
  PED4506 

SKJEMA FOR PERIODISK SLUTTEVALUERING AV EMNER ved IPED 

Sendes til studieadministrasjon når evalueringen er gjennomført. Inngår i underveisevaluering 

av studieprogram.  

Emne  Ped4506 

Semester  Høst 2021 

Foreleser(e) Ingvill Rasmussen og Palmyre Pierroux 

Tidspunkt for underveisevalueringen  Desember 2020 

Hvordan ble evalueringen gjennomført 

(skjema/annet)  

Muntlig samtale med studentene i plenum 

siste workshop. Samt individuell anonym 

skriftlig evaluering  

Hvor mange studenter deltok i 

evalueringen  

Hele gruppen var med på sluttevaluering siste 

undervisningsgang.  

 

Studentenes opplevelse av følgende punkter:  

 

*Studieinformasjon  

 

 

Vi har ikke fått tilbakemeldinger på mangler 

eller ønsker om mer informasjon 

 

Studentene sa «Oversiktlig lagt ut på 

Canvas» 

*Undervisningsstart og igangsetting av 

emnet 

 

Vi hadde 3 lengre workshops med ca 3 uker 

mellom. Det var organisert slik fordi 

studentene har mye annen undervisning og 

praksis. Det var et ønske om å avslutte 

undervisningen før praksis. 

 

*Undervisning, undervisningsopplegg og 

læringsmiljø  

Studentene likte workshopformatet og 

vekslingen mellom forelesninger og 

gruppearbeid. 

 

Gode tilbakemeldinger på forelesningene 

 

Gjennomgående at praktisk gruppearbeid og 

øvelser er positivt 

 

Studentene sier også «Oppleves nyttig fordi 

det er praktisk rettet» 

 

Studentene klagde på dårlig luft/ventilasjon i 

rom og støy fra gang 
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*Emnets innhold (nivå og relevans i 

forhold til målsettingene) 

 

Hovedsakelig er nivået vurdert som 

tilfredsstillende.  

 

Studentene liker  «hvordan emnet hjelper til 

med forberedelse til masteroppgaven- 

analytiske tilnærminger og metodebruk» 

*Vurderingsformene i emnet   

Eksamen var en kort hjemmeeksamen med 

karakter.  

 

Flere studenter ønsker- godkjent/ikke 

godkjent fordi det er kun 5 vekttall 

 

Tidspunktet for eksamen og praksisperiode er 

en utfordring- noen ønsker eksamen tidlig- 

andre ikke 

 

*Studentenes egeninnsats   

- Viktig at studentene har med eget 

utstyr- slik som øretelefoner når de 

skal øve på transkribering 

 

 

Konklusjoner  

 

*Forslag til endringer (studentenes og 

lærernes)  

Jobbe videre med å tydeliggjøre 

sammenhengen mellom litteraturen og 

oppgavene i workshopen.  

 

Legge ut «leselekse» i god tid- «hvilket 

pensum som er mest relevant til hver 

workshop» 
 

Mellom workshops: Legge ut spørsmål 

studentene kan bruke i lesing av tekstene 

*Begrunnelse for ikke å gjøre endringer 

som er foreslått av studentene  

 

Emneansvarlig har sensurert eksamen. Det 

var mange gode besvarelser. Opplever at 

studentene har hatt god framgang. 

 

 

 

 

 

 

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


