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1. Sammenfattende evaluering av gjennomføringen av emnet i perioden 

1.1. Beskrivelse av og kommentarer til eventuelle avvik fra emneplan 
Ingen avvik fra emneplan. 

 

1.2. Oppsummering og kommentarer til FS-rapport 754.001 over kvantitative   

gjennomføringsdata på emnet (karakterer, stryk, frafall) 
Totalt antall eksamensoppmeldte: 65, av disse møtte 21 ikke opp, 1 hadde legeattest. 43 

kandidater har gjennomført eksamen, av disse 2 har strøket. Snittkarakter: C. 

 

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

De tilbakemeldingene man har fått fra studentenes siden, både gjennom 

underveisevalueringer og i mindre grad web-skjemaet, viser at studentene er stort sett 

fornøyd med emnet og, til tross for at undervisningstimer er redusert til et minimum, har man 

klart til å finne en god balanse mellom den teoretiske og den praktiske delen. 

 

1.4. Er det indikasjoner på sviktende kvalitet? Hvordan er de fulgt opp? 

Reduksjonen av undervisningstimer er frustrerende for både læreren og studentene. I tillegg 

til dette har mange programstudenter meldt seg på kurset, vært til stede bare den første 

obligatoriske uken og så forsvunnet. Mange av dem har ikke gått opp til slutteksamen, mens 

mange enkeltemnestudenter har på grunn av disse ikke kunnet melde seg til kurset. Noen 

studenter, som ikke har kunnet melde seg, har fått lov av meg å følge kurset, siden det var 

god plass allikevel, og har fulgt kurset til siste undervisningsdag – uten å kunne da avlegge 

eksamen i emnet. Neste semesteret bør man kutte det obligatoriske oppmøtet, slik at 

studentene som dukker opp er bare de som faktisk er interesserte i å følge kurset. 

 

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

viktig å fokusere på i fremtiden? 
Det er blitt tilbudt flere skriftlige prøver til studenter og test som i fremtiden skal også legges 

ut i Fronter. 

 

2. Forslag til tiltak for å forbedre emnet  

En utvidelse av antall undervisningstimer ville være ønskelig. 

 

 

Deltakernes vurderinger av emnet 

23 studenter har besvart det elektroniske spørreskjemaet, 11 har deltatt på en 

klasseromundersøkelse; generelt ser det ut at stort sett alle er ganske fornøyd med emnet (alle som 

har deltatt på klasseromundersøkelsen er fornøyd til veldig fornøyd), man setter spesielt pris på 

den gode stemningen i klasserommet og strukturen av kurset. Man merker derimot et sterkt ønske 

om å øke antall undervisningstimer og skriftlige obligatoriske oppgaver fra studentenes side i løpet 

av kurset. Noen synes at undervisningen går litt for fort og det er for mye pensum; det er imidlertid 

nødvendig å holde det tempoet hvis man vil føre studentene opp til 1000-nivået, noe som er 

egentlig meningen for innføringskursene. Noen synes at det brukes for mye italiensk i 

undervisningen, og ønsker at grammatikknotatene oversettes til norsk: notatene blir faktisk 

gjennomgått på norsk i forelesningen, så problemet består bare for studenter som ikke deltar fysisk 

på kurset; andre derimot sier at i et språkemne ”bør det brukes norsk minst mulig!”. 


