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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  PED4401 

Semester  Ht 2021 

Foreleser(e) Åsa Mäkitalo, Terje Gronning, Monika 

Nerland, Eric Breit 

Tidspunkt for underveisevalueringen  13, 15 Sept.  Uppföljning 18,20 Okt. 

Hvordan ble evalueringen gjennomført 

(skjema/annet)  

Muntlig underveisevaluering  

Nettskjema  

Hvor mange studenter deltok i 

evalueringen  

Muntlig evaluering 16-17 st  

Nettskjema 5 st. 

 

Studentenes opplevelse av følgende punkter:  

 

*Studieinformasjon  

 

 

Tillgänglighet av information upplevdes av 

80% vara god eller svaert god.  

 

 

*Undervisningsstart og igangsetting av 

emnet 

Enlig både muntlig och skriftlig evaluering 
uppskattades både undervisningsstart och 
igångsättning av kursen. Särskilt lyfts värdet av 
workshopen - vår Bootcamp - fram som värdefull 
i början av studierna 

En student har i skriftlig evaluering lyft fram 

initiala svårigheter med att förstå svenska 

som undervisningsspråk. 

*Undervisning, undervisningsopplegg og 

læringsmiljø  

Omfånget av organiserad undervisning på 

kursen bedömdes vara på rätt nivå. Även 

undervisningsformerna har uppskattats med 

något enstaka undantag.  

 

 

*Emnets innhold (nivå og relevans i 

forhold til målsettingene) 

Kursinnehållet ses som mycket aktuellt och 

relevant i relation till kursens målsättningar, 

däremot har studenterna uttryckt både 

muntligt och i skrift att de inte fått med sig 

tillräckliga kunskaper.  

 

*Vurderingsformene i emnet  Grupparbetet med Case sågs som en relevant 

uppgift, men här kan vi förbättra formen för 

feedback på muntligt seminarium. 

 

*Studentenes egeninnsats  Kunskapsbrist är ett problem för de studenter 

som inte klarat arbetsmängden. De meddelar 
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att de haft för lite förberedelse och 

arbetsinsats inför kursens föreläsningar.  

 

Studenterna lyfte själva upp problemet med 

metodkursen som gått parallellt som den 

främsta orsaken till detta i 

underveisevalueringen, och det är också 

synligt i den skriftliga evalueringen 

 

 

Konklusjoner  

 

*Forslag til endringer (studentenes og 

lærernes)  

Metodkursens placering i programmet är 

under utredning, och kommer med i 

evalueringen av masterprogrammet 

 

*Begrunnelse for ikke å gjøre endringer 

som er foreslått av studentene  

Vi har inte fått några konkreta råd, mer än att 

göra tydligare återkoppling på arbetskravet, 

och det planeras inför nästa höst. 

 

 

 

 

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


