
Periodisk evaluering 
ARK4300 
Høstsemester 2011 
Emneansvarlig og foreleser: Espen Uleberg – Kulturhistorisk museum (KHM).  
  
 
1. Gjennomføringsdata: 
Oppmeldt: 13 
Gjennomført: 12 
Karakter: Bestått: 12 
Stryk: -  
Klager: - 
Karaktersnitt: Bestått 
 
 
2. Undervisning: Praktiske øvelser med introduksjon, og en forelesning. Gruppen var 
delt inn i to grupper. Undervisning per gruppe: Access-seminar: 1 dag; ArcGIS-
seminar: 1 dag, 3 x 2 timer for hver gruppe. En forelesning à to timer for begge 
grupper samtidig. 
 
3. Utvikling av studiekvalitet: Ikke noe sammenligningsmateriale fra før. Men 
underveisevalueringen viste at studentene var meget fornøyd med emnet og dets 
gjennomføring. To forelesninger, som tidligere (inntil høst 2010) ble holdt i ARK4300 
(om ”Planarbeid, registrering, etterarbeid og rapportskrivning” og om ”Katalogisering”) 
ble i vår flyttet til ARK4310 (Feltkurs i Nordisk arkeologi). Emneansvarlig mener at 
dette passer bedre tematisk. 
 
4. Forslag til tiltak for å forbedre emnet: Det kunne være en idé at studentene også 
fikk litt opplæring i bruken av Intrasis, som er programmet som brukes for 
dokumentasjon på arkeologiske utgravninger i Norge. Studentene får litt innsikt i 
programmet i løpet av feltkurset (ARK4310), men dette skjer mer i forhold til 
feltpraksis og ikke så meget i forhold til bruksmuligheter for fremstilling, statistikk etc. 
Studentene forslår at det eventuelt var en idé å gjennomføre ARK4300 som et blokk-
seminar i fremtiden (dvs. at al undervisning gjennomføres i løpet av en uke; se 
bemerkning i underveisevaluering). 
 
10.02.2012       Almut Schülke 
 
 
Vedlegg: 
 
ARK4300 – Høst 2011 
Underveisevaluering 
10.10.2011 
Kl. 15.30 
På Almut Schülkes kontor 
Deltakere: En studentrepresentant, Almut Schülke (emneansvarlig for IAKH) 
 
 
Tilbakemeldingen om emnet var utelukkende bra. 



Kurset funker bra. Forelesningene/Introduksjonstimene blev fremhevet som nyttige 
og lett forståelige. 
Også øvelsestimene ble rost: Der var en fin og trygg stemning, der var tilstrekkelig 
tid, også for å rette opp på feilene som ble gjort underveis. Underviseren (Espen 
Uleberg) er meget flink til å hjelpe og tilrettelegger også gjerne for den enkelte. Det 
var også godt med to mindre grupper. 
Studentene meldte også positivt tilbake om oppgaven som de skulle jobbe med 
underveis – og at det var nyttig at det var en litt lengre prosess. 
 
Der var noen studenter som mente at emnet ikke burde være obligatorisk. 
 
Der kom et forslag om man eventuelt kunne overveie å gjennomføre emnet som et 
ukeskurs, hvor man i en uke utelukkende konsentrerte seg på Access og ArcGIS, for 
å få enda bedre mulighet til å fordype seg. 
 
 
 
Oslo, 10.10.2011       Almut Schülke 
 
 
 
 
 


