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SKJEMA FOR PERIODISK SLUTTEVALUERING AV EMNER ved IPED 

Sendes til studieadministrasjon når evalueringen er gjennomført. Inngår i underveisevaluering 

av studieprogram.  

Emne  Ped 2103 

Semester  Høst 2021 

Foreleser(e) Veslemøy Rydland, Ratib Lekhal, Heddag 

Novang Wahl, John Købli, Ingvill Rasmussen 

Tidspunkt for underveisevalueringen  Anonym sluttevaluering på nett  

Hvordan ble evalueringen gjennomført 

(skjema/annet)  

Samtavla.uio.no ble benyttet. Studentene var 

anonyme og skrev tilbakemeldinger i blogger. 

Emneansvarlig har også snakket med 

foreleserne om deres erfaringer. 

Hvor mange studenter deltok i evalueringen  Studentene som deltok på siste forelesning. 

Godt oppmøte 

 

Studentenes opplevelse av følgende punkter:  

 

*Studieinformasjon  Tilbakemeldingene er stort sett gode. Flere sa 

at det var ryddig og oversiktlig informasjon 

om emnet på Canvas.  

 

Studentene ønsket mer informasjon om 

innholdet i semesteret som følger etter, 

bachelor. Manglende informasjon om 

bachelor ble tatt opp av flere studenter. 

*Undervisningsstart og igangsetting av 

emnet  

Seminarene bør starte tidligere så ikke 

innlevering av arbeidskrav kommer for tett på 

eksamen. 

 

 

 

 

*Undervisning, undervisningsopplegg og 

læringsmiljø  

Seminarene og opplegget der har vært jobbet 

med over tid og fikk også dette semesteret 

jevnt over gode tilbakemeldinger. Flere 

skriver at det ble for kort tid mellom 

innlevering av siste arbeidskrav og eksamen. 

 

Foreleserne får gode tilbakemeldinger, noen 

ønsker flere forelesninger 

 

*Emnets innhold (nivå og relevans i forhold 

til målsettingene) 

God tilbakemelding på pensum. Studentene 

synes det er interessant, men flere nevner at de 

strever med å lese engelsk. 
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*Vurderingsformene i emnet  Kombinasjonen arbeidskrav og skoleeksamen 

fungerte godt. Studentene ønsker litt leger tid 

på skoleeksamen. 

 

*Studentenes egeninnsats  Forelesningene har vært fysiske med mulighet 

for deltagelse via Zoom. Det har vært totalt 

godt oppmøte med flere deltagere på Zoom en 

fysisk. Studentene skrev at de har satt stor pris 

på muligheten til å velge. 

 

Det virker som studentene kommer litt sent i 

gang med å lese 

 

Konklusjoner  

 

*Forslag til endringer (studentenes og 

lærernes)  

- Seminarene bør starte tidligere slik at de 

obligatoriske innleveringene er klare i god tid 

før eksamen 

- Fortsatt hybrid undervisning i en form som 

passer forelesere og studenter. Dette bør 

drøftes med undervisere 

- Undersøke muligheten for å ha noe lengre tid 

på skoleeksamen  

*Begrunnelse for ikke å gjøre endringer 

som er foreslått av studentene  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signatur (emneansvarlig): …………………………………………………………………….. 


