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Generelt 

 

Bare 3 av 10 studenter har levert evaluering, hvorav bare en har fulgt undervisningen 

regelmessig. Allerede i utgangspunktet er evalueringen derfor lite representativ.  Kurset var 

preget av ujevnt oppmøte, særlig i annen halvdel av semesteret. Ca. halvparten av studentene 

var regelmessig til stede, mens den andre halvparten av ulike grunner sjelden møtte frem 

(personlige forhold, sammenfall av undervisningstidspunkt med andre emner, jobb utenom 

studiet, barnepass og lignende). Uregelmessig fremmøte gjør det umulig å vurdere 

undervisningen på en dekkende måte. I de ulike underveisevalueringene ga de tilstedeværende 

studentene uttrykk for at de var fornøyd eller meget fornøyd med undervisningen. Det de ikke 

var fornøyd med, var problemene i den muntlige delen, som både med hensyn til pensum og 

forandringer i undervisningstidspunkt også etter vikarierende faglærers mening (Geir Farner) 

ikke fungerte tilfredsstillende. Dette problemet ble imidlertid kompensert ved 

tilretteleggingen av undervisningen for de som kunne møte. 

 Eksamensresultatene er meget gode og tyder på at opplegget som helhet likevel har 

fungert bra. 

 

Innhold i den periodiske emnerapporten 

 

1.  

- Pensum (innhold, omfang): passende stort, men pensum i den muntlige og kulturhistoriske  

delen av faget er utilfredsstillende og skulle ha vært forandret, noe som ikke har vært 

mulig p.g. a. faglærers lange sykefravær. I den rent språklige delen av emnet er pensum 

enten tilgjengelig i bokhandelen (grammatikken) eller i sin helhet lagt ut på Classfronter i 

form av fyldig kompendium med oppgaver i oversettelse fra nederlandsk til norsk med 

fullstendig fasit, et tilsvarende kompendium med oppgaver i grammatikk i tilknytning til 

undervisningen, en semesterplan som redegjør i detalj for alt stoff som skulle behandles 

samt hver uke en grundig redegjørelse for representative feil som har forekommet i de 

innleverte besvarelsene og med fasit for grammatikkoppgavene. 

 

 

- Undervisning (undervisningsformer, timeantall, spredning over semesteret, obligatoriske 

aktiviteter, kvalifiseringsoppgaver): fungerer bra. Dette semesteret har vi imidlertid hatt et  

problem med sykefravær, som førte til at vikar ble satt inn først helt i slutten av 

semesteret. Dette skyldtes et håp om at Ingeborg Sanner, som var sykmeldt, skulle kunne 

ta undervisningen senere i semesteret. Denne ventesituasjonen skapte selvsagt en 

vanskelig situasjon for studentene, og medførte også at opprinnelig 

undervisningstidspunkt ble endret, noe som kunne være vanskelig for enkelte studenter. 

Dette gjenspeiler seg også i de få studentsvarene. 

-  

- Ressurser og infrastruktur (undervisningsrom, audiovisuelle hjelpemidler, bibliotek-

ressurser m.m.): greit 

- Eksamen (eksamensordning, vurderingsform): Fungerer bra 
 

2. Gir læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen en god beskrivelse av hva studentene skal 

kunne etter avlagt eksamen? Ja 

 
3. Fungerer emnebeskrivelsen tilfredsstillende? Ja 
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Følgende er sjekket og funnet i orden:  

- Statistikk over karakterer, frafall og klager. 

- Tilbakemeldinger til lærere og administrasjon. 

- Tilbakemeldinger på informasjonen/veiledningen studentene får om 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.  

 

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

 

5. Forslag til forbedringer. Pensum i den muntlige/kulturhistoriske delen av emnet må forbedres, 

men dette er ikke mulig så lenge faglæreren med ansvar for dette området er syk. 

 

 

 

Geir Farner 

September 2011 


