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Takk for at du bruker noen minutter på å svare på spørsmålene nedenfor!

Informasjonen brukes kun til å gjøre undervisningen så god som mulig, svarene er anonyme og knyttes ikke tilbake til enkeltpersoner.

Hvordan synes du informasjon om emnet var ved studiestart?
Svar Antall Prosent  

Svært god 0  

God 4  

Middels 6  

Lite god 4  

Dårlig 0  

Hvordan synes du informasjon om emnet har vært underveis i semesteret?
Svar Antall Prosent  

Svært godt 0  

God 6  

Middels 7  

Lite god 1  

Dårlig 0  

Hvordan synes du informasjon på emnesiden SPED4400 (om undervisningsplan, pensum osv) har vært?
Svar Antall Prosent  

Svært god 1  

God 8  

Middels 5  

Lite god 0  

Dårlig 0  

Hvordan synes du tilgjengeligheten av powerpoint-slides og artikler har vært på Canvas?
Svar Antall Prosent  

Svært god 0  

God 7  

Middels 5  

Lite god 2  

Dårlig 0  

Utfyllende kommentarer til organisering og informasjon

Leverte svar: 14
Påbegynte svar: 0
Antall invitasjoner sendt: 0

Med fritekstsvar
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Noen avlyste forelesninger pga sykdom ble aldri lagt ut.
Synes det har vært bra hittil men kunne vært litt mer oppfølging og litt enklere strategier
Vi hadde opprinnelig frist for levering av arbeidskrav i lesing 3. desember, få dager før eksamen 8. Denne fristen ble endret til etter eksamen uken før eksamen.
Merkelig at det ikke kunne bli gjort før, da hadde allerede jeg brukt tid på å få det ferdig.
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Hvor motivert har du vært for å arbeide med lesing-modulen?
Svar Antall Prosent  

Særdeles 1  

Veldig 2  

Middels 4  

Ikke så veldig 5  

Ikke i det hele tatt 2  

Hvordan opplever du forelesningenes (fysiske møtene) relevans når det gjelder tema lesing?
Svar Antall Prosent  

Svært god 1  

God 0  

Middels 6  

Lite god 3  

Dårlig 4  

Hvordan opplever du videoforelesningenes relevans når det gjelder tema lesing?
Svar Antall Prosent  

Svært god 0  

God 3  

Middels 4  

Lite god 4  

Dårlig 3  

Hvordan opplever du quizenes relevans når det gjelder tema lesing?
Svar Antall Prosent  

Svært god 1  

God 3  

Middels 3  

Lite god 4  

Dårlig 3  

Hvordan opplever du pensumets relevans når det gjelder tema lesing?
Svar Antall Prosent  

Svært god 1  

God 5  

Middels 5  

Lite god 2  

Dårlig 1  

Hvor mye har du lest av pensum til lesing-modulen?
Svar Antall Prosent  

Alt 1  

Nesten alt 5  

Jeg har savnet litt informasjon rundt fellesforelesningene. PowerPointet fra disse har ikke alltid blitt lagt ut, samt at det ikke alltid har vært tydelig hva som har
vært pensum til de forelesningene.
Noen steder og sider har vært stappa opp med alt for mye informasjon, som nesten gjør det mer uoversiktelig enn informerende. Dette gjelder mest for
lesedelen. I språkdelen har det vært litt mangel på informasjon. Det kunne vært bedre organisert, der emnet kunne hatt nogenlunde samme
undervisningsmetode. Det er veldig mye forskjellige fra fag til fag.
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Svar Antall Prosent  

Mer enn halvparten 1  

Circa halvparten 3  

Under halvparten 4  

Hvor godt læringsutbytte hadde du av arbeidskravet i lesing-modulen?
Svar Antall Prosent  

Svært godt 1  

Godt 2  

Middels 8  

Lite godt 3  

Dårlig 0  

Hvor mye har du lært i lesing-modulen?
Svar Antall Prosent  

Veldig mye 1  

Mye 4  

Noe 4  

Litt 5  

Ikke i det hele tatt (ingenting) 0  

Hvor motivert har du vært for å arbeide med matematikk-modulen?
Svar Antall Prosent  

