
UTV2000 

Evaluering 

H-21 

 

Midtveisevalueringen ble gjennomført rett før siste forelesning og seminarganger i form av en 

spørreundersøkelse. Evalueringen ble foretatt via spørreskjema ved Institutt for sosiologi og 

samfunnsgeografi (ISS) i Canvas. Undersøkelsen hadde en svært lav svarprosent med 9 svar av 43 

påmeldte til emnet. Dette gjør det selvsagt noe utfordrende å trekke sterke konklusjoner.  

Undervisningsform: 3-timers heldigitale undervisningssamlinger på Zoom. 

 

Midtveisevalueringen 

• Studentene rapporter om at den generelle kvaliteten forelesningene/undervisningen er bra. 

Halvparten av de som svarte oppga at de mente undervisningen har fungert «bra» eller 

«svært bra». Samtidig ble det uttrykt en del misnøye med både formen og innholdet på 

noen av samlingene. Det var en del frustrasjon knyttet til Zoom som plattform. Flere mente 

at digitale samlinger gjorde det vanskelig å holde fokus og konsentrasjon og dermed svekket 

læringsutbytte. Dette ble forsterket av 3-timers undervisningssamlinger. Flere mente at 

dette kom i veien for ellers dyktige forelesere. Det var også en del som mente at 

undervisningen fungerte noe utilfredsstillende fordi enkelte undervisere la ikke opp til 

diskusjon/gruppearbeid og i stedet fremførte 3-timers forelesninger.  

• En del kommenterte at de følte at break-out rooms fungerte dårlig.  

• Flere på evalueringen uttrykte en forventing om gjenåpning av universitetet burde ha ført til 

mulighet for fysisk undervisning. Spørsmålet om fysisk undervisning ble jobbet med både i 

forkant av semesteret og etter studiestart, men kombinasjonen av tidspunkt + romkapasitet 

utelukket det som en mulighet. Dette ble kommunisert på flere undervisningssamlinger.  

• Det aller flest rapporter om at de får tilstrekkelig oppfølging og informasjon fra undervisere. 

Samtidig er det en del som ønsker mer informasjon knyttet til andre deler av programmet, f. 

eks om utdanningsløpet, feltarbeidet siste semester. Dette er ikke en del av UTV2000, og 

derfor ikke en del av undervisningstilbudet. Likevel kan det tas som en indikasjon på at 

enkelte har behov for mer informasjon om studieløpet ol. generelt.  

• Tilbakemeldingene på pensum er at pensum fungerer godt og passende for det meste, og at 

pensum ble dekket på en adekvat måte på forelesningene.  

Oppfølging/tiltak 

• Mye av kommentarene rettet mot undervisningen handlet om utfordringer knyttet til digital 

undervisning. Dette er noe som i all sannsynlighet ikke blir en problemstilling H-22, og 

undervisningen vil da være fysisk.  

• 3-timers samlinger bør revurderes for å se om det finnes en mer hensiktsmessig 

undervisningsform (2x45 forelesninger + seminarer f. eks).  


