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Periodisk emnerapport for IBER1501  
Høsten 2014 
Tor Opsvik 
 
Innledning og oppsummering  
Kurset IBER1501 er et introduksjonskurs til iberiske verdens historie. Kurset er på 10 
studiepoeng og undervises fra og med 2014 både på våren og på høsten. Det er lagt opp til 
10 forelesninger og 8 seminarer. Det er en obligatorisk kvalifiseringsoppgave midt i 
semesteret, mens karakter blir gitt på grunnlag av en fire timers skoleeksamen.  
 
Det var totalt 70 studenter opptatt til emnet høsten 2014, hvorav 52 meldte seg opp til 
eksamen. I følge ”FS754.001: gjennomføringsfakta” var samtlige oppmeldte studenter på 
første termin i sitt studieprogram, og studenter fra årsenhetene i portugisisk (15 av 52 
oppmeldte til eksamen) og spansk (22 av 52 oppmeldte) utgjorde flertallet av studentene. 
Disse tallene kan stemme med undervisernes omtrentlige anslag av at flertallet av 
studentene på emnet var i sitt første semester ved universitetet.  
 
Av de 70 som ble tatt opp i emnet, møtte 43 studenter (63%) opp til eksamen. Frafallet var 
størst blant studentene på spansk årsenhet, der 51% av de opptatte møtte på eksamen. 
 
Høsten 2014 har Tor Opsvik holdt samtlige forelesninger og Jonas Walsøe har ledet 
seminarene. Tor Opsvik ble ansatt i et vikariat i august 2014, og dette innebærer at 
forfatteren av denne rapporten  i liten grad kjenner til emnets historie og utvikling over tid.     
 
For å evaluere kurset har studentene svart anonymt på et spørreskjema. Skjemaet hadde 6 
spørsmål, med svarkategoriene Svært uenig, Uenig, Verken-eller, Enig og Svært enig.  
21 studenter har svart på evalueringsskjemaet, det vil si halvparten av de 42 studentene 
som møtte opp til eksamen. 20-25 studenter har fulgt forelesningene og 
gruppeundervisningen og det er sannsynlig at det også i stor grad er disse som har svart på 
spørreskjemaet. Dette skulle i så fall gi en god svarprosent blant de som har fulgt 
undervisningen. 
 
Forutsatt at samme spørreskjema brukes for alle emnene ved ILOS, hadde fagansvarlige for 
enkeltemner hatt langt bedre mulighet til å tolke de innkomne svar på sitt emne hvis 
hun/han også fikk tilsendt på de aggregerte tallene, dvs hva som er gjennomsnittet for alle 
emner ved ILOS for hvert enkelt spørsmål. 
 
Det ble også gjort en midtveisevaluering, som hadde fokus på ting som kunne justeres 
underveis i semesteret. 15 studenter svarte på midtveisevalueringen.  
 
Hovedinntrykket er at studentene var middels fornøyd med emnet, og at emnet kommer 
dårligere ut enn ved forrige evaluering; vår 2013. De grunnleggende trekkene ved emnet, 
slik som pensum, undervisningsformer og kvalifisering ser imidlertid ut til å fungere godt, 
og det er ikke grunnlag for å igangsette eller anbefale noen omlegging eller store endringer.  
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Den tilgjengelige informasjonen gir et ganske usikkert grunnlag for å si hva som bør 
forbedres. Min vurdering er at de viktigste punktene er forbedring av kvaliteten på selve 
undervisningen og av kommunikasjonen med studentene, slik at underviserne underveis 
får bedre informasjon om hvordan emnet fungerer.   
 
 

1. Vurdering av pensum, undervisning, ressurser og infrastruktur, samt 
eksamen. 

 
Jeg mener at emnet fungerer godt på disse punktene.  
 
Pensum er lagt opp med tre lærebøker som dekker de land og historiske perioder som 
emnet fokuserer på. I tillegg er det lagt opp utfyllende tekster, som ofte er mer krevende, 
for seks land og når det gjelder økonomisk utvikling.  
 