Særdeles 0  

Veldig 6  

Middels 7  

Ikke så veldig 1  

Ikke i det hele tatt 0  

Hvordan opplever du kontaktøktenes relevans når det gjelder tema matematikk?
Svar Antall Prosent  

Svært god 4  

God 8  

Middels 1  

Lite god 0  

Dårlig 1  

Hvordan opplever du videoforelesningenes relevans når det gjelder tema matematikk?
Svar Antall Prosent  

Svært god 5  

God 9  

Middels 0  

Lite god 0  

Dårlig 0  

Hvordan opplever du pensumets relevans når det gjelder tema matematikk?
Svar Antall Prosent  
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Svar Antall Prosent  

Svært god 4  

God 6  

Middels 4  

Lite god 0  

Dårlig 0  

Hvor mye har du lest av pensum til matematikk-modulen?
Svar Antall Prosent  

Alt 1  

Nesten alt 5  

Mer enn halvparten 5  

Circa halvparten 2  

Under halvparten 1  

Hvor mye har du lært i matematikk-modulen?
Svar Antall Prosent  

Veldig mye 0  

Mye 12  

Noe 2  

Litt 0  

Ikke i det hele tatt (ingenting) 0  

Hvor motivert har du vært for å arbeide med språk-modulen?
Svar Antall Prosent  

Særdeles 0  

Veldig 2  

Middels 6  

Ikke så veldig 5  

Ikke i det hele tatt 1  

Hvordan opplever du forelesningenes relevans når det gjelder tema språk?
Svar Antall Prosent  

Svært god 0  

God 4  

Middels 6  

Lite god 3  

Dårlig 1  

Hvordan opplever du pensumets relevans når det gjelder tema språk?
Svar Antall Prosent  

Svært god 1  

God 3  

Middels 7  

Lite god 2  

Dårlig 1  
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Hvor mye har du lest av pensum til språk-modulen?
Svar Antall Prosent  

Alt 0  

Nesten alt 2  

Mer enn halvparten 2  

Circa halvparten 6  

Under halvparten 4  

Hvor godt læringsutbytte hadde du av arbeidskravet i språk-modulen?
Svar Antall Prosent  

Svært godt 2  

Godt 3  

Middels 4  

Lite godt 4  

Dårlig 1  

Hvor mye har du lært i språk-modulen?
Svar Antall Prosent  

Veldig mye 0  

Mye 5  

Noe 5  

Litt 3  

Ikke i det hele tatt (ingenting) 1  

Hvor motivert har du vært for å arbeide med psykososialevansker-modulen?
Svar Antall Prosent  

Særdeles 1  

Veldig 7  

Middels 5  

Ikke så veldig 1  

Ikke i det hele tatt 0  

Hvordan opplever du forelesningenes relevans når det gjelder tema psykososiale vansker?
Svar Antall Prosent  

Svært god 6  

God 4  

Middels 4  

Lite god 0  

Dårlig 0  

Hvordan opplever du pensumets relevans når det gjelder tema psykososiale vansker?
Svar Antall Prosent  

Svært god 1  

God 8  

Middels 5  

Lite god 0  

Dårlig 0  
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Hvor mye har du lest av pensum til psykososialevansker-modulen?
Svar Antall Prosent  

Alt 1  

Nesten alt 3  

Mer enn halvparten 2  

Circa halvparten 3  

Under halvparten 5  

Hvor mye har du lært i psykososialevansker-modulen?
Svar Antall Prosent  

Veldig mye 0  

Mye 8  

Noe 5  

Litt 1  

Ikke i det hele tatt (ingenting) 0  

Hvordan synes du PBL-seminarene har vært med tanke på relevans for fordypningen?
Svar Antall Prosent  

Svært god 0  

God 3  

Middels 9  

Lite god 1  

Dårlig 1  

Hvordan synes du PBL-seminarene har vært med tanke på stimulering til kritisk tenkning og drøfting?
Svar Antall Prosent  

Svært god 1  

God 4  

Middels 7  

Lite god 1  

Dårlig 1  

Hvor godt læringsutbytte hadde du av praksis. *
Svar Antall Prosent  

Svært godt 5  

Godt 7  

Middels 2  

Lite godt 0  

Dårlig 0  

Hva synes du om størrelse på pensum?
Svar Antall Prosent  

Alt for mye 5  

Litt for mye 8  

Akkurat passe 0  

For lite 0  

Alt for lite 1  
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Utfyllende kommentar til pensum

