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Evaluering av emnet 4301 høst 2021 
 

Emneansvarlig: Berit Karseth 

Underviser: Berit Karseth og Kirsten Sivesind 

 

Innledning  
Undervisningen gikk i perioden fra 24. august til 23. november og ble organisert kun på campus. 

Mens logistikken mellom de tre emnene studentene skulle ta samtidig bød på noen problemer i 

fjor, fungerte dette mye bedre dette semesteret. Undervisningsplanen som ble lagt ut på 

forhånd ble fulgt.  

Jeg utarbeidet et spørreskjema for evalueringen hvor 7 av 14 studenter svarte.  

Dette gjør at tallgrunnlaget ikke er godt nok for å trekke konklusjoner. Samtidig danner de 

grunnlag for noen temaer jeg vil ta med meg videre.  

Jeg hadde også en muntlig tilbakemeldingsrunde siste gangen. Tilbakemeldingene der var jevnt 

over positive, men det ble pekt på at måten workshopen hvor studentene gjennomførte 

arbeidskravet, kunne organiseres på en noe annen måte. Mens studentene i kullet før kvitterte 

ut arbeidskravet i seminarene gjennom hele semesteret, valgte jeg denne gangen å legge dette 

til en egen workshop. Den måten å gjøre det på vil jeg fortsette med, men ut fra studentenes 

tilbakemeldinger denne gangen vil jeg legge workshopen over to ganger og ikke som et 

heldagsarrangement.  

Når det gjelder dynamikken i seminarene så pekte jeg på i den muntlige tilbakemeldingsrunden at jeg 

nok hadde ønsket noe mer diskusjon.  En tilbakemelding var at jeg kanskje skulle være tydeligere på den 

forventningen. Det var også kommentarer om at de satte pris på forelesningene.  

Mange av studentene på dette emnet har andre forpliktelser (jobb, små barn) som virker inn på 

innsatsen. Samtidig har jeg vært tydelig på å formidle at dette er et heltidsstudium som krever en vanlig 

arbeidsukes innsats.  
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Resultater  

 

 

 

På et overordnet nivå er de fleste studentene ganske eller veldig fornøyd med emnet. I 
kommentarfeltet kom det blant annet opp at informasjonen om eksamen kunne vært bedre. 
Dette var ikke et tema i fjor men her må jeg se hva vi må gjøre annerledes.  

 

 

 

De fleste av studentene uttrykker at emnets innhold i stor grad eller ganske stor grad svarte til 
forventningene (her er det gitt 8 svar for noen av utsagnene). Det tar jeg med meg videre. 



  PED4301 

3 
 

Samtidig svarer to av studentene at undervisningen i ganske liten grad var inspirerende. Det var 
bare en kommentar knyttet til disse spørsmålene om at «emnet var veldig aktuelt og 
interessant». 

 

 

 

Igjen minne om at tabellen over viser svar fra kun 7 studenter. Samtidig ser vi at dette er tydelig 
flerstemt. Svarene samsvarer i stor grad med svarene fra forrige kull. 

 

 

Tabellen over viser en viss spredning av innsats blant de 7 studentene, men det er likevel slik at 
de speiler at studentene svarer at de er forberedt.  
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Som nevnt foran var logistikken mellom de tre emne i fjor ikke tilfredsstillende. Svarene denne 
gangen er mer positive.   

 

Forbedringspunkter  
Dette var første gangen vi var to lærere på emnet (Kirsten Sivesind hadde 3 ganger).  Hennes erfaringer 

er viktig i planleggingen av neste semester.  

På bakgrunn av mine vurderinger vil jeg jobbe med følgende punkter:  

 Arbeidskravet gjennomføres gjennom mer enn en workshop (ramme på 3 timer for 

hver)   

 Gjennomgang av pensum med tanke på helhet, sammenheng og god balanse. 

 Trekke fram emneplanen flere ganger i løpet av semesteret med tanke om noe er uklart.  

 Enda tydeligere på verdien av studentengasjement i undervisning.  

 


