
Periodisk emneevaluering av EAS4500 
 

Emnet er et metodeemne som er obligatorisk for alle studenter som tar master i 

Europeiske og amerikanske studier, alle studieretninger. 

 

Avvik/endringer fra emnebeskrivelsen 

Ingen 

 

Kommentarer til kvantitative gjennomføringsdata (karakter, stryk, frafall) 

Emnet har så å si ikke frafall fordi det er obligatorisk.  

Karakterene har vært svært jevne de senere år: 2-3 A, ca. 7-12 B, 10-15 C, 4-7 D. 2-3 E, 

1-3 F. I år hadde jeg tre A-er, to F-er. En F klaget og fikk E av klagekommisjonen. Den 

andre F-en klaget også men ble stående på F. 

 

Indikasjoner på god kvalitet 

Ingen studenter svarer at emnet ikke gir et godt metodisk grunnlag for å gå i gang med 

masteroppgaven. 46.7 % er svært enige i at emnet er nyttig, 53,3 % sier at det er litt nyttig 

for å komme i gang. Over 90 % sier at undervisningen har vært veldig strukturert, ingen 

mener at den var ustrukturert. De fleste mener at undervisning og øvelsesoppgaver har 

utfylt hverandre godt. 80 % er helt enige i at læreren har gitt gitt nyttige tilbakemeldinger 

på øvelsesoppgaver, 20 % er litt enige (ingen er uenige – dvs. ingen mener at de overhode 

ikke har fått noe ut av tilbakemeldingen). Et stort flertall fikk utbytte av eksamensformen 

(hjemmeeksamen) og ønsker å beholde denne. Tre studenter kommenterte at de heller 

ønsker karakteren bestått/ikke bestått i emnet. Men jeg ønsker å beholde karakterene, 

fordi det første året emnet gikk, ga jeg bestått/ikke bestått, men den gang ønsket et stort 

flertall karakterer. Jeg mener å ha funnet en form på emnet som fungerer godt. Det bør 

bare mindre justeringer til. 

 

Indikasjoner på sviktende kvalitet - Ingen kontrete eksempler. 

 

Hva er fokusert på i denne perioden mht utvikling av studiekvalitet 

Jeg har i forhold til tidligere lagt enda større vekt på å eksemplifisere 

metodeundervisningen så mye som mulig. Jeg har også forsøkt å lage øvelsesoppgaver og 

eksamensoppgaver som er så relevante som mulig for det området studentene jobber 

med. Jeg har prøvd å variere og hente eksempler fra de ulike studieretningene som er 

representert i gruppen. Jeg har laget oppgaver som studentene (frivillig) kan løse 

(hjemme, gjerne i grupper), og som de får tilbakemelding på både av meg, skriftlig, samt 

i plenum på seminar. 

 

Forslag til tiltak som kan forbedre emnet 

Jeg har hatt samme pensum i fem år og burde gjennomgå dette og skifte ut noen artikler.  

Ellers ønsker jeg å lage enda flere praktiske oppgaver i fremtiden. Jeg bør også 

samarbeide mer med lærerne som gir de studieretningsspesifikke metodekursene, slik at 

vi er sikret at vi utfyller hverandre på en nyttig måte. 

 

Desember 2007, Eva Sarfi 


