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Studiekvalitetsrapport 2012 
Institutt for lingvistiske og nordiske studier 
Retningslinjer for instituttenes saksbehandling av rapporten finnes her: http://www.hf.uio.no/for-
ansatte/arbeidsstotte/kvalitetssystem/rapporter/instituttstudiekvalitetsrapport/index.html  

 
 
0 Hvilken behandling får rapporten i instituttets organer?  
 
Rapporten ble diskutert med studentutvalget ved ILN den 21. mars 2013. Studentutvalget hadde da i 
forkant diskutert rapporten på et allmøte for studentene ved ILN den 19. mars. Rapporten tas som 
orienteringssak i instituttstyret ved ILN den 22. april 2013. 
 
 
1 Instituttledelsens strategiske vurderinger  
Det er fortsatt nødvendig å arbeide aktivt med strukturen i instituttets studieprogram og 
studieretninger i lys av den vanskelige ressurssituasjonen. Det er stort faglig engasjement blant alle 
ansatte, og på studiesiden gir dette et godt faglig-pedagogisk utslag på de enkelte studieemner, hvor 
studentene gjennomgående gir gode tilbakemeldinger. Men det er et faktum at de fleste fagmiljøene 
på ILN nå er - eller snart blir - så små at det er helt nødvendig å styrke undervisningssamarbeidet på 
tvers av miljøene og tenke mer helhetlig om sammensetningen av studietilbudene våre. I en 
tilpasning av emneporteføljene som pågikk i 2012, kom man et stykke på vei med slike tiltak, men 
ILN-ledelsen vil fortsatt måtte sikte mot forbedret strukturering av studietilbudet vårt. Dette gjelder 
særlig 40- og 80-gruppene på BA-nivå, men også på masterstudiene må samarbeid og fellesløsninger 
på tvers av mindre miljøer utbygges. 
 
2 Tiltak for 2013 og videre med mål og tidshorisont  
Dimensjoneringen av studietilbudet må tilpasses ILNs økonomiske rammer. Det overordnede 
økonomiske målet for ILN er å komme i balanse samtidig som fagligheten ivaretas. Arbeidet for å 
oppnå dette utfordrer oss til stadig revurdering av både faglig innhold og praktisk organisering på 
studieprogram og tilhørende studieretninger, slik at tilbudene vi har blir attraktive og vi får en 
tilfredsstillende studenttilstrømming. For å kunne innfri ILNs ambisjoner om et godt mastertilbud, 
trenger vi å frigjøre undervisningstimer og faglige ressurser ved å redusere antall emner som tilbys på 
bachelornivået. En annen grunn til at dette er nødvendig, er at det blir stadig vanskeligere å 
bemanne det nåværende emnetilbudet etter hvert som antall ansatte i årene fremover går ned. Men 
det er et overordnet mål at et mer konsentrert studietilbud på bachelor ikke skal ha lavere krav til 
faglig kvalitet enn det nåværende tilbudet. Med tanke på undervisningskapasiteten på ILN må 
sammenslåing av emner jevnlig tas opp til vurdering, for både språk og litteratur, norrønt, retorikk og 
lingvistikk, og på både BA- og MA-nivå. Fakultetet har forskuttert to nye stillinger ved ILN, i hhv. 
nordisk språkvitenskap og norsk som andrespråk. Tanken er at ILN skal bli i stand til å bære utgiftene 
til disse to stillingene selv fra 1. januar 2016, og denne datoen er dermed også vesentlig i 
tidshorisonten for arbeidet vårt med organiseringen av studieløpene. 
Ett av tiltakene vi kommer til å iverksette i løpet av 2013, er å forbedre oversikten over kommende 
emnetilbud gjennom mer langsiktige planer for alle fagmiljøer slik at vi kan se mer enn ett semester 
fram, og slik at studentene får en mer forutsigbar utdanningsplan uten for mange endringer 
underveis.  
 
Når det gjelder rekruttering ser vi at vi fremdeles har en jobb å gjøre for å rekruttere flere søkere til 
masterstudiene våre. Dette er noe studentutvalget har tatt opp med oss og vi vil i 2013 ha et sterkere 
fokus på rekruttering og ikke minst informasjon om masterstudiene til nåværende 
bachelorstudenter. Det er for eksempel mange bachelorstudenter som ikke er klar over at ved de 

http://www.hf.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/kvalitetssystem/rapporter/instituttstudiekvalitetsrapport/index.html
http://www.hf.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/kvalitetssystem/rapporter/instituttstudiekvalitetsrapport/index.html
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fleste masterstudiene på ILN kan du både reise på utenlandsopphold og ta praksisemnet Nordisk 
prosjektsemester som del av studiet.  
 
3 Hvordan er det gått med tiltakene i 2012-rapporten? (jf. punkt 2 i 2011-rapportmalen)  
 
Etter revisjonen av alle emnebeskrivelsene ved ILN i 2011 planla vi å ha et spesielt fokus på 
formulering av læringsutbytte på emnegruppene i 2012. Dette arbeidet er ferdig når det gjelder 80-
gruppene, men 40-gruppene mangler fremdeles dette i stor grad. På grunn av ILNs dårlige økonomi 
og mangel på samsvar mellom hvilke ressurser vi bruker på undervisning og hvor mye vi tjener av 
studiepoeng, ble ILN i 2012 pålagt av fakultetet å revidere emneporteføljen med tanke på å etablere 
et mer robust og bærekraftig studietilbud. Vi har derfor valgt  ikke å arbeide med formulering av 
læringsutbytte på emnegruppepresentasjonene,  men heller vente til vi er ferdig med 
revisjonsarbeidet slik at læringsutbytteformuleringene vil reflektere det emnetilbudet vi skal ha 
fremover.   
Oversikt over emnegruppene på ILN ligger her: 
http://www.hf.uio.no/iln/studier/emnegrupper/ 
 
