært fornøyd (1 av 18). 

Av kommentarene skriver noen av studentene at de ikke var fornøyd med at det kom 

endringer i eksamen noen uker før eksamen (ha med caser i oppgaveteksten). Studentene 

skriver at det var skrivefeil i oppgavene, feil når oppgaven skulle leveres og at det var 

omfattende oppgaver ut i fra tiden de hadde til rådighet. En student ønsket å få informasjon 

om hvor mange caser som oppgavene inneholdt og noen syntes at oppgaven gikk utenfor 

pensumet. Et par studenter kommenterer at de som møtte disse temaene i praksis hadde en 

fordel.  

 

 

Emnestruktur 

 

Studentene er middels (8 av 18) eller svært fornøyd (8 av 18) med emnestrukturen.  

Noen av kommentarer her er at temaer isteden er fordelt i bolker, arbeidskravet i akademisk 

skriving kunne kommet tidligere og at flere innlevering kom tett på eksamen (både 

SPED4200 og SPED4002). Arbeidsmengden skulle blitt fordelt bedre i semesteret.  

 

Pensum og arbeidsinnsats 

De fleste av studentene har lest omtrent halvparten av pensum (11 av 18). Hoveddelen av 

studentene er fornøyd (12 av 18) med egen arbeidsinnsats. Studentene er også fornøyd (10 av 

18) med egen innsats under forelesninger og seminarer. Blant de utfyllende kommentarene 

påpekes det at situasjonen gjør det vanskelig. Noen av studentene opplever at 

rådgivingsemnet også er omfattende og at alt ikke er relevant for logopeder. 

Kontakttiden  

Kontakttiden med emneansvarlige har fungert godt (10 av 18) eller svært godt (8 av 18). Blant 

kommentarene er det en som skriver at det er frustrerende når emneansvarlige sier at de skal 

komme tilbake til det ved en senere anledning, og studentene må spørre på nytt senere. Det er 

også en som er takknemlig for at det de sa ble vurdert, og medstudenter spør om ting som en 

annen student ikke visste at den lurte på. Kontakttid bør komme også som en kunngjøring. 

Det er også én som savner mer deltakelse fra studentene.  

Noen ønsker å ha det hver uke og andre sier at annenhver uke holder. Formiddagen ser ut til å 

passe bra for studentene.  



 

Praksis 

Det ble gjennomført en undersøkelse om praksis på seminaret i etterkant av praksis.  

 

 

 

 

 



 

Hva er du spesielt fornøyd med på SPED4200? 

• Flinke, tilgengelige og engasjerte forelesere 

• Praksis og det det opplegget som praksisstedene la opp til 

• Trives veldig godt i klassen  

• Gode korona-vennlige forelesninger. 

• Ressurssidene, der det er linker til tilleggslitteratur/ ekstra fagstoff knyttet til pensum 

og forelesninger. 

• Nyttig med eksterne forelesere 

• Spennende temaer 

• Kontakttiden og informasjon  

 

 

Er det noe du er spesielt misfornøyd med eller ønsker å kommentere? 

• Eksamen (spørsmål og tiden til rådighet).  

• De som hadde valgt å skrive om det tema på arbeidskravet hadde et fortrinn på 

eksamen.  

• Sammenheng mellom hvilket område du har praksis i og eksamensoppgave. 

• At arbeidskravet om akademisk skriving kom sent.  

• Lære enda mer spesifikt om språkvitenskap/lingvistikk og nevrologi tilknyttet de ulike 

kommunikasjon- og språkvansker hos barn og voksne 

• Forelesere som ikke er fornøyd med pensumet vi har og ønsker at vi skal benytte 

annen litteratur. 

• Informasjonen har vært veldig dårlig formidlet 

• Krevende studenttilværelse siden man ikke får møte de andre studentene på campus og 

ingen diskusjoner med forelesere. Ensomt.  
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