
Midtveisevaluering H2021 

Rapport for OLA4001 

Det ble delt et spørreskjema for alle emner ved ISS i Canvas via emneansvarlig. De skulle 
fyllet ut ett skjema per emne de tar dette semesteret. Totalt kom det 361 svar, av disse 8 fra 
OLA4001. 

Evalueringen inneholder også en rekke tekstfelter der studentene har skrevet en god del 
kommentarer. De svarene som gjelder OLA4001 er skrevet ut her. 

Det ble laget et engelsk og et norsk spørreskjema. I denne rapporten er disse svarene 
kombinert selv om alle figurene er på norsk. Kommentarer er derimot på det språket som 
ble brukt. 

 

 



 

 

 

[1] “Har både forelesningsopptak og fysisk undervisning - en kan velge. Liker godt de 
digitale løsningene for å gå gjennom forelesning på nytt, sette på pause når man detter ut 
eller se igjen om det er noe man ikke forstår”  

[2] “Jeg synes det har vært utrolig fint at opptak av forelesninger har blitt lagt ut i 
etterkant!” 



 

[1] “Foreleserne har vært utrolig flinke til å forklare ulike teorier og begreper på gode 
måter og ved bruk av eksempler som feks sykehuset.” 

 
[2] “Jeg synes det er ubehagelig når foreleser velger å plukke ut enkeltelever til å si noe uten 
at de selv har tatt initiativ. For meg har dette ført til høyt stressnivå i forelesningene og det 
gjør at jeg mister fokus på det faglige og fører til at jeg blir nervøs for å delta fysisk på 
forelesning.” 

 
[3] “Godt forberedte og engasjerte forelesere. God kommunikasjon og dialog med 
studentene. Åpner for spørsmål. Skulle gjerne hatt enda flere forelesninger.” 

 
[4] “God struktur på pensum og relevante, interessante forelesninger. Veldig bra at de 
legges ut digitalt i etterkant nå som forkjølelsessesongen er her! Lydkvaliteten er av og til 
dårlig etter de første 1-2 minuttene av opptaket (tror foreleser beveger seg bort fra 
mikrofonen, kanskje?)"Summeoppgaver" tilfører undervisningen lite, men tar mye tid.” 



 

 

 

[1] “Jeg har ikke fulgt seminarundervisning fordi for min del ble det for store grupper.” 



 
[2] “Svært god arena for å diskutere stoffet sammen med foreleser. Bra med krav til 
forberedelser og kort tilbakemelding på hver tekst.” 

 
[3] “Veldig god kvalitet på seminarene. Bra at det er frivillig og alle derfor møter forberedt.” 

 
[4] “For personer som ikke alltid er glad i å prate, tar det mye energi å vite at man når som 
helst kan plukkes ut for å snakke i seminar.” 

 

 



 

 

 



 

[1] “Stort sett bra, men burde vært et arbeidskrav før skriftlig eksamen for å få en 
tilbakemelding på skriftlig arbeid.” 

 
[2] “Fungerer helt ok, men det er ikke alltid tydelig hvilken informasjon som kommer hvor 
(f. eks forelesningsopptak, som de to første ukene ble lagt i Canvas og deretter stoppet opp - 
fordi de ble lagt på Mine Studier istedenfor). Samme gjelder rundt informasjon vedrørende 
eksamen, frister for seminarinnleveringer etc.” [3] “Foreleserne bomma med antall ord på 
eksamen.” 



 

  

 

[1] “Er faglig utfordrende, men liker dette. Skal ikke være enkelt. Det er mye å lese, spesielt 
når SOS4010 eksamensinnleveringen er 30.sep. Får følelsen av at man må «rushe» seg 
gjennom pensum for å ta igjen det man ikke har fått lest. Konsekvensene av det er mindre 
forståelse og mindre diskusjoner ifh pensum. Forstår likevel at pensumomfanget er som det 
er, er heller at to «eksamener» kommer tett.”  

 
[2] “For mye tekster om helsesektoren, hadde vært spennende med andre eksempler. Samt 
er pensum til noen forelesninger på over 100 sider, det er ganske mye for travle studenter.” 

 
[3] “Kunne vært flere eksempler fra privat sektor.” 

 
[4] “Pensumtekstene har stor variasjon i sjanger og vanskelighetsgrad innenfor hvert av 
temaene, som er bra, så noe av pensumet er veldig lettfattelig, noe er fullstendig abstrakt.” 

 
[5] “Veldig mange artikler, hadde vært deilig med bøker også.” 
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