Revisjon av 30-gruppene i Scandinavian Studies: 
Svært mange av emnene i de ulike emnepakkene er nedlagt. Emnegruppepresentasjonene på nett er 
derfor misvisende og bør erstattes av nye emnegrupper.  En enklere oversikt med en bredere profil 
vil være lettere å vedlikeholde. Vi gjennomgikk derfor høsten 2012 emneporteføljen til HF og SV og 
laget oversikt over alle emner som undervises på engelsk og som omhandler Norge eller Norden.  Det 
skilles mellom emner på MA- og BA-nivå.  En kort forklarende tekst som framhever at emnene kan 
tas sammen med norskkurs, gjenstår før presentasjonen kan publiseres på nett. Vi skalt ferdigstille 
dette innen utgangen av vårsemesteret 2013.   
 
4 Studiekvalitet  
Har  

 kvalitetssystemet (tilsynssensorrapporter, periodiske emnerapporter, andre evalueringer og 
rapporter) 

 FS-tall (karakterstatistikk, klager, frafall, stryk, trekk og ikke møtt på eksamen)  
gitt indikasjoner på sviktende eller særlig god kvalitet, og hvordan er dette fulgt opp? 
 
Søknadsstatistikk: 
Høst 2012 var første gang bachelorprogrammet i Nordiske studier hadde direkte opptak til 
studieretningene. 

Søknadsalternativ 
Bachelorprogrammer 

2011 2012 

Plasser søkere1 Plasser søkere 

185-211 Årsenhet i nordisk, særlig 
norsk språk og litteratur 

25 118 25 124 

185-212 Årsenhet i norsk som 
andrespråk 

25 81 25 105 

185-893 Bachelor i lingvistikk 15 51 15 36 

Bachelor i nordiske studier 60 91 60 120 

185-889 Nordisk språk og litteratur og 
norsk som andrespråk 

  36 43 

185-909 Retorikk og språklig 
kommunikasjon 

  14 52 

185-074 Norrøne og keltiske studier   10 25 

                                                           
1
 Førstevalgssøkere  

http://www.hf.uio.no/iln/studier/emnegrupper/
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Søkertallene 2012  er hentet fra denne statistikken: 
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/opptak/12/ 
http://www.samordnaopptak.no/tall/2012/hoved/tilbud_per_plass 
Søkertallene 2011 er hentet fra denne statistikken: 
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/opptak/11/andel_kval1pri.html 
 
 
Masterprogrammene i nordiske studier, middelalderstudier og lingvistikk hadde første opptak høsten 
2011. Studieretningen keltisk språk og litteratur på middelalderstudier hadde ikke opptak høsten 
2012.  
Masterprogram Studieretning Plasser

2
 Søkere 

H11
3
 

Aktive 
Stud 
H11 

Søkere 
H12 

Aktive 
Stud 
H12 

Nordiske studier Nordisk språkvitenskap 60 15 11 18 5 

 Nordisk litteratur  18 7 25 14 

 Norsk som andrespråk  12 4 12 3 

 Retorikk og kommunikasjon  12 12 14 10 

 Litteraturformidling    25 14 

Lingvistikk Lingvistikk 25 5 4 14 5 

Middelalderstudier Nordic Viking and Medieval 
Culture4 

24 165 11 56 5 

Norrøn filologi  1 1 0  

Keltisk språk og litteratur   1 1 Ikke 
opptak 

 

Ibsen Studies  10 157 8 78 7 

Når det gjelder søkere til masterprogrammene ved ILN,  fikk alle kvalifiserte søkere tilbud om opptak 
høsten 2012.  
 
Utvikling av emneporteføljen 2012. Opprettelser og nedleggelser av emner: 
 

Fag (= alt med samme stedkode) antall opprettet antall nedlagt 

143500 (MAS, NFI, Nordisk prosjektsemester)  1 

143510 (IRSK)   

143520 (LING)   

143525 (NAVN)   

143530 (Nordisk litteratur og språk) 6 1 

143535 (NORINT)   

143540 (NOAS) 1  

143545 (RETKOM) 1  

=SUM 8 2 

                                                           
2
 Antall plasser er pr. program, ikke pr. studieretning. 

3
Antall førstevalgssøkere til den enkelte studieretning 

4
 Til og med høsten 2010 var dette et eget program. På denne studieretningen har vi både kvotestudenter og 

selvfinansierende internasjonale studenter. Derfor er reelt antall studenter høyere enn førstevalgssøkere. 
5
 Også inkludert kvalifiserte selvfinansierende søkere. 

6
 Også inkludert EØS-søkere. Ingen SFM eller kvote H12.  

7
 Også inkludert kvalifiserte kvote- og selvfinansierende søkere. 

8
 Også inkludert EØS-søkere. 

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/opptak/12/
http://www.samordnaopptak.no/tall/2012/hoved/tilbud_per_plass
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/opptak/11/andel_kval1pri.html
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 Fire av de nyopprettede emnene er 30 studiepoengs masteroppgaver som studentene skal ta etter å 
ha gjennomført nordisk prosjektsemester på masteren sin. Ett emne er heisvariant av det tidligere 
opprettede masteremnet i NORDKURS for nordiske studenter på besøk sommeren 2012. 
 