Pensum oppleves av mange studenter som stort og krevende. En nærliggende årsak til dette 
kan være at 45% av studentene oppgir å ha brukt 0-5 timer i uken på emnet. Selv om 
pensum inneholder noen ganske krevende tekster, er dette som nevnt på grunn av en 
gjennomtenkt struktur.  Jeg vurderer det slik at pensum fungerer godt, og bortsett fra å 
erstatte artikkelen fra Argentina med en ny, er det ikke gjort endringer i pensum for våren 
2015.  
 
Det er en lang historisk periode og et stort og komplekst geografisk område som skal 
dekkes av undervisningen, så flere undervisningstimer ville uten tvil gagnet undervisningen 
på emnet.  I den forbindelse er det en svært viktig forbedring at gruppeundervisningen har 
blitt utvidet til to undervisningstimer per seminar (fra en time per seminar tidligere 
semestre). Utover dette vurderer jeg at undervisningsressursene er fordelt på en god måte.  
 
Uten å ha grundig empirisk grunnlag, tror jeg at digital skoleeksamen ville gjort det lettere 
for studentene å få vist hvilken kunnskap de har tilegnet seg i løpet av semesteret.  
 

2. Gir læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen en god beskrivelse av 
hva studentene skal kunne etter avlagt eksamen? 

 
Læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen består av en setning, og den er således 
svært kort og konsis. Jeg har overtatt den etter tidligere fagansvarlige på emnet og jeg har 
latt den stå fordi jeg mener den gir en god beskrivelse og fungerer godt.  
 

3. Fungerer emnebeskrivelsen tilfredsstillende?  
 

Emnebeskrivelsen ser ut til å fungere tilfredsstillende. I spørreundersøkelsen ble 
studentene spurt om emnebeskrivelsen ga relevant og klargjørende informasjon om 1. 
Undervisning og obligatoriske aktiviteter, 2. Pensum, og 3. Eksamen. 91%,  av studentene 
var enige eller svært enige når det gjaldt undervisning og obligatoriske aktiviteter. 
Tilsvarende andel vedrørende pensum og eksamen var henholdsvis 76% og 81%.  
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Undervisning og obligatoriske aktiviteter: 

  
 
Pensum: 

 
 
Eksamen: 

 
 
 
Når det gjelder påstanden ”Jeg har fått en klar oppfatning av hva som forventes av meg i 
dette emnet” er evalueringen fra studentenes side mindre entydig. Halvparten (52%) sier 
seg enig eller svært enig, mens 19% sier seg uenig eller svært uenig. Det er imidlertid 
vanskelig å vurdere i hvilken grad dette skyldes emnebeskrivelsen eller undervisningen og 
informasjon som ble gitt muntlig av lærerne. Hvis flertallet av studentene har sitt første 
semester som student, må man kanskje også regne med at en del bruker tid på å finne ut 
hva som forventes av dem i en ny læringssituasjon.  
 
«Jeg har fått en klar oppfatning av hva som forventes av meg i dette emnet» 

 
 
 

4. Karakterer 
 
Karakterene følger en normalfordeling, og har kun 5% stryk. Det er muligens en 
sammenheng med mange som ikke møtte opp til eksamen (9 studenter) og få stryk (2 
studenter). Utover dette er det vanskelig å tolke noe mer ut av karakterdataene.  
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5. Spørreundersøkelsen 
 
I det følgende vil jeg oppsummere svarene på de spørsmålene fra spørreskjemaet som ikke 
er nevnt så langt.  
 
Oppfølging, veiledning og tilbakemeldinger 
 
Kun 38,1% av studentene sa seg enige i følgende påstand: ”Jeg har fått god oppfølging, 
veiledning og relevante tilbakemeldinger fra lærer underveis i semesteret”.  
 
Flere studenter ga utrykk for skuffelse over at de ikke fikk individuell tilbakemelding på 
kvalifiseringsoppgaven, noe det ikke er satt av ressurser til på emnet. Utover dette 
opplevde verken foreleser eller gruppelærer at studentene etterspurte mye veiledning eller 
tilbakemeldinger, slik at studenter som aktivt hadde etterspurt mer veiledning og 
tilbakemelding kunne ha fått dette.  
 
