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Endringer: Siden det meldte seg for mange studenter til å gjennomføre seminaret med kun en 

gruppe, ble det opprettet en ekstra. Dette hadde ikke nevneverdig betydning for 

gjennomføringen av undervisningen. 

 

 

Kommentarer til gjennomføringsdata: 59 studenter meldte seg til emnet, hvorav 56 meldte 

seg til eksamen og 49 gjennomførte eksamen. Det var følgelig et frafall på 10 studenter fra 

oppmelding til gjennomført eksamen. Ingen kandidater fikk F, følgelig var det også 49 

kandidater som bestod. Emnet trekker studenter fra en rekke forskjellige studieprogram, men 

de to klart viktigste er HFB-HIS (program for historie, 23 kandidater) og USM5-LAP (Lektor 

og adjunkt-programmet, 12 kandidater). Karakterfordelingen viser 8% A, 27% B, 35 % C, 

22%D og 8%E. 

Gjennomføringsdata for samme emne V2009 viser at da ble 32 studenter tatt opp på emnet, 

hvorav 29 meldte seg opp til eksamen, 1 møtte ikke, 24 bestod, mens 4 strøk. 

Karakterfordelingen blant de som bestod var da 13%A, 17%B, 29%C, 42%D, 0%E. 

Når man sammenligner disse tallene er det først og fremst å bemerke at emnet i 2010 trakk 

ganske nøyaktig dobbelt antall studenter. Karakterfordelingen er også ganske annerledes, med 

vesentlig flere B og C oppgaver i 2010 enn i 2009. Gjennomføringsgraden er temmelig lik. 

 

 

Indikasjoner på kvalitet: Undervisningsopplegget baserte seg i stor grad på forelesninger; 

det var relativt liten grad av muntlig framleggelser fra studentene og det var tilbud om frivillig 

kvalifiseringsoppgave. Det var kun 6 studenter som benyttet seg av dette. Det var obligatorisk 

frammøte første gang. Evalueringsskjema ble delt ut til studentene sent i semesteret, 18 svar 

er registrert. Dette er relativt lavt i forhold til antall oppmeldte studenter, men gir likevel et 

brukbart grunnlag for å si noe om studentenes inntrykk av emnet, informasjon, undervisning 

og pensum.  

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

svært fornøyd) var gjennomsnittet 5,22.  

På spørsmålet om hvordan forelesningene fungerte (på samme skala) var gjennomsnittet 5,16. 

På spørsmålet om hvordan man vurderte pensum var gjennomsnittet 4,39.  

På hvordan man vurderte egen innsats (på samme skala) var gjennomsnittet 4,00.  

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

var noe mindre tilfredshet med pensum, mens studentene vurderte egen innsats som brukbar, 

men heller ikke mer. Informasjonen om emnet ser ut til å ha fungert tilfredsstillende, hvor 

opplysninger på nettet eller fra faglærer ser ut å ha hatt størst betydning.  

 

Forslag til tiltak: Pensum bør revideres, dette er både faglærers og studentenes inntrykk. Fr 

øvrig ser undervisning (i forelesningsform) ut til å fungere svært bra, men noen studenter 

kommenterer at det ble for lite muntlig og skriftlig aktivitet.  
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