Klager og begrunnelser pr. fagområde: 
 

Fagområde Vår 2012 Høst 2012 

Begrunnelse Klage Endret 
karakter 

Begrunnelse Klage Endret 
karakter 

LING 21 2  5 5 2 (opp) 

NOAS 8 0  8 1 1 (opp) 

RETKOM 24 4 2 (opp) 12 3  

NORSPR 19 2  10 7  

NORLIT 35 7 1 (opp) 35 9 3 (opp) 

MAS/NFI 6 2  4 2  

IBSEN  2 1 (opp) 0 0  

=SUM 113 19 4 74 27 6 

 
Kommentarer til klagesaker der karakter ble endret : 
Ingen gikk ned i karakter etter en klagesak. I de tilfellene der karakteren ble endret, var det kun snakk 
om endring til bedre karakter. Noen klagesaker for høsten 2012 er ikke ferdigbehandlet ved 
ferdigstilling av rapporten. 
 

Kvalitetssikring – fagområde lingvistikk (LING) 
 
Periodiske emneevalueringer: 
Disse emnene ble periodisk evaluert i 2012: 
- LING1107 Språktilegnelse (vår) 
- LING1112 Morfologi og syntaks 1 (vår) 
- LING2121/4111 Fonetikk og fonologi 2 (vår) 
- LING4150 Språk og evolusjon (vår) 
- LING1111 Fonetikk og fonologi 1 (høst) 
- LING2103/4113 Syntaks 2 (høst) 
- LING4140 Språkvitenskapelig metode (høst) 
 
De fleste emnerapporter beretter om studenter som har vært jevnt over fornøyde med det meste. 
Statistikkene for karakterer og studiepoeng har heller ikke vist noe unormalt. På noen emner var det 
veldig få studenter som fylte ut og leverte studentevalueringsskjemaet. 
På LING4140 anser man at det er en fordel med felles undervisning med emnet NOR4170, da dette ga 
mer variasjon til undervisningen. På LING2103/4113 oppleves balansegangen mellom nivåene 
bachelor og master som en utfordring med hensyn til vanskelighetsgraden på pensum 
(originallitteratur kontra lærebøker), men lærer mener at pensum nå er på riktig nivå. På enkelte 
LING-emner oppleves det som noe problematisk at studentene har ulik EXFAC-bakgrunn: Emnene 
oppleves som litt for lette for dem med EXFAC03-SPR-bakgrunn, mens resten kan oppleve dem som 
litt for vanskelige. 
 
Tilsynssensors rapport for 2011: 
Mye anses som tilfredsstillende og bra. Enkelte emner har hatt for få kandidater totalt til at det kan gi 
et entydig bilde av om karaktersettingen er på riktig nivå. Det er et godt samsvar mellom 
eksamensoppgaver og emnenes læringsmål, men oppgavene er relativt lite rettet mot 
problemløsning. Dette gir inntrykk av at de ulike emnene først og fremst anses som kunnskapsfag 
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snarere enn ferdighetsfag, noe som strider mot beskrivelsen av ulike emner og mot en rimelig 
vektlegging av læringsmålene. Tilsynssensor har også inntrykk av at hvert emne forsøker å gi en 
innføring i flest mulig teoretiske tilnærminger, og at dette går på bekostning av fordypning. Det 
generelle inntrykket er solid. 

 

Kvalitetssikring – fagområde norsk som andrespråk (NOAS) 
 
Periodiske emneevalueringer: 
Disse emnene ble periodisk evaluert i 2012: 
- NOAS1100 Innføring i norsk som andrespråk (vår) 
- NOAS4102 Andrespråkstilegnelse og andrespråkslæring (vår) 
- NOAS2103 Skriftkyndighet i et andrespråksperspektiv med vekt på lesing (høst) 
 
De fleste emnerapporter beretter om studenter som har vært jevnt over fornøyde med det meste. 
Studentene utgjør ofte en veldig heterogen gruppe på dette faget, da mange er lærere i jobb som 
videreutdanner seg ved siden av og primært ønsker seg en årsenhet. Statistikkene for karakterer og 
studiepoeng har heller ikke vist noe unormalt. På noen emner var det veldig få studenter som fylte ut 
og leverte studentevalueringsskjemaet. Det fungerer bra med to lærere på et emne. Studentene 
melder at de er fornøyde med veksling mellom forelesninger og mindre grupper. 
 
Tilsynssensors rapport for 2011: 
Det ser ut til at studenter med annet morsmål enn norsk, ofte havner i den nederste delen av 
karakterskalaen. Dette er også grunnen til at det presiseres at gode norskkunnskaper kreves.  
Det ser ut til at det er gitt karakteren F i flere tilfeller på masternivå siste år enn tidligere, og slik sett 
at man tar i bruk hele karakterskalaen også der. Det er varierende deltakelse i studentevalueringer.  
 

 
 

Kvalitetssikring – fagområde RETKOM 
 
Periodiske emneevalueringer: 
Disse emnene ble periodisk evaluert i 2012: 
- RETKOM2103 Diskursanalyse (vår) 
- RETKOM3104/4104 Prosjektarbeid i retorikk (vår) 
- RETKOM4140 Tekstvitenskap (vår) 
- RETKOM4102 Retorisk temastudium; Politisk retorikk (høst) 
- RETKOM4110 Metoder i tekst- og kommunikasjonsforskning (høst) 
 
De fleste emnerapporter beretter om studenter som har vært jevnt over fornøyde med det meste. 
Statistikkene for karakterer og studiepoeng har heller ikke vist noe unormalt. I kun tre av de 
ovennevnte emner er det skrevet hensiktsmessige evalueringsrapporter. I RETKOM3104/4101 blir 
det anbefalt å kreve at studentene kommer til veiledning mens de jobber med rapportene sine. I 
RETKOM2103 var studentene særlig fornøyde med å samarbeide i grupper. 
 