At så stor andel av studentene har sitt første semester ved universitetet, og har 
videregående skole som sammenligningsgrunnlag, kan være en annen mulig forklaring på 
hvorfor evalueringene ikke er bedre på dette punktet. 
 
Spørsmålstillingen i skjemaet gjør det for øvrig vanskelig å vite om studentene tenker på 
foreleser, gruppelærer eller begge når de svarer.  
 
Uansett forklaring, tilsier responsen på dette punktet at det bør kommuniseres tydelig til 
studentene hva slags oppfølging, veiledning og tilbakemeldinger de kan forvente på emnet.  
 
«Jeg har fått god oppfølging, veiledning og relevante tilbakemeldinger  
fra lærer underveis i semesteret» 

 
 
 
Undervisningen 
 
En knapp halvpart av studentene (48%) sa seg enige eller svært enige i utsagnet ”Jeg er 
fornøyd med undervisningen på emnet”, mens fem studenter (24%) var uenige eller svært 
uenige. Dette liggere klart lavere enn forrige evaluering og er tall som bør forbedres.  
 
Spørreskjemaet skiller ikke mellom forelesningene og gruppeundervisningen, og dette gjør 
det vanskeligere å tolke disse tallene. Både foreleser og gruppelærer hadde inntrykk av at 
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studentene stort sett var interesserte, fornøyde og fulgte med på undervisningen. Aktiv 
deltakelse fra studentene kunne vært bedre på forelesningene, men her hadde 
gruppeundervisningen, som var tilrettelagt for diskusjon og aktiv deltakelse, en utfyllende 
rolle.  
 
I midtveisevalueringen ble det spurt om hva som kunne forbedres ved forelesningene og 
ved gruppeundervisningen, og det kom få forslag til forbedring. Når det gjaldt 
forelesningene ble det også spurt om studentene foretrakk mer deltakende aktiviteter for 
studentene eller om de ønsket ren forelesning. Responsen på dette spørsmålet var delt 
omtrent på midten, med et knapt flertall for mer deltakelse.  
 
Også når det gjelder det faglige nivået forelesningene er responsen delt, selv om utvalget er 
svært lite. Av de tre studentene som kommer med utfyllende kommentarer til 
spørreskjemaet, skriver en: ”Svært dårlige forelesninger, foreleser legger seg ofte på et helt 
annet nivå enn studentene, virker som om målet er å vise hvor stort vokabular man har”, 
mens en annen sier ”Spesielt fornøyd med Opsviks forelesninger som var inspirerende pga 
hans store og solide kunskap om emnet”. Dette viser at et faglig nivå som noen studenter 
finner inspirerende, kan ligge for høyt for andre studenter. Den beste løsningen vil 
antakelig være å prøve å skape en undervisningssituasjon hvor studentene kommer med 
mer tilbakemeldinger til foreleser, og gjøre det enklere å finne fram til riktig faglig nivå.  
 
”Jeg er fornøyd med undervisningen på emnet” 

 
 
 
Tidsbruk 
 
Når det gjelder hvor mange timer i uka studentene har brukt på emnet, så ligger tallene 
klart under tidsbruken til en fulltidsstudent. Samtidig har jeg fått inntrykk av at 45% som 
bruker 0-5 timer i uka og 40% som bruker 5-10 timer i uka er ganske vanlige tall (uten 
tilgang til det samlede gjennomsnittet er det vanskelig å si noe mer.) Tallene gir uansett 
grunn til å prøve å motivere studentene til å bruke mere tid på emnet. En annen løsning er 
selvsagt flere obligatoriske innleveringer, men det krever større undervisningsressurser. 
 
Hvor mange timer i uken har du brukt på dette emnet, inkludert undervisningen? 
0-5 timer 5-10 timer 10-15 timer 15 timer eller mer 

45% 40% 10% 5% 
 
Oppsummering og konklusjoner finnes i innledningen. 


