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Midtveis-evaluering PED4540 høst 2021 

Oppsummering av samtale med studentene i plenum etter siste forelesning/prosjektpresentasjon før 

praksis 

Forelesninger 

 Mer givende/levende forelesninger enn tidligere emner vi har hatt, kanskje fordi forelesere 

har spesifikke forelesninger innen sitt eget felt. Mer driv/energi 

 Teknologistøtta lærings teori (Sten): Litt tungt å starte med for dem som ikke har 

pedagogikkbakgrunn, men spennende bolk.  

 Tema 1: diskusjonsforum på canvas. Å starte med det var en fin inngang til temaet. 

Utelukkende brukt aktivt i første tema og av en enkelt student mer eller mindre. 

o Mer naturlig å stille spørsmål i forelesningen, og ikke i forumet i forkant.  

 Overordna: litt vanskelig at arbeidslivslæringsforelesning kom sent i forhold til oppstart av 

seminar (spesielt relevant for spor 2) 

 Bra med tydelige temaer på forelesningene og god struktur over emnet 

 Noen forelesere snakket om temaer som ikke var på pensum 

 F.eks. på teoridelen og om dataspill var det temaer som ikke var dekket av pensum 

o Forslag fra emneansvarlig: bli bedre på å legge til anbefalt tilleggslitteratur i Canvas 

og/eller i slutten av foilene man bruker 

 Ønsker at spørsmål man kan få til eksamen (spørsmålsarket av ca. 25 spørsmål) blir 

tilgjengeliggjort tidligere, i løpet av praksisperioden, for det blir hektisk etter at praksis er 

over med flere eksamener og kap. å skrive til MA oppgaven et av emnene 

 Usikkert fra noen av studentene om læringsopplegget var hybrid eller kun fysisk 

 

Praksisspor 

 Mye positivt om praksisspor. God veiledning, god tid, tid til å lage ideer, gjøre om ideer og 

prøve ut ting. Bra prosjektarbeid.  

 Luksus å få mye veiledning med små grupper. 

 Kritisk til at man ikke fikk velge felt selv først, men synspunktet endret seg underveis når man 

fikk fordypet seg. 

 Tydeliggjøre at det er en mulighet til å fordype seg i noe man ikke kan så mye om 

 Var dødsnegativ i starten for at man ikke fikk velge gruppe eller tema, men skjønte at det var 

mye læring i det for fremtidig arbeidsliv. Man lærer i prosessen, og man stagnerer hvis man 

kun jobber med de man er kjent med. 

 Ønsker mer tid mellom presentasjon og innleveringsfrist (nå er det kun tre dager, og to av 

dem er helg) 

 Kanskje flytte presentasjonen til tidligere i uka 

 Synes at tilfeldig inndeling av spor er Ok: uansett før eksamen så må man jobbe med deler av 

pensum som man ikke er så interessert i.  

 For koding: ønske om ressursbank for MakeCode, krevende å starte fra scratch på noe man 

kan ikke noe om fra før (programmering) 

 Dele prosjektet i to: Ha en presentasjon halvveis der man jobber med utvikling av designet, 

og så fokusere på å skrive rapporten i siste del. Enten i sporene, eller felles.  
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