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Beskrivelse av og kommentarer til eventuelle avvik fra og endringer i emnebeskrivelsen 
I begynnelsen og midten av semesteret forekom det en del forvirring blant både studenter og alle 

lærerne som var knyttet til emnet, fordi det står i emnebeskrivelsen at kvalifiseringsoppgave må 

være levert og godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Dette må endres. 

 

Ellers var det forvirring blant studentene med hensyn til obligatorisk oppmøte. Noen hadde fått med 

seg at første gruppesamling var obligatorisk, mens andre trodde at det var obligatorisk oppmøte på 

to eller tre av fem samlinger. Denne forvirringen skyldes nok for det meste mangel på innhenting av 

korrekt informasjon fra studentens side.  

 

Kommentarer til kvantitative gjennomføringsdata på emnet (karakterer, stryk, frafall) 
Emnet viser gode gjennomføringsdata med solid oppmøte til eksamen og godt karaktergjennomsnitt. 

 

Er det indikasjoner/eksempler på særlig god kvalitet? Hvordan er de fulgt opp?  
Foreleser maktet å skape begeistring blant en del studenter. Målet for foreleser (som også er 

emneansvarlig) var å lage et emne der historien ble levende og som ytterligere kunne stimulere den 

nye studentens interesse for fortiden. Gjennom pensumdel 1 var det meningen at studenten også 

skulle få innblikk i hva en vitenskapelig tilnærming innebærer. Derfor la foreleser vekt på at denne 

innledende pensumdelen skulle inneholde eksempler på historiske / arkeologiske forskningsbidrag 

som kunne illustrere fagenes virksomhet, og som samtidig kunne tjene som eksempler når 

pensumgjennomgangen mer angikk tyngre stoff, slik som vitenskapelig forklaring og hermeneutikk 

(pensumdel 2 og 3). Dette har åpenbart fungert veldig godt for mange studenters vedkommende, 

mens andre ikke forsto dette poenget og rapporterer at emnet er stort og vagt definert. Det er mulig 

at dette er kommentarer fra studenter som i liten grad fulgte undervisningen, for dette poenget med 

emnet ble ofte gjentatt av foreleser. Jeg mener at dette opplegget likevel har gitt EXFAC03-HARK 

sin særlige kvalitet, og at dette bør følges opp og foredles.  

 

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

Pensum trenger en lett revisjon. Titlene i pensumdel 1 kan reduseres noe. I pensumdelen om 

hermeneutikk er det for mye stoff – her foreslår jeg å rendyrke kommentarlitteratur knyttet til 

Gadamer, i tillegg kan man sette opp noe litteratur om hermeneutikken før Gadamer 

(hermeneutikkens historie). Nåværende pensum om hermeneutikk er for detaljert og omfattende, 

samt at det egentlig er for lite om Gadamer. Jeg mener at Gadamer er sentral, og at det er mer enn 

tilstrekkelig for en exfac-student å ha en nokså grundig kjennskap til hans bidrag. Har man det, vil 

man kunne gå videre med hermeneutikk. Men slik pensum står nå, blir det for mye av kritikken mot 

Gadamer og andre hermeneutikere og jeg mener dette er å kreve for mye på dette stadium av 

studieløpet. Dette skyldes at en exfac’er ikke har mangelfull ”empiri” å knytte denne teorien til. 

Dette er et generelt problem for nye studenter, og det er noe av dette jeg har forsøkt avhjulpet med 

eksemplene i pensumdel 1.  

 

Det ville i tillegg ha vært en fordel med noen flere forelesninger, for eksempel hver uke i 10 uker. 

Men i så tilfelle kan ikke foreleser også ha gruppeansvar, slik tilfellet var i høst.  

 

Forslag til tiltak for å forbedre emnet  

Se punktet ovenfor. 


