
Periodisk emnerapport EAS4550: Høst 2015 

Emneansvartlig: Eva Sarfi 

1. Sammenfattende evaluering av gjennomføringen av emnet i perioden 

Undervisningen foregikk etter planen for semestret. Studentevaluering (muntlig) fant sted 

midt i semestret.  

Ca. 13 studenter fulgte undervisningen, 18 tok eksamen (noen studenter fulgte 

undervisning i fjor, noen hadde selvstudium.  13 studenter svarte på skjema for 

studentevaluering.  

Av dem som svarte, ga 30 % uttrykk for at de var usikre på hva som forventes av dem i 

emnet. De øvrige mente å ha en klar oppfatning av dette. Alle med unntak av en person 

var enige i at emnebeskrivelsen ga god informasjon om pensum og undervising. Flertallet 

var fornøyde med undervisningen, men 20 % var det ikke. Dette kan muligens henge 

sammen med at det var forventet at studentene var forberedt til timene, mange var ikke 

det, og da ble det vanskelig å ha gode diskusjoner i timen. Tallene viser at bare 8 % av 

studentene brukte mer enn 10 timer på emnet i uken. Flertallet sa seg enige i å ha fått god 

oppfølging og tilbakemelding av lærer underveis.  

En student kommenterte at det ble gitt forskjellige beskjeder om tidspunkt for innlevering 

av mappeoppgaver. Det ble noen endringer underveis, og denne personen hadde 

tydeligvis ikke blitt informert om dette. 

1.2. Oppsummering og kommentarer til FS-rapport over gjennomføringsdata på 

emnet (karakterer, stryk, frafall) 

Flertallet av kandidatene fikk B eller C. En kandidat fikk F.  

1.3. Er det indikasjoner/eksempler på særlig god kvalitet? Hvordan er de fulgt opp?  

Det var positivt med seminarer der praktisk forskning ble presentert. 

1.4. Er det indikasjoner på sviktende kvalitet?  

Vanskelig å ha god undervisning når studentene ikke er forberedt.  

1.5. Hva er det fokusert på i denne perioden mht utvikling av studiekvalitet? Hva er 

det viktig å fokusere på i fremtiden?  

Pensum var noe endret. I fremtiden må det oppmuntres mer til aktiv deltakelse 

2. Forslag til tiltak for å forbedre emnet 

Det kan oppmuntres til mer aktivitet ved å ha flere oppgaver, flere obligatoriske 

innleveringer. Informasjon om forventninger og frister må strammes ytterligere opp. 


