
Evaluering av HIS3090 høstsemesteret 2010 
 

Denne evalueringen bygger bare på skjemaer fra 16 studenter. 

29 studenter var påmeldt undervisning, dvs veiledning. 27 meldte seg til eksamen, hvorav 25 møtte, 

dvs leverte oppgave. Flertallet av studentene hørte til bachelorprogrammet i historie og fikk C i 

gjennomsnitt. En mindre gruppe fra Lektorprogrammet fikk B i gjennomsnitt. 

Studentene krysset av på en skala fra 1 til 6 på hvor fornøyd de generelt var med emnet. 

Gjennomsnittsresultatet var 4,5 som må sies å være temmelig bra. Ingen krysset av på 1 og 2. Noen 

kommenterte at det var spennende å få arbeide selvstendig, men noen syntes at omfanget på ca 10 

sider var alt for lite. Det var vanskelig å fatte seg så knapt. 

En tilsvarende undersøkelse av hvordan veiledningen hadde fungert, ga resultatet 4,6. Her var det 

likevel mer spredning. Mange krysset av på 6, men også noen på 1 og 2. De fleste skrev at 

veiledningen hadde fungert meget bra, og at veilederne hadde vært meget inspirerende men noen få 

hadde dårlige erfaringer. I noen tilfeller hadde veilederne vært i utlandet og all veiledning hadde vært 

på mail. Én skrev at det hadde fungert meget bra, mens andre skrev at dette hadde vært mer blandet, 

eller dårlig. Noen mente at det var deres egen feil at de ikke fikk mer ut av veiledingen. 

Når det gjaldt informasjon, var det flere som pekte på at det var noe forskjellig informasjon på Fronter 

og web og i HIS3090-katalogen, og at dette var forvirrende. Av andre kommentarer kan nevnes at en 

student skrev at det ble gitt ganske lite informasjon om hvordan en HIS3090-oppgave skulle se ut, 

forside, litteraturliste, evt innholdsfortegnelse osv, og at det hadde vært behov for en 

eksempeloppgave. 

Konklusjonen må være at HIS3090 er et ganske vellykket tiltak som studentene i hovedsak er fornøyd 

med. Vi bør være enda flinkere med å passe på at veilederne er tilgjengelige og interesserte, 

informasjonen kan gjøres klarere, og det er antakelig en god idé at studentene kan få se eksempler på 

hvordan HIS3090-oppgaver ser ut. 
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