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1, Jeg underviste 2 timer i 14 uker for fellesundervisningen, og fire timer i 14 
uker i labben for 4 grupper. 
 
Det ble ingen avvik fra planen. Siden forrige periodiske evaluering ble det 
gjort en endring. Kurset har nå en obligatorisk oppmøteplikt på 80% for 
gruppeundervisning. 
 
2. Emnet hadde 51 eksamenspåmeldte studenter.  
46 studenter møtte opp til normal prøve og gikk opp til eksamen. 4 møtte 
ikke opp, og 1 fikk legeattest. Eksamensresultatene var spredd over hele 
karakterskalaen: 1 stryk, A (3), B (4), C (19), D (16), E (3). 
Gjennomsnittskarakter ble C.  
 
I tillegg var 2 studenter meldt på til utsatt prøve i januar, 1 møtte ikke opp, 1 
fikk karakter A. Derfor ble det i alt fire A høsten 2007. 
 
Studentene høsten 2007 hadde et bedre nivå i forhold til de forrige 
semestrene, og de var også en mer homogen gruppe. Det var flere A enn på 
mange år, mange C og D, og få E. 
 
3. Nå da det er obligatorisk oppmøteplikt i gruppene, rapporterer 92,6% av 
studentene at de har deltatt på 70 til 100% av undervisningen. Det er en klar 
faglig forbedring.  Det fører til at nivået i gruppene i labben blir mer enhetlig. 
Alle har vært gjennom samme opplegg. Mindre tid blir kastet bort på å 
forklare på nytt poenger som har vært gjennomgått før, til studenter som har 
vært borte fra undervisningen. De gode studentene som ville ha kommet 
uansett blir mindre frustrert, og de svakere gjør fremskritt. Det kan bemerkes 
at det ble mange studenter som oppnåde karakter D dette semesteret og få 
som fikk karakter E eller F.  
 
Det er også ressursbesparende. Det er et begrenset antall plasser i labben. Før 
måtte vi åpne nye grupper for å ta imot alle studentene som meldte seg, mens 
det etter hvert viste seg at mange plasser stod tomme. Nå vet studentene at de 
må være til stede. De som ikke har tenkt å komme melder seg ikke lenger, og 
kapasiteten utnyttes til fulle.  Det ble ikke åpnet en ekstra gruppe høsten 2007.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
4. INTERNT NOTAT TIL RAPPORT FOR FRA1103 HØSTEN 2008 
 

1. Når det gjelder organisering av eksamen høsten 2007, var det mindre 
vellykket at eksamenslokalet var på Hasle mens en student hadde en 
spesiell ordning på Blindern. Etter trøsterunden på Hasle var det så 
vidt jeg rakk å trøste studenten på Blindern som bare hadde en time 
igjen av eksamen.  Det var utilfredstillende.   

 
 

2. Jeg hadde behov for en ekstra tavle i labben og bestilte den så snart 
behovet dukket opp i starten av semesteret. Tavlen kom aldri, og er 
fortsatt ikke der. Behovet er fortsatt der. 

 
 
 


