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Pensum (innhold, omfang). 

I og med at dette er et oppgaveemne, blir pensum forholdsvis generelt. Det er utvidet 

med tekster om diskursanalyse og beholder innføringene i oppgaveskrivning, 

forskningsteknikk iog historisk forskning. 

 Undervisning (undervisningsformer, timeantall, spredning over semesteret, 

obligatoriske aktiviteter, kvalifiseringsoppgaver). 
 Forelesningene er som tidligere fire dobbelttimer i begynnelsen av semesteret med 

innføring i disiplinene nevnt ovenfor. De obligatoriske aktivitetene er utvidet til fire 

(egentlig seks, men vi ville unngå å lage en lang liste) og gir dermed en tettere 

oppfølgning av studentenes arbeid. 

 Ressurser og infrastruktur (undervisningsrom, audiovisuelle hjelpemidler, 

bibliotek-ressurser m.m.). 
 Tilfredsstillende. 

 Eksamen (eksamensordning, vurderingsform). 
 Siden dette er et oppgaveemne, er det små muligheter for andre eksamensformer. 

2. Gir læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen en god beskrivelse av 

hva studentene skal kunne etter avlagt eksamen? 

Jeg kan ikke se annet. 

3. Fungerer emnebeskrivelsen tilfredsstillende? Sjekk følgende: 

 Statistikk over karakterer, frafall og klager. 

 Tilbakemeldinger til lærere og administrasjon. 
 Ikke noe spesielt å anføre om dette. 

 Tilbakemeldinger på informasjonen/veiledningen studentene får om emnet. 
 Studentevalueringen 2015 viste ca 1/3 som var lite fornøyd. Siden det var bare tre 

studenter som tok eksamen, kan dette være bare én person som er misfornøyd, eller 

det kan fordele seg på det tre. Da det ikke ble gitt noen utfyllende kommentarer fra 

studentenes side, kan det ikke sies noe om dette, men det kan likevel tyde på at det 

kan være en tanke å vurdere hva man kan gjøre for å forbedre 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. 
 Ingen kommentarer til dette 

4. Har du gjort noen endringer siden forrige periodiske evaluering? Hvilke? 

Se ovenfor. 

5. Forslag til forbedringer. 

Muligens ha en femte dobbelttime hvor alle legger fram sine oppgaveskisser med 

gjennomføringsplan og diskuterer disse med lærerne. Det kunne føre til færre urealistiske 

planer. 
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