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1. Pensum som oppgitt på emnesiden (med unntak av bind 2 Jacques Marseille, som hadde falt ut 

av årets emnebeskrivelse. Studentene fikk tidlig informasjon om dette både muntlig og på 

Fronter). Ellers ingen avvik fra emneplanen mht. timeantall, undervisningsformer og 

kvalifiseringsoppgaver.  Undervisningsrommet i Kristine Bonnevies hus hadde videokanon og 

lerret. Noen problemer i begynnelsen av semesteret med låst dør, men dette løste seg da jeg fikk 

nøkkel. Ellers også noe trøbbel med maskinen i seminarrom 3508 (kun Mac – noe upraktisk ved 

bla. bruk av Microsoft PPT). Etter ønske fra studentene, har jeg brukt PPT. Læringsressurser 

(kronologiske oversikter, disposisjoner med mer) har blitt delt ut under forelesningene og lagt ut i 

Fronter. Når det gjelder eksamensordningen (mappe + muntlig eksamen) gir studentene uttrykk 

for at den gir dem gode muligheter for å vise kunnskapene de har ervervet i løpet av semesteret.  

 
 

2. Læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen gir – etter min mening - en god beskrivelse 

av hva studentene skal kunne etter avlagt eksamen. Studentene gir også uttrykk for at 

emnebeskrivelsen er dekkende mht. kursets innhold og læringsmål.  

 

 
3. Av 21 emnepåmeldte studenter, tok 15 eksamen. 3 har levert legeattest. En student fikk 

karakteren A, 6 studenter fikk B, 5 fikk C og 3 studenter fikk karakteren D. Ingen klager 

registrert. De tre studentene som ikke leverte /møtte til eksamen har ikke levert oppgaver 

underveis i semesteret. Kun 6 studenter har levert elektronisk evaluering. Vi har også hatt en 

underveisevaluering, der 9 studenter deltok. Studentene gir gjennomgående uttrykk for at de har 

fått stort utbytte av undervisningen og at de er fornøyde med læringsutbytte, informasjon og 

tilbakemeldinger på skriftlige arbeider. Mitt inntrykk er at emnet er riktig plassert mht. anbefalt 

nivå og forkunnskaper, noe også den elektroniske evalueringen støtter.  
 

 

4. Jeg har ikke gjort noen endringer siden forrige periodiske evaluering, da jeg ikke har hatt kurset 

tidligere. Jeg har imidlertid lagt opp undervisningsplanen i samråd med S.E. Lorås (som jeg har 

vært vikar for dette semesteret).   

 

 

5. Emnebeskrivelsen må endres noe, så det kommer tydelig fram at emnet har obligatoriske 

innleveringsoppgaver. Her er formuleringene noe uklare.  
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