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Mal for periodiske emnerapporter 

 

 

Innhold i den periodiske emnerapporten 

Rapporten skal inneholde den emneansvarliges vurderinger og kommentarer basert på 

grunnlagsmaterialet. Rapporten skal ta for seg følgende punkter så langt de passer:  

 
1. Vurdering  av: 

- Pensum: samme pensum som før, med unntak av en ny artikkel for områdedelen 

- Undervisning: ingen avvik fra oppsettet på emnesiden 

- Ressurser og infrastruktur:  Vi tok i bruk clickers i seminarene for språkdelen. Ellers 

har det vært mye bloggaktivitet (se blogg.uio.no/hf/ilos/pilot). Det har ellers vært dårlig 

oppmøte på seminarene (helt ned til 2), spesielt i siste halvdel av semestret.  

- Eksamen: som angitt på emnesiden, + kvalifisering 1 flervalgsprøve etter endt språkdel, 

og 2 kvalifiseringsoppgaver i hhv. Litteratur og område. 
 

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

kunne etter avlagt eksamen? 

Formuleringene ble forandret før semesterstart. Fra evalueringene fra i fjor  gikk det frem at 

studentene ikke følte at de hadde nådd læringsmålene. 

 

3.  

- Statistikk over karakterer, frafall og klager. Se FS-tall. Av 131 studenter strøk 14, 7 møtte 

ikke og 3 hadde legeattest. Av de 3 tok 2 kontinuasjonseksamen.  3 ønsket en begrunnelse. 

5 besvarelser blir undersøkt for mistanke om fusk. 

- For tilbakemeldinger fra studentene henviser vi til sluttevalueringen  som 41 studenter 

har besvart. 

- Lærerne og sensorene hadde et oppsummeringsmøte i begynnelse av februar, dvs etter at 

sluttevalueringen forelå. Ang. en del forbedringsforslag som vi kom frem til, se pkt 5. 

 

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

 

Bruk av clickers i seminarundervisningen: det ser ut til å være en god måte å involvere alle 

studentene og å få vite hva de har fått med seg av stoffet. 

Ellers er en dobbeltime i språk blitt erstattet med 2 seminartimer, dette for å imøtekomme 

studentenes ønske om  en tidligere start på seminarene (altså ikke bare 2 uker før flervalgsprøven). 

Vi har også passet på å gi tidlig informasjon om innleveringer osv. 

 

5. Forslag til forbedringer.  
 
- Innføring av skoleeksamen som vurderingsform: Studentene skriver nå 3 oppgaver: 2 

kvalifiseringsoppgaver + hjemmeeksamen. Det kan virke som litt unødvendig at de skal testes i 

det samme mot slutten. Dessuten gir hjemmeeksamen altfor god anledning til å fuske/samarbeide 

tett  – det er forbundet ganske mye arbeid med å finne ut om det er bare litt ”klipp og lim” eller 

om det er fusk. 

- Studentene skal få velge hoveddisiplinen de vil bli testet i, i tillegg må de svare på spørsmål fra 

de andre 2 delene i EXFAC. Dette gjør emnet mer interessant for alle og fører forhåpentligvis til 

større studentaktivitet på seminarene. Særlig for NORAM-studentene som bare har et språklig 

emne i BA-graden, må den nåværende ordningen være for krevende. 

- Det skal gis bokstavkarakter;  dette kan også bidra til større engasjement fra studentenes side. 
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- Det skal legges større vekt på reglene for sitatbruk i skrivekurset. De tilfellene med fusk og 

”klipp og lim” vi har oppdaget får oss til mistenke at studentene kanskje  ikke har oppfattet hva 

man har lov til å gjøre og hvor viktig det er å oppføre referansene og merke sitater.  

- Vi vil innføre obligatorisk oppmøte på seminarene. Lærerne er enige om at studentene må være 

tilstede på 7 av 9 seminartimer. 

 

Vi håper at alle disse forslag bidrar til å gjøre EXFAC til et mer interessant og engasjerende emne. 

 