Tilsynssensors rapport for 2011: 
Karaktergivningen er nærmere gausskurven nå en tidligere. Emnet RETKOM4105 bør ha 
kvalifiseringsoppgave. Studietilbudet holder en høy standard og er særdeles aktuelt og 
kompetansegivende.  
 

Kvalitetssikring – fagområde nordisk språk 
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Periodiske emneevalueringer: 
Disse emnene ble periodisk evaluert i 2012: 

- NOR1107 Sosiolingvistikk, talemålsvariasjon og språkkontakt i Norge 
- NOR1108 Klarspråk – korrekt og forståelig norsk 

 
NOR1107  
Emneansvarlige våren 2012 var Hans-Olav Enger og Arne Torp, men flere lærere var inne og 
underviste i løpet av semesteret. 
Enger og Torp påpeker at utfordringen med et opplegg med såpass mange lærere på samme 
emne, er at studentene kan oppleve det som noe sprikende, men de ser det  samtidig som 
en stor fordel for studentene å møte ulike lærerstemmer. Det ble muligens for ensidige 
timer med mye forelesning og kun noen få spørsmål ispedd. I tillegg ble timene preget av at 
lærerne var mer interessert i dialektologi og variasjonslingvistikk enn egentlig i språkkontakt 
og kvalitativ sosiolingvistikk, noe pensum imidlertid ga et visst grunnlag for. 
Når det gjelder pensum, ble dette tatt over mer eller mindre uendret fra våren 2011, noe 
Torp og Enger mener var mindre vellykket da de,som ansvarlige for emnet, ikke kjente 
litteraturen godt nok. De var heller ikke fornøyd med grunnboka Dialekter i Norge, som stod 
på pensum. Men det viste seg at mange studenter likte boka.  
Rapporten beretter for øvrig om ”mange flinke studenter”, noe null F-er og 13 B-er også 
indikerer.  På evalueringsskjemaet er 11 studenter svært godt fornøyd, mens 11 er godt 
fornøyd med undervisningen. 
 
NOR1108:: 
NOR1108 ble holdt for første gang våren 2012. Emnet ble holdt som et samarbeid mellom 
tre fast ansatte, en deltidstilsatt og en hjelpelærer. Emneansvarlig var Ruth Vatvedt Fjeld. 
Evalueringsapporten beretter om mange aktive og interesserte studenter, men planen for 
emnet ble opplevd som noe sprikende, både av dem som underviste og av studentene, både 
mht. det faglige innholdet og det administrative rundt emnet.  
Angående pensum beretter rapporten at noe av det var relativt utdatert, bl.a. fordi det ikke 
er gitt ut mye litteratur om dette emnet i de seinere år. Den litteraturen som var valgt, var 
vanskelig for studentene å få tak i. Det ble gjennomgått flere mindre øvingsoppgaver i 
tilknytning til pensumet.  
Studentenes evaluering viser at et slikt kurs bør være mer undervisningsintensivt med flere 
undervisningstimer, mindre teori og mer praktisk øvelse i omskriving av tekster  
Emneansvarlig mener det muligens bør gis to parallelle emner, ett for bokmål og ett for 
nynorsk, da klarspråksarbeid er relativt forskjellig for de to målformene. Det reflekteres også 
rundt om studentene egentlig ville ha kurs i praktisk språkbruk mens dette spesielt retter 
mot klarspråk.  
Bedre – og klarere – informasjon om kursets mål og innhold, bør altså etterstrebes i 
framtiden. 
 
Tilsynssensors rapport for vår 2011 og vår 2012 

NOR1100. 
-  
- Tilsynssensor har i hovedsak sett på karaktersettingen og nivået.  

-  
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- Det påpekes at kunnskapsmålene virker noe ambisiøse med tanke på at det ikke stilles krav 

til forkunnskap utover generell studiekompetanse, noe som gjenspeiles i 

eksamensresultatene. Til tross for at snittkarakteren var C (27 stk.), var det kun to A-er og 16 

B-er i tillegg til 16 stryk, ni E-er og åtte D-er.  

 

- Tilsynssensor mener også at utformingen av eksamensoppgavene kan spille negativt inn da 

oppgavesettene som gis til 4 timers eksamen framstår som ”noe rotete og derved 

uoversiktlige ved at de er utformet som ‘en meny’ av flerdelte oppgaver fra ulike deler av 

pensum der eksamenskandidatene til dels fritt selv skal velge ut hvilke spørsmål de vil 

besvare”.  Det påpekes at oppgavesett med så mange alternativer og kombinasjoner av 

alternativer kan være dårlig egnet til å måle studentenes faktiske kunnskaper på en adekvat 

måte da man kan tenke seg studentene som har lest hele pensum, bruker uforholdsmessig 

lang tid (av de fire timene de har til rådighet) på å bestemme seg for hvilke oppgaver og 

deloppgaver de vil velge å besvare, og at de fleste av studentene som ikke har tilegnet 

seg/lest hele pensum, alltids vil finne ‘noe å skrive om’ til eksamen.  

 

Tilsynssensor er i all hovedsak enig i karaktergivningen for de åtte besvarelsene hun har lest. 

