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Utfyllende kommentarer godkjent av studiedekanen ved HF 19.12.06.
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1. Beskrivelse av og kommentarer til eventuelle avvik fra og endringer i emnebeskrivelsen
Emnet fungerte som planlagt. Det var 14 forelesningr med en pause midt i semesteret. Studentene
hadde anledning til å levere to oppgaver i løpet av semesteret, men kun én var nødvendig for å
kunne ta eksamen.
2. Kommentarer til kvantitative gjennomføringsdata på emnet (karakterer, stryk, frafall)
Det var 59 studenter registrerte. Ca. 30 studenter møtte opp til forelesningene og 35 leverte mindre
oppgaver som ble godkjent i løpet av semesteret, med rett til å ta eksamen. 35 studenter møtte opp
til eksamen. Én student trakk seg ved eksamensstart.
Karkatererene var: 4 A, 12 B, 12 C, 2 D, 2 E, 1 F.
3. Er det indikasjoner/eksempler på særlig god kvalitet? Hvordan er de fulgt opp?
Gruppen var konsekvent i fremmøte og var ganske aktive i løpet av forelesningene (medregnet det
begrensede kunnskapsnivået i språket). Jeg organiserte også ekstra undervisningstimer hvor mange
var tilstede.
4. Er det indikasjoner på sviktende kvalitet? Hvordan er de fulgt opp?
Det er dessverre ikke noe språkkrav for studentene som har interesse av å delta i kurset, hvilket gjør
det vanskelig å undervise. Når forskjellige studenter har et ulikt språknivå blir det fort de samme
som deltar, mens andre ikke forstår alt og derfor ikke engasjeres og dropper kurset. Høsten 2008 var
det et problem med en student som klaget på karakter. Vedkommende hadde strøket på eksamen,
bl.a. p.g.a. manglende språkkunnskaper slik at vedkommende ikke kunne gjøre seg forstått.
5. Hva er det fokusert på i denne perioden mht utvikling av studiekvalitet?
Det er ønskelig å ha en opptaks diagnostisk prøve når det gjelder språket. Flere timer hadde også
vært ønskelig mht pensum: 28 undervisningstimer virker ikke nokfor å dekke hele pensum. .
6. Forslag til tiltak for å forbedre emnet
Jeg er generelt fornøyd med emnet og med studentene. I midten av semesteret fikk studentene 5
minutter til å skrive en evalueringskommentar om kurset. Nesten alle leverte sine kommentarer, som
jeg leverte til seniorrådgiver. Kommentarene var positive og gir uttrykk for at studentene var
engasjerte og fornøyde.
Resultatene viser at de som er tilstede på forelesningene får bedre resultater. Derfor hadde det vært
ønskelig med obligatorisk fremmøtte. På kurssidene står det at undervisningen er delvis nettbasert,
men Nettresurs SPA1300 dekker dessverre ikke hele programmet og etter min meninge burde det
bare brukes son en veiledning med nyttige linker til videre lesning og forskning.

