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Lærers vurdering av  

Undervisningsform: 

Tidsrammen: Emnet er som regel undervist over 6 uker, med to dobbelt-timer i uken. Dette anses 

som en fordel av de fleste studentene, men noen ville foretrukket at emnet gikk over lengre tid. Det 

bør overveies om et kompromiss kan lages, der for eksempel de to siste seminarene legges noen 

uker etter at de foregående er avsluttet 

Forelesning versus seminar: emnet må nødvendigvis inkludere kortere innføringer, kommentarer og 

veiledninger fra underviser, samt noen grundige og gjennomarbeidede forelesninger. Det er et  

tankekors at godt forberedte forelesninger som ville egnet seg til et større publikum utelukkende 

tilbys en rleativt liten gruppe studenter.   

Egenerklæring: er det henisktsmessig at egenerklæringer kan innlveres via e-post og ikke være 

egenhendig underskrevet?  

1. Beskrivelse av og kommentarer til eventuelle avvik fra og endringer i emnebeskrivelsen 

Pensum revideres jevnlig, slik at nye forskningsresultater kommer med. 

2. Kommentarer til kvantitative gjennomføringsdata på emnet (karakterer, stryk, frafall) 

HIS2171 – mappe eksamen:  Antall eksamensoppmeldte studenter var 29, mens 7 ikke møtte. Disse 

ser ut til å ha falt ut tidlig i kurset. 22 studenter bestod eksamen. 23% fikk A; 36% B; 36% C, og 5% D. 

HIS4171 – 6 timers skoleeksamen. 4 studenter oppmeldt, og 4 studenter bestod eksamen. 1 fikk A, 1 

fikk B og 2 fikk C.  

3. Er det indikasjoner/eksempler på særlig god kvalitet? Hvordan er de fulgt opp? 

 At emnet undervises på engelsk synes å være et pluss: andelen av studenter med norsk som 

hovedspråk vokser. Inntrykket er at norsk-talende ønsker å praktisere engelsk, både muntlig og 

skriftlig, og mange av dem  leverer også eksamensoppgaver på engelsk i stedet for på norsk. 

Emnet reiser dagsaktuelle store spørsmål – som vekker interessen til studentene  og inspirer til 

historiske undersøkelser. Gitt at sammenhengen mellom dagsaktuelle problemer og spørsmål og 

historiske hendelser formuleres og tydeliggjøres, fungerer dette bra. 

Emnet forutsetter aktiv deltagelse fra studentene og det fungerer bra. Dette inkluderer innlevering 

av ulike typer obligatoriske oppgaver, og bruk av mappe-eksamen. Selv MA studentene, som har en 

annen eksamensform – skole-eksamen, innleverer som oftest noen av de disse oppgavene. 

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

Ingen store problemer mht kvalitet. 



Midtveis evaluering. Omtrent midtveis i undervisningen bes studentene skrive et par setninger om 

hva de synes om kurest. Det betyr at mindre justeringer kan gjøres, for slik å optimere studentenes 

utbytte.  

5. Hva er det fokusert på i denne perioden mht utvikling av studiekvalitet? 

Ingen store endringer er foretatt.  

6. Forslag til tiltak for å forbedre emnet  

Ett problem er bruken av Fronter. Emnet har vært basert på bruk av Fronter. Dette er ikke optimalt. 

Det fører til mer adminstrativt arbeid for underviser, og studentene er ofte usikre på hvordan 

systemet skal brukes. Spesielt i forbindelse med obligatoriske innlevering og eksemenr blir det 

vanskelig, og innleveringer komme ofte som e-post i stedet, eller som e-post i tillegg til innlevering på 

fronter.  Fronter har fungert bra som middel til å sirkulere forelseningsnotater, gi beskjeder, m.m. – 

men ikke som eksamens/innleverings-verktøy. 

Et annet problem er at når studenter ikke møter opp lider progresjon og undervisnings-løp. Selv om 

tilstedeværelse har vært meget bra bør det  vurderes å innføre obligatorisk fremmøte. 

Et tredje problemfelt gjelder at studenter som overhode ikke kan delta i undrevisningen har blitt 

opptatt på emnet. Emnet er basert på at læring skjer i løpet av seminarene og er ikke lagt opp for 

fjernundervisning. Emnet bør ikke være åpent for studenter som ikke kan delta på seminarene. 

 

 

  