 

Ang. tilsynssensors vurdering av NOR1107, NOR1108, NOR2101, NOR4103 og NOR4115 er 
det ikke noe spesielt å tilføye. Av emnene hun har sett nærmere på i denne tilsynsomgangen, 
har kandidatene, med et par usikre unntak, fått korrekte og rettferdige internvurderinger av 
sine prestasjoner etter hennes mening.  

 
 

Anbefalinger for fagmiljøets videre arbeid fra tilsynssensor: 
 
Karaktersettingen gjort av internsensor er i de fleste tilfeller helt i samsvar med de 
vurderinger tilsynssensor har gjort ved gjennomlesning av de tilsendte besvarelsene.  
 
Pensum-/leselistene for emnene er relevante i forhold til de stipulerte læringsmålene for de 
enkelte emner. Spørsmål om hvor stort utslag dårlig språkføring og/eller for dårlig mestring 
av nynorsk skal ha på karakteren, bør diskuteres i fagmiljøet på prinsipielt grunnlag.   
 
Erfaringsmessig legger faglærere ulik vekt på denne type mangler ved en besvarelse, og når 
man opererer med enmannskommisjoner og samtidig en relativt grovmasket karakterskala 
(der det ikke er mulig å skille mellom en god A og en svak A, mellom B+, B og B-, osv., og for 
ikke å snakke om bestått vs. ikke bestått) kan det i enkelte tilfeller få uheldige konsekvenser. 
 
Tilsynssensor mener  det er viktig å få avklart følgende spørsmål, eventuelt bringe det videre 
for en prinsippdebatt på nasjonalt nivå: om man kan honorere en besvarelse med karakteren 
A om det er ting å trekke for, som for eksempel dårlig nynorsk, dårlig formuleringsevne 
og/eller unøyaktigheter/feil i den faglige framstillingen. 
 
Tilsynssensors konklusjon om standarden på studietilbudet: 
Standarden på studietilbudet ser bra ut. Ut fra emnebeskrivelser og pensumsoversikter virker 
de fleste emnene vel gjennomtenkte, uten at jeg kan vurdere hvordan emnene faktisk 
fungerer innenfor de enkelte programmer og emnegrupper.  Jeg har merket meg at 
basisemnet NOR1100 – Norsk grammatikk ser ut til å ha fungert dårligere enn de øvrige 
emnene på dette nivået, og har antydet at det kan ha sammenheng med 
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eksamensoppgaveutformingen.  Emnebeskrivelsen med læringsmål og pensumoversikt gir et 
inntrykk av et svært sprikende innhold, noe som kanskje avspeiler fagmiljøets behov for å 
kompensere for manglende bakgrunnskunnskaper hos studentene – det de tidligere fikk 
gjennom obligatoriske forprøver i språkvitenskap. Sammenlignet med de andre NOR1100-
emnene jeg fikk til vurdering (NOR1107, NOR1108), er NOR1100 langt mer sammensatt 
innholdsmessig og således vanskeligere for studentene å oppnå gode resultater i, vil jeg tro.  

 

Kvalitetssikring fagområde norrønt og irsk 
 
Periodiske emneevalueringer: 

Disse emnene ble periodisk evaluert i 2012: 
- IRSK2303/4303 Keltiske mytologiske tekster 
- IRSK1501 Keltisk sivilisasjon – fastlandskeltisk og øykeltisk (ca. 700 f.Kr. – 1000 e.Kr.) 
- NFI4120 Old Norse – language and texts 
 
 
IRSK2303/4303 
Emnet ble gitt på engelsk for første gang for å åpne for utvekslingsstudenter. Det var likevel 
mulig for studentene å besvare eksamen og kvalifiseringsoppgaver på norsk. Studentene 
virket stort sett fornøyde med pensum og undervisningsopplegg. Faglærer framhever at det 
var svært gode diskusjoner i seminarene og at det ikke var noe hinder at studentene hadde 
ulik faglig bakgrunn. Hele karakterskalaen ble brukt, og snittkarakteren var c. 
 
IRSK1501 
Det var svært mange oppmeldte studenter i forhold til hvor mange som møtte til 
undervisningen og eksamen. Det var likevel relativt jevnt godt oppmøte av studenter, og de 
som møtte virket i all hovedsak fornøyde med undervisningsopplegget. Faglærer melder om 
at det var problematisk at studenter som konsekvent ikke møtte til undervisning, tok kontakt 
og ville ha undervisingsmateriale og oppfølging. Hele karakterskalaen ble brukt, og 
snittkarakteren var c. 
 
NFI4120 
Faglærer melder om at det faglige nivået på studentene var lavere enn det som forventes av 
studenter på masternivå.   Emnet hadde seks oppmeldte hvorav fire tok eksamen og fikk 
resultatene F, E, C og B. Dette er betydelig dårligere enn forrige gang faglærer ga emnet. Det 
framheves at det faglige innholdet er vanskelig. Faglærer mener at en økning fra 28 til 40 
timers undervisning kunne bedre situasjonen. Studentenes egeninnsats er avgjørende for å 
heve resultatene 

 

 
 

Kvalitetssikring – fagområde nordisk litteratur 
 
Periodiske emneevalueringer: 
Disse emnene ble periodisk evaluert i 2012: 
- NOR2440 – Sjangerstudium i nordisk litteratur B 
- NOR2460 – Motiv og temastudium i nordisk litteratur B 
- NOR4340 – Sjangerstudium i nordisk litteratur C 
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- NOR4450 – Teoretiske inngangsvinkler til masteroppgave i nordisk litteratur 
 

