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1. Gjennomføringsdata: 
Oppmeldt: 19 
Gjennomført: 18 
Karakter: A: 2; B: 5; C: 3; D: 5; E: 2; F: 1 
Stryk: 1 
Klager: - 
Karaktersnit: C 
 
2. Undervisning: 
 Form: 8 forelesninger (à 2 t); 7 gruppesamlinger (à 1 t) 
 Timeantall: 23 
 Spredning over semesteret: forelesning og seminar hver uke 
 Obligatoriske aktiviteter: deltakelse i 5 av 7 gruppesamlingene 
 Eksamensform: tre-dagers hjemmeeksamen 
 
3. Avvik/Endringer: 
 Siden høst 2011: 7 i stedet for 5 gruppesamlinger (à 1 t) 
 
4. Eksempler på særlig god kvalitet: 
 Meget høy deltakelse i gruppeundervisningen. 
 I midtveisevalueringen gav studentene uttrykk for at de var veldig tilfredse med 
forelesningene og gruppesamlingene (se vedlegg). Det ble fremhevet at det var 
positiv at det var kun få forelesere, dette gav fokus og sammenheng i forelesningene. 
Derutover blev det rost at gruppesamlingene tok opp emnene fra forelesningene, og 
at det gjennom en kombinasjon av gruppesamling og diskusjon ble mulig å inndra så 
mange studenter som mulig i diskusjonen. Gruppeunderviser (Almut Schülke) har 
opplevd studentene som engasjerte i gruppesamlingene, både i gruppearbeid og i 
etterfølgende diskusjon. Forholdsvis mange studenter var foreberedt til 
gruppesamling (lesning av utvalgte pensumtekster). Det virker som om strategien 
med å gi titlene/temaer for gruppesamlingene i forveien har inspirert studentene. De 
hadde på denne måten bedre mulighet for å foreberede samlingene 
 
5. Indikasjoner på sviktende kvalitet 
 Ingen tegn på sviktende kvalitet. 
 Det eneste som kan bemerkes her er at eksamensoppgavene kanskje ikke var 
så kvalitetsfulle som man eventuelt ville ha forventet etter studentenes engasjerte 
opptreden i gruppesamlingene. Men dette kan evt. henge samme med at 
oppgaveformen var en hjemmeeksamen i en ellers presset tid til semesterslutt. 
 
6. Utvikling av studiekvalitet 
 I forhold til siste periodisk evaluering (Høst 2009) kan det konstateres en klar 
økning i studiekvaliteten, både i antall deltakere og i studentisk engasjement. 
 
7. Forslag til tiltak for å forbedre emnet 
 Det skulle kanskje overveies om gruppeundervisningen skal økes fra 45 min 
per gang til en dobbeltime hver gang. På denne måten ville man kunne jobbe ennå 



mer problemorientert, og man vil også ha mulighet til å innbygge studentiske 
presentasjoner (som i så fald skulle foreberedes på forhånd – og som evt. kunne 
inngå i den avsluttende sensur). Men dette ville bare være mulig hvis deltakerantall 
også fremover vil ligge på omtrent 20 personer. 
 
 
 
 
Oslo, 1. februar 2012      Almut Schülke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
 
 
ARK2011 – Høst 2011 
 
 

Evaluering 
 
 
Form: samtale med studentrepresentanter 
Gjennomført 21.11.2011, kl. 10.30-11.15; Almut Schülkes kontor 
Tilstede: Anita Bergseth, Jan K. Hellan, Kine S. Henriksen, Almut Schülke 
 
 
Studentene var veldig tilfredse med emnet. 
De synes at det var bra at forelesningene om de forskjellige arkeologiske perioder 
var gruppert omkring fire sentrale temaer. Interessant og variert pensumslitteratur, 
som belyste temaene fra forskjellige vinkler, godt at det var delt opp i tematiske 
bolke, godt tilgjengelig. 
Det var bra med bare to (eller få) forelesere. Emnet var mer konsentrert og fokusert 
på denne måten. 
Gruppesamlingene fungerte veldig bra. De hang tematisk sammen med 
forelesingene, og hadde en klar linje gjennom hele semesteret. De har hjulpet å 
fordype enkeltemner. Arbeidsmåten med gruppearbeid først og plenumsdiskusjon 
etterpå var nyttig, især for dem som ikke har det så lett å snakke i plenum. På denne 
måten blev alle involvert. 
Bra at det var syv gruppesamlinger, og bra med fem obligatoriske. 
 
Almut Schülke, 21.11.2011 


