
Periodisk evaluering 
ARK4040 
Høstsemester 2011 
 
 
 
1. Gjennomføringsdata: 
Oppmeldt: 6 
Gjennomført: 5 
Karakter: A: 1; B: 3; D: 1 
Stryk: - 
Karaktersnitt: B 
 
2. Undervisning: 
5 forelesninger à 2 timer, en oppsummering (à 2 timer), 4 litteraturseminarer à 2 
timer, et seminar om skrivning av semesteroppgaver (à 2 timer) 
Forelesningene og seminarer vekselvis hver annen uke 
 
3. Avvik/Endringer: 
I forhold til høstsemesteret 2010 blev antall av litteraturseminarer forhøyet fra to til 
fire seminarer. Dessuten blev strukturen på seminarene endret: hver dobbeltime 
skulle foreberedes av to studenter, som skulle presentere dagens litteratur til 
seminardeltakere og som skulle lede en diskusjon omkring de berørte temaer. Dette 
fungerte veldig bra. Studentene blev på denne måten tvunget å lese tekstene 
inngående for å kunne forstå dem. Dette har også redusert ”frykten” for de til dels 
vanskelige teoretiske tekstene. 
 
4. Eksempler på særlig god kvalitet: 
Som også det uvanlig gode karaktergjennomsnittet viser, har det vært et kurs med 
meget engasjerte studenter. Diskusjonen i litteraturseminarene har vært på et høyt 
nivå. Studentene møte godt forberedt, og det var en meget aktiv ”kjerne”. 
Studentene var meget tilfredse med både forelesningene, seminarer og pensum 
(midtveisevaluering den 21.09.2011). Det ble fremhevet at pensum var meget 
balansert og at undervisningen fulgte pensum på en bra måte. 
 
5. Indikasjoner på sviktende kvalitet: 
Som sagt var diskusjonsnivået forholdsvis høy. Det viste seg, at ikke alle av de 
opprinnelig 8 studenter valgte å følge undervisningen gjennom semesteret (og førte 
til kun 5 innleverte oppgaver). Dette kan ha mange grunne, og med en så liten 
gruppe er det også vanskelig å anse dette for statistisk relevant. En grunn kunne 
være at disse tre følte at emnet var for vanskelig, men jeg tror at det i det gitte tilfelle 
også hadde andre grunne (som jobbing ved siden av studiene) som ikke hadde noe 
med emnet å gjøre. Som underviser kan jeg konstatere at emnet fungerte meget bra 
med de studenter som var til stede. 
 
6. Utvikling av studiekvalitet: 
Emnet er vanskelig og har alltid vært det, men i det store kan det konstateres at 
studiekvaliteten har vært på et bra nivå innenfor de siste årene.  
 
7. Forslag til tiltak for å forbedre emnet: 



Det fungerte veldig fin med de fem ledsagende seminarer, og det anbefales at 
opprettholde denne ordningen. Det kan evt. være en god idé at integrere en 
(halvdags) ekskursjon inn i forløpet, for å kunne eksemplifisere teoretiske tanker med 
konkrete observasjoner (i museet eller i landskap). 
En endring skal hermed forslås: at det i semesteroppgaven er prinsipiell mulig å 
bruke mer litteratur som ligger utenfor pensum (nåværende regel: ikke mer enn 
30%). Det virker ikke etter mål at studentene skal velge et tema for 
semesteroppgaven selv, men uten å kunne bruke mer selvvalgt litteratur. Og nå, hvor 
alle studenter skal skrive bacheloroppgave, skulle de nye masterstudenter også ha 
tilstrekkelig erfaring med å samle relevant litteratur. 
 
Oslo, 9.02.2011       Almut Schülke 
 
 
 
 