 
Emnerapportene viser at studentene er fornøyde med undervisningen, fra godt til svært godt. Det er 
ikke noe spesielt å merke seg når det gjelder karakterfordeling på emnene.  
Faglærerne rapporterer om dårlig oppmøte og lite forberedte studenter til noen emner utover i 
semesteret, og det kan ses i sammenheng med vurderingsform, f. eks. semesteroppgave gitt tidlig i 
semesteret, eller manglende oppmøteplikt i undervisningsformen.  Dette gjør at undervisningen 
bærer preg av å bli forelesninger framfor seminarundervisning med gjensidig forberedelse og 
tilstedeværelse.  
Det nye emnet NOR4450, første gang tilbudt våren 2012, ble flyttet til høstsemesteret som sterkt 
anbefalt i 1. semester. Rapporten viser gode tall på gjennomføring og viser til svært tilfredse 
studenter og i mange tilfeller imponerende eksamensresultater. Emnet er obligatorisk fra høsten 
2013. 
I noen tilfeller er svarprosenten svært liten på studentevalueringer, og det er fortsatt 
forbedringspotensiale når det gjelder kvalitetssikring på fagområdet nordisk litteratur. 
Studiekonsulenten mottar likevel rikelig med tilbakemeldinger fra faglærere gjennom 
underveisevalueringer i løpet av semesteret.  
Endring i rulleringsplaner i 2012 førte til at færre emner ble periodisk evaluert enn ønskelig. 
 

Kvalitetssikring – fagområde norsk for internasjonale studenter – språkemnene 
 
Periodiske emneevalueringer: 
Disse emnene ble periodisk evaluert i 2012: 
- NORINT0114 – Norsk for internasjonale studenter, 60-timers innføringskurs(vår) 
- NORINT0190 – Fonetikk for internasjonale studenter (høst) 
 
NORINT0114 er et introduksjonsemne i norsk språk som går over 60 timer i 10 uker. Emnet gis 
spesielt til Erasmus-studenter som skal være her i ett semester. Undervisningen foregår to ganger i 
uka i seks timer, hvorav én av timene gis i språklab. Våren 2012 ble 171 studenter gitt plass på 
emnet. På kandidatlista eksamen sto det igjen 149 studenter (med godkjent kvalifiseringsoppgave). 
Av disse møtte 115 til eksamen. Frafallet før eksamen var ca 33 %. Fem studenter strøk. 
Studentene gir positive tilbakemeldinger på undervisningen, men noen ønsker mer vektlegging av 
norsk dagligtale og færre grammatikkøvelser.  Boka som benyttes på emnet, Norsk på 1, 2, 3, 
oppleves som dyr (ca. 400,-), og emneansvarlig har tanker om at det kan være hensiktsmessig å 
utarbeide for eksempel et kompendium som er spesialtilpasset emnet. 
 
NORINT0190 (5 sp) er et ferdighetsemne der med fokus på uttale. Undervisningen foregår i språklab 
to timer i uka i 14 uker. Deler av tiden i språklab brukes slik at studenten gjør opptak av seg selv og 
får tilbakemelding på uttalen av lærer. Eksamen foregår også i språklab. Studentene leser inn 
eksamensoppgaven, og fyller ut skriftlig. Den skriftlige delen av oppgaven brukes korrigerende til for 
eksempel kandidater som vipper mellom to karakterer. Karaktergivingen varierer noe på emnet, men 
tendensen er studenter fra ”språkfjerne” områder har vanskelig for å oppnå høyere karakter enn C 
uten betydelig egeninnsats. 
 
Tilsynssensors rapport for 2012: 
NORINT0114:  

 Tilsynssensor peker på at muntlig ferdighet, slik den er beskrevet i emnebeskrivelsen, ikke 

gjenspeiles i eksamenskarakteren.  

 I rapporten til den forrige tilsynssensoren var denne uenig med karaktergivingen E for en del 

av besvarelsene og stilte spørsmål om sensorene lot studentene stå for å slippe å stryke så 
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mange. Det pekes i den nye rapporten på at dette har endret seg, og at det denne gangen var 

mindre uenighet mellom tilsynssensor og sensorene. 

NORINT0190: 

 Tilsynssensor peker på forbedringspotensiale i emnebeskrivelsen når det 

gjelderkaraktergivingen:”Studentenes uttale i norsk skal forbedres…”, noe som åpner på 

pedagogisk evaluering med hensyn til hvordan studentenes uttale er til eksamen, 

sammenliknet med hvordan den var i begynnelsen av kurset.  

 
 

Kvalitetssikring – fagområde norsk for internasjonale studenter – fagstudiet 
 
Periodiske emneevalueringer: 
Følgende emne ble periodisk evaluert i 2012: 
NORINT2115 – Dialektar, nynorsk og språkhistorie (vår) 
 
NORINT2115gikk første gang vår 2011. Emnet ble, av ulike grunner, ikke evaluert før andre gang det 
ble gitt. Likevel ble vurderingsform endret allerede etter første gang, fra semesteroppgave til 
hjemmeeksamen da det ble for vanskelig å hjelpe studentene å formulere en oppgave tidlig i 
semesteret. 
Pensum ble også endret, da vi har fått en ny nynorsk rettskrivning, og dermed nyere artikler om 
emnet. 
Våren 2012 var 18 studenter oppmeldt i semesterstarten, 13 studenter framstilte seg til eksamen, 12 
bestod, 1 strøk.  
 