Er du fornøyd med egen innsats?
Svar Antall Prosent  

Svært fornøyd 2  

Fornøyd 6  

Hverken fornøyd eller missfornøyd 5  

Lite fornøyd 1  

Ikke fornøyd 0  

Hvor fornøyd er du med eksamensformen: skoleeksamen?
Svar Antall Prosent  

Svært fornøyd 0  

Fornøyd 2  

Hverken fornøyd eller missfornøyd 7  

Lite fornøyd 1  

Ikke fornøyd 3  

Hvor fornøyd er du med eksamensformen: mappeeksamen?
Svar Antall Prosent  

Svært fornøyd 5  

Fornøyd 5  

Hverken fornøyd eller missfornøyd 2  

Lite fornøyd 1  

Ikke fornøyd 0  

Hva er du spesielt fornøyd med?

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

Totalen er alt for mye, med pensumet i språk, lesing, matematikk og psykososiale, synes det har vært vanskelig å vite hva man må prioritere. Synes pensum i
lesing generelt har vært for mye, rett og slett for mye med så mye pensum, veldig lange forelesningsvideoer, quizer og oppgaver hver uke.
I lesemodulen er det overveldende menger med pensum for hver uke. Ja, det er sikkert relevant. Derimot når det er så mange sider pensum hver uke, må man
bli selektiv i hva man velger å lese for å komme gjennom noe i de andre modulene også.
Krevende når det er på engelsk, det er forståelig at det er mye mer på engelsk men ta hensyn til at overgangen fra norsk til engelsk er mye
Noe av pensumet har for meg virket overflødig, ikke eksamensrelevant. Tror jeg hadde fått mer utbytte hvis vi hadde fått mer tid til å fordype oss i de viktigste
delen av pensum.
Jeg synes det har vært litt for mye å lese til noen forelesninger. Det krever mye tid å rekke å lese gjennom alt, selv med gode engelskkunnskaper. Det er
sjeldent jeg har rukket å lese pensumartikler mer enn en gang.
For mye pensum man skal rekke gjennom på en uke. Forståelig nok at dette er et master studie som er fulltid, 100%. Men når man har fire fag i et emnet, med
stor mengde pensum på hver, er det mye å lese gjennom på en uke. Samt når man har oblg innleveringer og slikt ved siden av, pluss et annet emnet som også
er i fokus.
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Spesielt fornøyd med matematikk-delen. Flinke forelesere. Korte og konkrete forelesningsvideoer. Nyttige oppgaver jeg lærte mye av. Stort sett konkret og
overkommelig pensum. Synes også generelt konseptet flipped classroom er bra, det har jeg fått mye ut av, selv om totalmengden til tider har vært alt for mye.
Mappeeksamen var fantastisk. Gjorde at mam fikk oppsummert pensum og hva som var tema for hver uke og formulere det med egne ord. Gjorde pensum
relevant og at man måtte tenke gjennom temaet litt dypere.
Modulen som omhandler matematikkvansker er godt lagt opp, det er enkelt å følge med og kontakt-øktene er godt planlagt. Det er fint at det er planlagte
oppgaver som krever at vi jobber med pensumet på andre måter og dermed er det enklere å lære seg ved at det er varierte måter å jobbe på.
Jeg synes opplegget rundt matematikkmodulen har fungert best. Arbeidsmengden i forkant av kontaktøktene har vært overkommelig, og jeg synes oppgavene v
jobbet med i kontaktøktene var nyttige.
- Fornøyd med matmatikkmodulen. Videforelesningen er hverken for korte eller lange, og man får med seg det viktigste per tema. Timene er også motiverende,
da det er lagt opp til ulike undervisningsmetoder i en time, eller fra time til time. Dette gjørt det mer interessant og engasjerende, slik at man vil delta og være
tilstedet.

