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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  PED4303 

Semester  Høst 2021 

Foreleser(e) Inga Bostad & Torill Strand 

Tidspunkt for underveisevalueringen  14 desember 2021 

Hvordan ble evalueringen gjennomført 

(skjema/annet)  

Elektronisk 

Hvor mange studenter deltok i 

evalueringen  

11 (av 14) 

 

Studentenes opplevelse av følgende punkter:  

 

Undervisningsstart og igangsetting av 

emnet  

 

Alle studenter som deltok i evalueringen 

svarer at emnet har innfridd de forventingene 

de hadde på forhånd.  

 

Undervisning, undervisningsopplegg og 

læringsmiljø  

 

Alle studentene setter stor pris på 

kombinasjonen av læringsaktiviteter. 

«Spennende emne, tydelige krav, smart 

struktur, forelesere som inspirerer … den 

perfekte oppskriften på faglig utvikling.» 

 

Studentene svarer at de setter stor pris på tre 

timers økter, og at studentene selv bidrar 

aktivt til hvert seminar. «Alt var oversiktlig 

og fint».  

 

Syv studenter sier de hadde ekstra stort 

utbytte av studentframlegg og diskusjon, åtte 

studenter sier de hadde ekstra stort utbytte av 

å levere skriftlige oppgaver, mens kun to 

studenter erfarte medstudentkommentarene 

som produktive (fem studenter sier 

medstudentkommentarene var «lite nyttige» 

og én sier «svært lite nyttig». 

 

Syv studenter erfarte kollokviegruppene som 

støttende, mens fire opplevde gruppa som lite 

støttende. 

 

Emnets innhold (nivå og relevans i forhold 

til målsettingene) 

 

En muntlig midtveis-evaluering viste at 

studentene vurderte emnets innhold som 

aktuelt og relevant.  
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På et spørsmål i denne sluttevalueringen 

svarer alle at de er blitt inspirert til å fordype 

seg mer i emnets temaer med tanke på videre 

studier. 

 

«Gjennom disse seminarene og aktivitetene 

som vi har gjennomført har jeg fått bedre 

kunnskap om ulike tema som omhandler 

danning og demokratisering. Det har vært 

spennende og interessant å lære om 

dissetemaene og jeg føler jeg har fått utviklet 

mye av min pedagogiske kunnskap» 

 

Vurderingsformene i emnet   

Eksamen i dette emnet er en individuell 

oppgave over selvvalgt tema. Studentene 

arbeider med denne oppgaven gjennom hele 

semesteret.  

 

Alle studenter som deltok i evalueringen sier 

de setter pris på denne eksamensformen. 

 

Studentenes egeninnsats   

Ti av elleve studenter vurderer egen 

arbeidsinnsats som høy. Alle sier de 

forberedte seg godt til seminarene. 

 

Vurdering av egen faglige utvikling  

Alle studentene svarer at de er fornøyd med 

egen faglig utvikling i dette emnet. «Jeg har 

jobbet relativt godt med emnet, nytt for meg, 

og har fått mye ut av det» 

 

 

Konklusjoner  

 

*Forslag til endringer (studentenes og 

lærernes)  

 

På spørsmål om konkrete forslag til 

forbedringer, sier mange at de ikke har 

spesifikke innspill til forbedringer. Men noen 

studenter foreslår 

- «mer teori for å få oversikt» 

- «mer kontekstualisering av 

perspektiver og teorier i pensum» 

- «flere forelesninger og seminarer» 

 

*Begrunnelse for ikke å gjøre endringer 

som er foreslått av studentene  
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Innhold og arbeidsmåter i dette emnet synes å 

fungere godt. Men vi vil tilby flere 

oversiktforelesninger. 

 

Innenfor rammen av 10 stp har vi dessverre 

ikke ressurser for å utvide denne 

forelesnings/seminarrekken.  

 

 

 

 

Signatur (emneansvarlig): …………Torill Strand………………….. 