Tilsynssensors rapport for 2012: 
NORINT2115: 

 Tilsynssensor påpeker også her misforhold mellom emnebeskrivelse og karaktergiving. 

 Formuleringen ”Studentene skal  kunne skrive tekstar på nynorsk” må sees på, og det må 

spesifiseres hva dette innebærer i emnebeskrivelsen. 

 Tilsynssensor vurderer flere eksamensbesvarelser som til lavere karakter enn sensor nettopp 

på grunn av tekst og læringsmål i emnebeskrivelsen. 

 Det er ingen spesielle kommentarer angående utformingen av eksamensoppgaven. 

 Eksamensformen (hjemmeeksamen) anses som egnet – emnet er både et kunnskaps- og et 

ferdighetsemne. 

 Det vil bli avholdt eget møte i fagmiljet angående emnebeskrivelse og læringsmål for emnet i 

løpet av vårsemesteret 2013. 

 
 
Karakterbruk: 
 
Hele karakterskalaen A-E skal brukes på alle nivåer med C som karakteren som gis en normalt 
begavet student som per 10 studiepoeng arbeider 13t20m i uka med studiene. Særlig på master 
brukes fortsatt overveiende karakterene A-B-C.  

Karaktersnitt for emner på BA- og MA-nivå ved ILN 2009-2011: 
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Fagområde Nivå V 09 H 09 V 10 H 10 V 11 H 11 V12 H12 

Ibsen BA ---- A9 B B/C10 A A B --- 

MA B B B B C C11 B C 

Irsk BA C C C ---- C ---- C C 

MA A/B12 C A F B ---- B B 

Islandsk BA ---- B B B ---- B B --- 

MA ---- ---- ---- ---- ---- ---- A --- 

Leksikografi BA ---- A ---- A B ---- B A 

MA ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- --- 

Lingvistikk BA C C C C C C C C 

MA B C B B B B B C 

Middelalder BA C B C C C C C C 

MA C B C C B C C B 

Navn BA B B B C B C D B 

MA B
 B 

---- B ---- A ---- B --- 

Norrønt BA B C B B/C B C C C 

MA B13 C B C B C C C 

Norsk som 
andrespråk 

BA C C C C C C C C 

MA C C C B14 C C C C 

Nordisk 
(språk og litt) 

BA C C C C C C C C 

MA B C C C B  C C C 

Norsk for 
internasjonale 
studenter 

BA C C C C C C C C 

MA ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
--- 

-
--- 

Retorikk og 
kommunikasjon 

BA C C B C C C C C 

MA B B B B B B C C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9
 Der karakteren er markert med grønt, er det få (2-4) kandidater. 

10
 50/50 B og C. 

11
 Der karakteren er markert med rødt, er det kun én kandidat. 

12
 50/50 A og B. 

13
 Åtte kandidater fordelt på fem emner. 

14
 Fem kandidater, hvorav én var på NOAS4190 og fikk A.  
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5 Arbeidslivsrelevans   
5.1 Gi en vurdering av instituttets innsats i forhold til tiltak 16 i HFs årsplan 2012-2014 - Sikre 
relevans i studiene 
 
5.2.1 Programmer/studieretninger med mulighet for praksis som integrert del av graden  

Program /studieretning Emnekode Antall studenter i praksis 

vår 201215 Høst 2012 

Master i nordiske studier, studieretning:    

Nordisk litteratur NOR4900   

Retorikk og kommunikasjon NOR4900  1 

Norsk som andrespråk NOR4900  1 

Nordisk språkvitenskap NOR4900  1 

Master i middelalderstudier, studieretning:     

Norrøn filologi NOR4900   

Keltisk språk og litteratur NOR4900   

 
5.2.2 Planlagte opprettelser av praksisemner  
Høsten 2012 var våre første masterstudenter på Nordisk Prosjektsemester ute.  
 
- En student fra studieretning norsk som andrespråk hadde praksis i Tromsø, hos Tromsprodukt, som 
i samarbeid med Flyktningtjenesten i Tromsø har startet opp prosjektet Flerspråklige i arbeid (FIA). 
Dette prosjektet  har som formål å skaffe språkpraksisplasser/arbeid til personer med 
innvandrerbakgrunn.  
- En student fra studieretning nordisk språk var i praksis i NRK Drama/Radioteatret, med 
tekstproduksjon, lanseringskampanjer i forbindelse med nye produksjoner og informasjonsarbeid.  
- En student fra studieretning retorikk og kommunikasjon var i praksis i TerraCycle med base i 
London. De skaper nasjonale gjenvinningssystemer for søppelet som av ulike grunner ikke allerede 
gjenvinnes. Vår student arbeidet med case-studier, markedsføring av TerraCycles løsninger mot det 
norske markedet, oversettelse og drifting av bedriftens deltakelse i sosiale medier.  
 
Alle tre fikk flotte referanser, og to av stedene ønsker å fortsette praksis-samarbeidet, mens det siste 
ansatte studenten. Vi forventer å doble antallet studenter som deltar på Nordisk Prosjektsemesteret 
høsten 2013. Vi vil ikke opprette flere praksisemner, men heller fokusere på å integrere ordningen i 
Nordisk Prosjektsemester som et alternativ i flere programmer/studieretninger. 
 