Misfornøyd med kommentarer som dette "Eksamensresultatene er trolig ganske skuffende for mange, deriblant meg. Dette gjelder ikke kun de som strøk, men
også de som fikk D eller E. Slike karakterer antyder at en er langt fra klar til å kunne virkelig hjelpe barn som trenger spesial støtte, og at en trenger å jobbe
enda hardere framover." Dette hjelper ikke å motivere studenter.
I lesing har totalmengden vært for mye. Det har vært veldig lange forelesningsvideoer og hvor det flere ganger var vanskelig å trekke ut det viktigste. Vi har også
fått svært lite konstruktive tilbakemeldinger på de ukentlige innleveringene noe som har vært ganske demotiverende. Men fint med diskusjons-delen på canvas.
Og selv om det har vært veldig mye har jeg også lært mye.
Hadde ikke hjemmeeksamen, så antar det skal stå skoleeksamen. Helt ok eksamen, men eksamen i slikt format gjør at man må pugge. lese-modulen var svært
utfordrende. Ikke nødvendigvis fordi temaene var vanskelige, men på grunn av den massive og usymmetriske arbeidsmengden. Quizene gjorde ikke at man ble
særlig klokere. Den aller første og siste var fin, ettersom man skulle formulere svarende selv. Dette gjorde at man måtte starte en tankeprosess. De andre
quizene brukte et tungt språk og vofte måtte man bare gjette seg til svarer fordi man ikke forsto spørsmålet. Er også vanskelig å skulle spørre spørsmål om hva
man ikke har forstått, når man er usikker på hva mani det hele tatt har forstått. Er veldig skuffet over den siste kunngjøringen til emneansvarlig for lesing etter
eksamen. Flere er på bristepunktet for å droppe ut og slike kommentarer blir nok siste dråpen for mange. Det å si at D eller svakere resultat på eksamen gjør at



Se nylige endringer i Nettskjema

man ikke vil være egnet til å jobbe med barn med spesielle behov, bør en foreleser ved ISP ha seg frabedt. Dette er ting man kan holde for seg selv, og ikke gi
som tilbakemelding til studenter som allerede strever med å holde hode over vannet.
Det hadde vært fint om alle emner har lik struktur på emnesidene sine. På denne måten er det enklere å holde kontroll på hva som ligger hvor etc. Lesing-
modulen er omfattende og pensumet er stort. Det er tungt å følge med på forelesningene i lesing-modulen når de er lange, ensidige i utformingen og alt foregår
på engelsk. En variasjon mellom norsk og engelsk i de ulike forelesningene kunne vært en forbedring. Samt at power pointene kunne hadde litt forskjellig
utforming for å skape mer interesse rundt emnet. Det forventes mer av oss studenter enn det vi føler vi får til. Det er mye å gjøre og flere arbeidskrav har hatt
samme dato for innleveringsfrist. Når man i tillegg prøver å gjøre en god jobb med de ukentlige oppgavene, blir det rett og slett for mye og noe blir nedprioritert.
Et tips vil være å kommunisere med de på rådgiving og hverandre slik at frister ikke faller på samme dag.
Da har vært veldig frustrende med mengden av innleveringer, arbeidskrav. Fordi det har vært så mange har det ikke føltes som at jeg har hatt tid til å gjøre meg
flid med noen ting. Alt må bare bli ferdig så fort som mulig slik at jeg kan begynne med neste innlevering. Vet mange føler det samme.
Jeg synes videoforelesningene til lese-modulen til tider har vært veldig lange. Skulle også ønske at disse hadde vært på norsk.
- Lesingsmodulen har vært lite motiverende både videoforelesninger og timene. 3 vidoeforelesninger, hvorav to av dem er på 40-50 minutter hver er svært
krevende og fører til at man ikke orker å se hele videon. I timene har det vært vanskelig å forstå, når det snakkes om flere temaer enn det det skal snakkes om.
Her kunne de vært mye bedre organisert og strukturert. Ensidig og kjedelig undervisningsform. Når andre fag klarer det, bør det være en mulighet i dette faget
også.
Veldig misfornøyd med skoleeksamen som gjennomføres selv om sterke restriksjoner i samfunnet! Ingen løpende oppdatering og informasjon om hvordan
eksamen ble når restriksjonene kom. Dette gjorde det svært misvisende og at studenter hadde håp om hjemmeeksamen helt til siste slutt!

https://www.uio.no/tjenester/it/adm-app/nettskjema/nyheter/

