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 1. Gi en vurdering av:  

- Pensum (innhold, omfang).  

- Undervisning (undervisningsformer, timeantall, spredning over semesteret, obligatoriske 

aktiviteter, kvalifiseringsoppgaver).  

- Ressurser og infrastruktur (undervisningsrom, audiovisuelle hjelpemidler, bibliotek-ressurser 

m.m.).  

- Eksamen (eksamensordning, vurderingsform). 

  

Dette er et 20-poengskurs med avsluttende bacheloropgave, der pensum er delt i en fellesdel 

og en selvvalgt del. Undervisningen tar utgangspunkt i fellesdelen. Innhold og omfang 

fungerte bra, men studentene må nok veiledes enda mer i hvordan de setter sammen et 

selvvalgt pensum. Dette er bachelorstudenter som ikke tidligere har hatt erfaring med det. 

Omfang: 28 timer, som ble fordelt som 3-timersøkter x 10 + to leseuker (ga et ”overskudd” på 

2 timer, som ga frihet når det gjaldt ikke slavisk alltid å måtte holde seg til den oppsatte 

tiden). 3-timers seminarene ga god ”tidsflate” for undervisningen, og fleksibilitet med hensyn 

til fordeling av oppgaver, pauser etc. I studentevalueringene (midtveis, periodisk og 

fortløpende muntlig) ble det gitt uttrykk for tilfredshet med fordelingen av oppgaver, timetall 

etc., og gode forslag til mindre endringer i opplegget som ble gitt i midtveisevalueringen, ble 

fulgt opp umiddelbart, noe det ble uttrykt stor tilfredshet med. Det er ikke 

kvalifiseringoppgaver her, men obligatoriske innlegg knyttet til fellespensum, som fungerte 

fint. Eksamen består av semesteroppgave og muntlig eksamen, og det er en god kombinasjon 

som gir tilstrekkelig balanse mellom valgfrihet og obligatorisk lesning. Studentene var svært 

aktive, og vi fikk til en god kombinasjon av studentaktivitet og ”miniforelesninger”. 

 

 

 2. Gir læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen en god beskrivelse av hva studentene 
skal kunne etter avlagt eksamen?  
Ja. 
 

 
 3. Fungerer emnebeskrivelsen tilfredsstillende? Sjekk følgende:  

- Statistikk over karakterer, frafall og klager.  

- Tilbakemeldinger til lærere og administrasjon.  

- Tilbakemeldinger på informasjonen/veiledningen studentene får om emnet.  

- Hvordan emnet fungerer i emnegruppene det inngår i.  

- Om emnet er riktig plassert med hensyn til nivå/anbefalt semester.  

- Om emnet er riktig definert med hensyn til anbefalte/påkrevde forkunnskaper.  

 

Emnebeskrivelsen ser ut til å fungere bra. To falt fra mot slutten av kurset, men ga beskjed til 

meg om grunnen, som de understreket ikke var kursrelatert. Dette er som sagt et emne som 

gikk for første gang h12, tidligere har vi ikke hatt et bacheloremne i slutten av graden med 

påfølgende bacheloroppgave. Erfaringene med kurset, plasseringen i studieløpet, og påkrevde 

forkunnskaper, er gode. Kurset fungerte fint som en mer selvstendig utvidelse av hva 

studentene hittil hadde gjort på bachelorstudiet (ikke 3-dagers hjemmeeksamen, men 

semesteroppgave, der studentene er ansvarlig for å velge emne, problemstilling etc. selv, med 

hjelp fra lærer), og som en forberedelse til et evt. masterstudium. Alt i alt var dette et morsomt 

og lærerrikt kurs for både lærer og studenter! 

 



 

 4. Har du gjort noen endringer siden forrige periodiske evaluering? Hvilke?  
Emnet ble gitt for første gang. 

 

 

 5. Forslag til forbedringer. 
Enda bedre informasjon om og veiledning i å legge opp et eget, valgfritt pensum knyttet til 

kursets overordnede tematikk. Jeg la tidlig ut et forslag i Fronter studentene kunne velge om 

de ønsket, men det viste seg at mange trengte langt mer hjelp (både når det gjaldt relevante 

tekster og formalia) enn det jeg hadde forutsatt, så her er det viktig å starte tidlig. Flere forstod 

for eksempel ikke at de ikke kunne legge opp tekster de hadde hatt på tidligere emner. Også 

balansen mellom individuelt pensum og fellespensum er viktig å snakke om fra første stund, 

samt hva det vil si å skrive en semesteroppgave. Informasjon om muntlig eksamen, at hele 

pensum må leses, selv om eksamineringen primært knyttes til fellespensum, er noe som 

bankes inn tidlig. 

 

Tone Selboe 

 

  