 
 6 Internasjonalisering  
 
6.1 Kommenter tallene for internasjonalisering 
(eksempelvis vekst/fall i utreisende/innreisende studenter) 

 

Semester Antall utreisende studenter Antall innreisende studenter 

Vår 2010 1 25 

Høst 2010 4 28 

Vår 2011 3 33 

Høst 2011 3 36 

Vår 2012 1 31 

Høst 2012 4 36 

 

                                                           
15

 Våre masterstudenter kan ikke reise på praksis på våren. 
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Antallet inn- og utreisende studenter er forholdsvis stabilt. Det er et stort misforhold mellom inn- og 
utreisende studenter på våre avtaler, og flere av våre avtaler har ikke blitt benyttet til utreise. Vi 
rekrutterer særlig godt fra nordistmiljøene i  Storbritannia, tyskpråklige og sentraleuropeiske land. 
Årsaken til skeivheten mellom inn- og utreisende studenter kan være at vi i all hovedsak er et nordisk 
institutt og at det dermed er mer attraktivt å reise til Norge for å studere norsk, enn det vil være for 
våre studenter å reiste til utlandet.   
 
6.2 Gi en vurdering av de tiltakene som instituttet har gjennomført i forbindelse med 
Internasjonaliseringsåret 2012 med henblikk på effekt og synliggjøring av internasjonal profil i 
programmene. 
Alle våre bachelor- og masterprogram, bortsett fra litteraturformidling, har ett semester som 
muliggjør utreise. Dette er synlig  på alle programsidene. Vi har sendt ut e-post til studentene for 
informere om utenlandsopphold,  og faglærere blir oppfordret til å motivere studenter til å reise ut, 
samt anbefale steder. I tillegg har vi informert om utenlandsopphold på informasjonsmøtene for nye 
studenter.  Det har også blitt lagt godt til rette for at nordiskstudentene på lektorprogrammet kan 
reise på utvekslingsopphold til de nordiske landene. Flere kontaktreiser har funnet sted til Sverige for 
å forbedre utvekslingsmulighetene til studentene på retorikk og kommunikasjon.  
Studentene melder tilbake at de savner at faglærerne informerer om muligheter for 
utenlandsopphold. Studentene opplever at dette ikke blir snakket om fra faglærernes side og mener 
det er en viktig årsak til at studentene ikke reiser på utveksling. De ønsker seg konkrete tipa fra 
faglærerne om hvor de anbefaler studentene å reise som en del av programmet.  
 
ILN har opprettet  fellesgraden Viking and Medieval Norse Studies (Nordic Master) med Universitetet 
på Island. Programmet har obligatorisk mobilitet mellom Island og Oslo. Det første kullet med 
studenter ble tatt opp på Island høsten 2012 og kommer til Oslo 2013. 
 
 
6.3 Gi oss "den gode historien": Beskriv et internasjonaliseringstiltak som dere har lykkes spesielt 
godt med (maks 5-6 linjer):  
     ● Fellesgraden Viking and Medieval Norse Studies har etter mye arbeid  blitt opprettet . 
     ● Fagmiljøet ved partneruniversitetene samarbeider om undervisning og har tett kontakt. 18 
studenter ble tatt opp på graden H12. 
     ● Samarbeidet ble initiert av fagmiljøene som  hele tiden har samarbeidet godt med 
administrasjonen.  Nordisk ministerråd har gitt økonomisk støtte utviklingen av prosjektet. 
 
 
7 Læringsmiljø 
 
Gi en beskrivelse av læringsmiljøarbeidet med vekt på  
 

 mottaksuka og øvrige arrangementer for 1. semesterstudenter  

 ILN har to bachelorprogrammer i henholdsvis nordiske studier og lingvistikk, samt to 
årsenheter i henholdsvis nordisk språk og litteratur og norsk som andrespråk . Instituttet 
arrangerte et felles velkomstmøte for samtlige nye lavere gradsstudenter, hvor 
undervisningsleder holdt innlegg, og samtlige ansatte i studieadministrasjonen presenterte 
seg. Under mottaksuka holdt vi  informasjonsmøter per studieretning, hvor  de 
vitenskapelige og de administrativt ansatte som studentene møter gjennom studiet, deltok 
og presenterte disiplinen. Nytt av året var at studentene allerede hadde valgt studieretning, i 
motsetning til tidligere år .  

 
 hvordan fadderordningen fungerte 
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 Alle førsteårssstudenter fikk i sin opptaks-e-post informasjon om fadderordningen og 
oppfordring om å melde seg på. Fadderrekruttering ble gjort av programkonsulent ved 
instituttet. ILN fikk tilstrekkelig med faddere fra alle sine programmer, med en overveldende 
oppslutning fra lingvistikk. Fadderne møtte studentene lokalt, og det ikke var noe felles 
faddermøte på universitetsplassen etter velkomstseremonien. I stedet ble faddermøtet 
organisert av programkonsulenten ved instituttet.  

 

 andre arrangementer for senere semestres studenter  

 Studentutvalget ved ILN har vært aktive og arrangert allmøter, quiz’er, 
arbeidslivsarrangementer og kandidatmarkeringer gjennom hele året. I tillegg har de 
vitenskapelig ansatte tatt initiativ til fagspesifikke samlinger og – avslutninger, samt 
studieturer.  

 

 tilrettelegging for bruk av programutvalg, studentutvalg og – foreninger 

 I tillegg til studentutvalget ved ILN finnes også Lingvistisk Studentforening som er meget 
aktive med språkkurs, ukestreff og faglige møter. I tillegg har Retorikksamfunnet 
gjenoppstått, på initiativ fra masterstudenter på studieretningen i retorikk og 
kommunikasjon, hvor debatter arrangeres. Arrangementene støttes med faglig-sosiale 
midler. 
 

 

 


