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1. Vurdering av: 

- Pensum (innhold, omfang).  

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

aktiviteter, kvalifiseringsoppgaver). 

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

ressurser m.m.). 

- Eksamen (eksamensordning, vurderingsform). 

 

Jeg synes at emnet fungerer bra i henhold til pensum, undervisning, ressurser, infrastruktur 

og eksamen. Jeg mener uansett at pensum og undervisningen kunne spisses mer mot de to 

hovedlæringsmål ved emnet: produksjon av tale og skriftlig produksjon. 
 

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

kunne etter avlagt eksamen? 

 

Læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen gir etter min mening en god beskrivelse av hva 

studentene skal kunne etter avlagt eksamen. 

 

 
3. Fungerer emnebeskrivelsen tilfredsstillende? Sjekk følgende:  

- 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.  

 

Etter min mening fungerer emnet bra i emnegruppene det inngår i og er riktig plassert med 

hensyn til nivå/anbefalt semester og er riktig definert med hensyn til anbefalte/påkrevde 

forkunnskaper. 14 studenter har fulgt emnet og har gått opp til eksamen. 12 har bestått, 1 

stryk, 1 ikke møtt. Snittkarakter: C. 5 svar av 14 utsendte skjemaer. 

Kommentarer fra studentene:  

 Muntlig eksamen ville passet bedre til emnet enn en skoeleksamen, gjerne supplert med en skriftlig 
hjemmeoppgave. 

 Kommentar til eksamen: til sammenligning med tidligere eksamener i emnet var denn eksamen 
mye mer omfattende og tiden ble veldig knapp. Samtlige av de som tok eksamen satt tiden ut 
inkludert de siste 10 minuttene til å sortere arkene. Alle jeg snakket med hadde hatt alt for liten tid 
ti, å svare tilstrekkelig på alle oppgavene. Det var oppgave 1 som skilte seg ut fra tidligere. På 
tidligere eksamener har dette vært en avkryssningsoppgave eller spørsmål som krever korte svar, 
mens den i år skulle besvares med 400 ord. Etter min mening må poenget med en eksamen være 
å få vist hva du kan. Dette var det ikke mulighet til i år da fokuset heller ble å rekke å få ned 
tilstrekkelig antall ord før tiden var ute. 

 Veldig gode forelesninger. Grotesk kjedelig pensum. 

 

 

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

 

Ingen. 

 

5. Forslag til forbedringer.  



 

Pensum og undervisningen må spisses mer mot de to hovedlæringsmål ved emnet: produksjon 

av tale og skriftlig produksjon. Pensum burde skiftes/suppleres. 

 


