
Studentevaluering / Student Evaluation, Høst 2011 
Preventive Conservation 3020 

 
The student evaluations from a questionnaire were provided on the last day of the course. 
Responses included a number grade between 1 and 6, based on the evaluation form 
grades and definitions provided. The questions are particular to this module, but aimed to 
be comparable with other evaluation forms. 
 
Below is a table of the questions asked and their grades out of 6. As stated on the form; 
På en skala fra 1 til 6, der 1 er svært lite fornøyd og 6 er svært fornøyd (kryss av): On a scale 
of 1 to 6, with 1 being very unsatisfied and 6 being very satisfied (cross): 
 
Each question had a box beneath for students to comment. Many of the comments were 
similar, or were not given. Consequently, each section has six comments taken directly 
from students that cover the range of issues raised and satisfaction levels provided. Any 
repetition amongst the six comments is representative of a wider pattern of repetition. 
 

Question (English) Grade (of 6) 

Hvor fornøyd var du med emnet i sin helhet? How satisfied were you with 
the course as a whole? 

5.125 

Hvordan fungerte forelesningene? How were the lectures? 5.125 

Hvor klar var informasjonen som ble presentert? How clear was the 
information presented? 

4.875 

Hvor interessant var kursinnholdet? How interesting was the course 
content? 

5.375 

Hvordan var pensumlitteraturen? How was the course literature? 4.750 

Hvor fornøyd var du med den praktiske delen av kurset? How satisfied 
were you with the practical work? 

5.500 

Hvordan likte du strukturen av kurset? How did you find the structure of 
the course? 

4.500 

Hvor passemde fant du vurderings- / evalueringsmetoden? How suitable 
did you find the assessment method? 

5.286 

Øvrige kommentarer til emnet som helhet Other comments on the course 
as a whole 

- 

 
 
Hvor fornøyd var du med emnet i sin helhet? How satisfied were you with the course as a 
whole? 
5.125 
 
- Svært fornøyd med emnet. Interessant og lærerikt, både den teoretiske og praktiske 
arbeidsdelen. 
- Emnet har vært en god videreføring av kons2061, hvor begrepene/informasjon vi lærte da 
har blitt diskutert videre. Samtidig som vi har gått mye mer “I dybden” på enkelte områder – 
og arbeidet med praktisk. Informasjonen/pensum huskes lettere, f.eks selve lab-testene + å 
skrive rapportene var veldig verdifullt I forholdt til å bade forstå og huske meningen med 
lab-testene/fremgansmåte/kilder til nedbrytning/hvilke materialer som påvirkes etc. Det 



samme med IPM og pest-seminaret. Og målingen for eksamensoppg. Altså: vi har lært mye 
dette semsesteret – grundigere og mer praktisk tilnærming. Men mange kjemibegreper er 
fremdeles “løse begreper” uten at jeg skjønner sammenhengen/hva som faktisk star I 
pensum. Hva stoffer består av/påvirkning på andre/kjemiske reaksjoner 
- For mange grupper. 
- Jeg likte veldig godt å ha et fag som forbinder det teoretiske med det praktiske. Noen 
ganger var det litt mye stoff i forelesningene og litt lite pensum, som utdyper og forklarer 
powerpointene. Jeg brukte mye tid på å finne ut hvordan jeg lager grafer I excel og syns det 
var vanskelig å tolke dem – kanskje kunne vi hatt noen praktiske øvelser for å få en bedre 
forståelse hva man skal se etter og hvordan man lager forskjellige grafer. Jeg syns ikke at 
boka statistics without tears var noe hjelp. 
- Spennende fag og god foreleser. 
- Jeg var står fornøyd med forelesningene. Jeg fikk mye ut av dem. Jeg var glad att vi har hatt 
litt mer praksis og att det ikke var forelesninger. Oppgaven har vært intressant å jobbe med, 
laboratory eksperimentene har vært gøy å utføre. 
 
 
Hvordan fungerte forelesningene? How were the lectures? 
5.125 
 
- Even though some of the lectures were quite long, I never looked at my watch to see how 
much time was left. 
- Morsomme og innholdsrike forelesninger blandet med til tider pinlig stillhet. Studentene 
var ikke så aktive med å svare på spørmål med unntak av noen få, men Stemningen Løsnet 
en del på slutten. 
- Veldig oversiktlig og stukturerte, det er lett å følge med. Litt vanskelig med engelsk språk 
innimellom- når forelser snakker ”ut over det formelle innholdet”, men det er rett og slett 
bare fordi jeg ikke har god nok engelsk kunnskap til å forstå alt i ”vanlige” 
samtaler/sjargongen. Det føles veldig lett å kunne komme med spørmål til 
forelser/diskutere/ta kontakt. Oppleves veldig positivt.  
- Det var spesielt gøy med utflukter og praktiske øvelser. De lange dagene skulle nok vært 
litt bedre fordelt og kanskje ikke i slutten av semesteret. 
- Dem har vært veldig informerende og lette å skjønne. 
- Forelesningene var godt strukturert, så det var lett å følge med og forstå. Bruk av 
eksempler gjorde forelesningene mer spennede. 
- Forelesningene var interessante. Læreren krevde litt fra studentene, noe som får oss til å 
være mer forberedt til timen (+). 
 
