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1. Sammenfattende evaluering av gjennomføringen av emnet i perioden 

 

Jeg underviste etter planen for semestret (vedlagt), uten avvik. Studentevaluering (skriftlig) 

fant sted midt i semestret.  

 

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

avvik. 

 

 

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

gjennomføringsdata på emnet (karakterer, stryk, frafall) 
 

Av 9 eksamensoppmeldte fikk 2 karakteren A (22%), 3 karakteren B (33%),  2 

karakteren C (22%), og 2 karakteren D (22%). Ingen E eller F. Studentenes prestasjoner 

ved innlevering av obligatorisk skriftlig oppgave holdt et nivå generelt godt over 

middels. 

 

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

opp? Jeg opplevde et flertall av studentene i denne gruppen som faglig sterke og 

svært engasjerte: en fryd å undervise. Oppfølging skjer gjennom skriftlig 

tilbakemelding på førsteutkastet, samt samtaler. 

 

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

Det var indikasjoner på sviktende kvalitet i et par av utkastene, dels fordi noen 

studentene kom sent i gang, dels fordi andre slet med personlige problemer, og i ett 

tilfelle fordi studentens skriftlige engelsk i utgangspunktet var svakt. Dette ble tatt opp i 

den detaljerte skriftlige tilbakemeldingen og i muntlig form. 

 

 

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

er det viktig å fokusere på i fremtiden? Jeg har fokusert på den skriftlige 

tilbakemeldingen på førsteutkastet som et middel for å bevisstgjøre studenten om 

sine valg i tilnærmelsen til pensumstoffet eller den aktuelle problemstillingen. Jeg 

tror fokus på skriveprosessen bør opprettholdes i fremtiden. Seminarene var svært 

livlige, med flere studenter som deltok spesielt entusiastisk. Selv om bare tre av 

studentene svarte på feedback-undersøkelsen, viser rapporten at disse i det minste 

var svært fornøyd. 

 

2. Forslag til tiltak for å forbedre emnet. Ingen. Dette emnet ser ut til å fenge studenter 

semester etter semester, og resultatene er alltid over gjennomsnittet. Min teori er at Milton 

får fram det beste i studenter. 

 


