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Endringer:  Ingen vesentlige endringer i opplegg ble foretatt. Dessverre viste det seg ved 

semesterstart at en av bøkene på pensum var utsolgt fra forlaget, dette første til visse 

problemer i starten før en pdf-versjon ble lagt ut på Fronter. Flere studenter kommenterer 

visse problemer knyttet til dette. 

 

Kommentarer til gjennomføringsdata: 

HIS2111: 31 studenter meldte seg til undervisning i emnet, 26 var meldt opp til eksamen og 

av disse leverte 25 eksamensoppgave, altså et ganske moderat frafall.  Alle bestod eksamen. 

Emnet tiltrekker seg studenter fra en rekke studieprogram, det klart høyeste antall studenter er 

fra  HFB-HIS Historie (10 av totalt 25 studenter), mens for eksempel  SVB-INTER 

Internasjonale studier (4 studenter) og HFB-ANT Antikk kultur og klassiske språk (3 

studenter) var nummer to og tre.  

Karakterfordelingen viser 12% A,  20% B,  32% C og  36% D.  

For HIS4111s del var tre studenter undervisningsmeldt i emnet. Alle avla eksamen. 

Karakterfordelingen var 1 A og 2 B. 

Indikasjoner på kvalitet: Undervisningsopplegget baserte seg i stor grad på forelesninger (2 

timer i uken).  Det var obligatorisk kvalifiseringsoppgave på HIS2111 (ikke på HIS4111) og det 

er stort sett positive tilbakemeldinger på dette. Evalueringsskjema ble delt ut til studentene sent i 

semesteret, 8 svar er registrert (kun fra HIS2111). Dette er dessverre noe lavt og man bør ha dette 

in mente når man vurderer resultatene av evalueringen.   

På spørsmål om hvor fornøyd man var generelt med emnet (på en skala 1, lite fornøyd-6, svært 

fornøyd) var gjennomsnittet 5,4. 

På spørsmålet om hvordan undervisningen fungerte (på samme skala) var gjennomsnittet 5,6. På 

spørsmålet om hvordan man vurderte pensum var gjennomsnittet 4,4.  

På hvordan man vurderte informasjonen om emnet (på samme skala) var gjennomsnittet 5,1.  

 

Hovedinntrykket var altså bra/svært bra for både emnet som helhet og undervisningen. Flere 

studenter kommenterer at det ikke var seminarer, men i stor grad forelesninger, men at dette var 

positivt. Det var altså noe mindre tilfredshet med pensum. Noen synes deler av pensum var tungt, 



noen etterlyser mer faglitteratur på norsk og formodentlig er det slike innvendinger som trekker 

prosenten noe ned i forhold til evaluering av emnet som helhet og undervisningen. Informasjonen 

om emnet ser ut til å ha fungert bra, hvor web, Fronter og faglærer er de viktigste 

informasjonskanalene.   

 

Forslag til tiltak: Emnet virker alt i alt å være populært og undervisningen later til å fungere godt. 

Pensum bør nok revideres, selv om enkelte deler av det tydeligvis er populære. Ønsket om mer 

litteratur på norsk er vanskelig å imøtekomme.  
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