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Etter den 5. forelesningen ble det gjennomført en underveisevaluering. På slutten av emnet ble det 

utdelt to spørreskjemaer: et standardskjema for periodisk evaluering og et skjema som ser nærmere 

på undervisningen på engelsk samt forelesninger, kollokvier, øvelser og bruk av Fronter. Totalt 32 

studenter svarte på de siste to evalueringene. 

1. 

Underveisevalueringen viste at de fleste studentene var fornøyde med forelesningene og 

seminarene. Disse ble beskrevet som engasjerende, strukturerte og klare. Noen synes det er 

vanskelig med undervisning på engelsk, og skulle gjerne ha mulighet til å snakke norsk i 

gruppearbeidet.  Siden de fleste gruppene fungerte godt på dette tidspunktet, ble det ikke gjort noe 

med det videre, men for neste gang emnet går, burde dette tilbys noen grupper med kun 

norskspråklige studenter. Noen studenter etterlyste også mer praktiske øvelser.  I seminaret etter 

underveisevalueringen var det allerede planlagt en gruppeøvelse, men for neste gang emnet går, kan 

det forsøkes å legge inn noen flere praktiske øvelser i begynnelsen av semesteret. 

Sluttevalueringen 

Pensum 

De fleste studenter synes pensum er krevende, men spennende. Noen mener at pensum er for stort. 

Ved slutten av emnet har 4 lest noe av pensum, 13 halvparten, 13 det meste og 2 har lest alt. En 

noenlunde lik fordeling som forrige gang emnet gikk, selv om studentene denne gangen fikk en 

øvelse som skulle oppfordre dem til å lese før forelesningen. 

Forelesninger 

Forelesningene vurderes som interessante til svært interessante og bra strukturerte. 2 studenter er 

middels fornøyde. 6 Studenter syntes det var vanskelig å følge med på forelesninger på engelsk på 

grunn av ukjente ord og uttrykk, vanskelig å følge forelesninger og ta notater samtidig, eller syntes at 

informasjon var presentert for fort.  Det er også noen av studentene som sier de ikke har 

vanskeligheter med å følge forelesningene som krysser av for noen av punktene over. 

 



17 studenter syntes det var enkelt å stille spørsmål i forelesningen og sier at det er fordi foreleser var 

åpen for spørsmål og oppmuntret til det.  12 studenter syntes det var vanskelig og sier at det er på 

grunn av språket. 1 student sier at det var i tillegg vanskelig å stille spørsmål i en sånn stille klasse. 

PowerPoints 

31 studenter syntes PowerPoints var svært tydelige, 24 syntes at disse var viktige for forståelsen av 

forelesningen, 6 syntes de var noe viktig og 2 syntes de ikke var viktige i det hele tatt. 

Kollokvier 

24 studenter syntes at kollokvier bidro til forståelsen av forelesningens innhold, 4 syntes de bidro 

noe og 4 syntes at de ikke var nyttige i det hele tatt. 27 studenter sier at kollokvier gav dem 

anledning til å stille spørsmål, mens 5 svarer at de ikke fikk anledning. 31 studenter syntes at de fikk 

diskutert relevante temaer og 1 er uenig. 

Øvelser og kvalifiseringsoppgave 

15 studenter syntes at øvelser får dem til å jobbe aktivt med stoffet gjennom hele semesteret. 2 er 

ikke enig i dette og 15 er delvis enig. En syntes at det kreves for høy innsats for 

kvalifiseringsoppgaven og 2 syntes det tar for mye tid. 

Ordliste 

De fleste studenter brukte ikke ordliste ettersom de hadde glemt at den var der, men noen skrev at 

de ville bruke den for forberedelsen til eksamen. 

Eksamensform 

9 Studenter syntes at skoleeksamen er en passende vurderingsform, ellers nevnes det alle andre 

mulige former for vurdering. 

Generelt var studentene godt til svært fornøyde med emnet, bortsett fra 2 som var misfornøyde. 

2. 

Læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen gir en god beskrivelse av hva studentene skal 

kunne etter avlagt eksamen. 

3. 

Emnebeskrivelsene er tilfredsstillende. 

Karakterer: 2A, 14B, 20C, 4D, 2E 

Klager: 1 

Ikke møtt: 9 

 



4. 

Endringer fra forrige gang: 

Det ble vist en kortfilm om konservering ved starten av emnet. 

Det er lagt inn øvelser for å få studenter til å arbeide mer før forelesningene. 

 

5. 

Forslag til forbedringer: 

 Forsøke å legge inn flere praktiske øvelser og utarbeide noen case-studier   

 Videre utarbeiding av ordlisten 

 Tilby noen norsk språklige kollokviegrupper – dette mht norske konserveringstudenter som 

må følge emnet og som ikke nødvendigvis har gode engelskkunnskaper 

 Oppdatere pensum 


