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Innledning:
Tilbakemeldinger fra studentene har tidligere vist at de fleste har vært fornøyde med kurset, valg
av problemstillinger og veiledningen. Et viktig prinsipp har vært at de skal jobbe i grupper og at
inndelingen i grupper er basert på tema og interesser. På grunn av Korona situasjonen valgte vi i år
og ha mer ferdig definerte oppgaver som studentene kunne prioritere og velge blant. Prosessen
med å velge tema ble svært kaotisk og var vanskelig å gjennomføre digitalt. Noe studentene også
har gitt klart utrykk for i sine tilbakemeldinger. Til tross for dette oppgir 64% at de var fornøyde
eller svært fornøyde med valg av tema. Begrensete veiledningsressurser medførte at studentene
blir fortrinnsvis plassert i grupper på 3 og to grupper på 4. En stor utfordring de siste årene har
vært at vi har få veiledere som kan veilede kvalitative oppgaver. Dette er noe som studentene har
opplevd som begrensende når de skal velge tema og metodisk tilnærming.

Studentevalueringer:
• Metode - gjennomføring
Spørreskjema, svarprosent 33%. Se vedlegg.

•

Faglærers oppsummering av studentene sine tilbakemelding fra studentevaluering

Studentene var gir klar tilbakemelding om at de var direkte misfornøyde (86%) med måten
oppgavene ble fordelt på, men til tross for dette oppgir 64% av studentene rapporterer at de var
fornøyde eller svært fornøyde med valg av tema for oppgaven. Ingen av studenten oppgir at de var
missforøyde med temaet for oppgaven. I tråd med tidligere gjennomføringer oppgir 86% at de var
svært fornøyde med veiledningen de fikk. Totalt sett er det 54% som er god fornøyde med kurset,
38% er nøytrale og 8% dårlig fornøy med kurset som helhet.
• Faglærers kommentarer til studentevalueringen
Sammenlignet med tidligere år hvor både kurs, valg av tema og veiledning har fått gode
tilbakemeldinger, er det tydelig at store utfordringer knyttet til valg av tema trakk
helhetsinntrykket noe ned.

Faglærers vurdering av:
•

Undervisnings- og vurderingsformer

Undervisnings- og vurderingsformene er godt tilpasset læringsmålene for kurset.
•

Litteraturliste/anbefalt litteratur

Anbefalt litteratur er det samme som de har på metodekurset (PSYK202), og dekker godt aktuelle
analyser.
Rammevilkår:
• Lokale og undervisningsutstyr
Utfordrende med digital veiledning av empiriske oppgaver.

•

Andre forhold

Kort oppsummering av gjennomføringen av emnet med fokus på behov for justeringer
Gjennomføringen av emnet ble klart preget av den pågående Koronasituasjonen. Vedvarer
situasjonen blir det viktig å ha en annen struktur på valg av tema.
Er det noe som ikke har fungert inneværende semester, og hva bør gjøres for å rette dette opp?
Valg av tema ble en veldig dårlig prosess. I en normal situasjon vil vi gå tilbake til det opprinnelige
opplegget hvor veiledere presenterer sine tema og prosjekter. Avklaring av tilgjengelige
veiledningsressurser bør også komme tidligere fra instituttet.
Andre foreslåtte tiltak eller andre forhold av betydning for kvaliteten på emnet

Øvrige kommentarer

Studentevaluering PSYK201, V-21
Hva er ditt ambisjonsnivå til bacheloroppgaven?

Hvor mange timer bruker du hver uke på dette emnet (inkludert
forelesninger,
seminar, oppgaveskriving etc.)?

Hvor fornøyd er du med temaet for bacheloroppgaven din?

Hvor fornøyd er du med fordelingen av bacheloroppgavene blant
studentene på
PSYK201?

Hvor fornøyd er du med bibliotekkurset?

Hvor relevant synes du bibliotekkurset har vært?

Hvor fornøyd er du med den faglige veiledningen av din bacheloroppgave?

Hvor fornøyd er du med den administrative/praktiske oppfølgingen på
emnet PSYK201 (f.eks. henvendelser om administrative og praktiske
spørsmål)?

Hvor fornøyd er du med samarbeidet med medstudenter?

Campus har vært stengt deler av dette semesteret på grunn av
koronakrisen. I lys av krisesituasjonen vi har vært i:
- Hvordan har emnet vært organisert og tilrettelagt?

- Hvordan føler du at du er blitt ivaretatt som student i dette faget?

- Hvordan har studiet lagt til rette for muligheten til å ha (digital) kontakt
med medstudenter?

- I hvilken grad er du fornøyd med emnet som helhet?

Samlet status