 
Hvor klar var informasjonen som ble presentert? How clear was the information 
presented? 
4.875 
 
- Forelsningene er super-strukturerte og lett å følge ! 
- Jeg savner en engelsk-norsk ordbok + for (kjemiske)begreper (på kunsthistorie har de et 
kompendium til salgs for de mest brukte begrepene, f,eks). 
- Bra presentert, men mye innhold per forelesning 



- Veldig klart, spesielt på grunn av eksempler og illustrerende powerpointer. Iblant kan noe 
være litt uklart fordi det dukker opp engelske utrykk man ikke er så kjent med. (Men de 
hadde helt sikkert vært klarere hvis man hadde lest pensum godt på forhånd)  
- Ganske klar. Savnet eksempler av andre rapporter på fronter 
- Informasjonen var svært ofte klar og rett frem. Men noen ganger kunne læreren være litt 
vanskelig å forstå (bruk av litt for komplisert [engelsk]språk). 
 
 
Hvor interessant var kursinnholdet? How interesting was the course content? 
5.375 
 
- Kursinnholdet var svært bra. Oppfyller det jeg håpet kurset ville gi av kunnskap innen 
emnet. 
- Kursinnholdet oppleves mye mer interessant en kons2061, spesielt på grunn av mer 
praktisk tilnærming. Stoffet er ”mer levende”, satt i sammenheng med en konservators 
arbeid, for å sammenligne med kons2061 som var veldig teoretisk/”tørt”.  
- Jeg savner mer fokus på maleri, i tilegg. Det er mest fokus på historiske hus, 
arkologiske/etnografiske gjenstander. 
- Jeg syns ikke at innholdet var så spennende, men det var veldig nyttig å kunne anvende i 
forhold til conservation audit. 
- Preventive konservering er det jeg liker mest. Så jeg synes det var veldig interessant. 
- Kursinnholdet virker veldig relevant for det daglige arbeidet som konservator. 
 
 
Hvordan var pensumlitteraturen? How was the course literature? 
4.75 
 
- Pensum dekket bra kursets innhold og i forhold til forelesninger. Kanskje det kan lages en 
henvisningsliste til enda mer faglitteratur rundt forebyggende konservering for de 
interesserte?   
- Litt vanskelig å finne noe som var relatert til forelesningene og oppgaven 
- Jeg syns ikke statistics without tears var nyttig. 
- Den var nyttig og kortfattet. 
- Pensumlitteraturen var grei. Følte kanskje at den ikke var tilstrekkelig for 
semesteroppgaven, men den fulgte undervisningen bra. Pakke- og transportdelen av 
pensumet var litt for overflødig. Prosentvis var det mange artikler om dette i forhold til alt 
annet på pensum. Mange av disse artiklene ble også opplevd som repeterende mot 
hverandre. 
- Spesielt permen var veldig oversiktlig og det er lett å finne fram til den spesifikke 
informasjonen man er ute etter. 
 
 
Hvor fornøyd var du med den praktiske delen av kurset? How satisfied were you with the 
practical work? 
5.500 
 



- First of all it connected the theory with practice and makes one give it a little more 
thought. By doing this it introduces another perspective to what is written in the literature.  
- Endelig praktisk arbeid! Dette var svært lærerikt og spennende.  
- Godt fornøyd. Spesielt lab-kurs gav stor foståelse. Disse artiklene som er relatert til lab-
testene, ville vært ganske uforståelige/vanskelige å huske uten å gjennomføre testene.  
- Mer slikt er ønskelig ! 
- For lite informasjon om hva vi skulle gjøre. 
- Første emnet på 2 år der vi får lov til å gjøre noe praktisk, hurra! 
 
 
Hvordan likte du strukturen av kurset? How did you find the structure of the course? 
4.500 
 
- The six-hour sessions could have been more evenly distributed throughout the semester. 
- Strukturen gikk greit for min del. Men kanskje man kunne ikke ha alle lange dager på 
slutten. Ta noen i begynnelsen og noen på slutten av året. Blir veldig mye på slutten pga 
andre kurs og oppgave skrivingen. 
-Med fordel kan den praktiske delen være tidligere i semesteret. Fornøyd med inndelingen 
to timers forelesninger og 6 timers arbeidsdager. Vi trengte så lange dager, for eksempel 
dagen på laben, for å bli ferdig. 
-Det er fint med forelsningene i begynnelsen av semesteret, og seminarer som går mer i 
dybden etter disse. Men lab-testen kunne gjerne vært fremskyndet noe, slik at de kom 
tidligere i semesteret og ikke så nært opp til eksamenskriving, ettersom det krever en del tid 
til å skrive dette eksamensoppgaven ? 
- Bra struktur, var fornøyd. 
- Bra, men lange dager bør være på starten av semesteret, og ikke på slutten.  

 
 
Hvor passemde fant du vurderings- / evalueringsmetoden? How suitable did you find the 
assessment method? 
5.286 
 
- I believe that this resembles a real life situation more than many other assessment 
methods. 
- Fint å bli introdusert til IMRAD for rapportene. Men noe usikkerhet rundt om 
eksamensoppgaven (tilstandsrapporten) skal skrives som et essay eller mer ”IMRAD-aktig”. 
- Spennede, men også litt overveldene. Det er bra å få brynet seg.. 
- Man kunne ha hatt tre separate oppgaver. Man kunne ha ''the condition audit'' til 
eksamens levering. Lab rapport til en midtterminoppgave og man kanskje kunne ha hatt en 
uke, istedet for en dag til å gjøre ferdig presentasjonen for Pest Management. 
- Jeg er ikke veldig fornøyd med at powerpoint-presentasjonen av IPM blir vurdert som en 
del av eksamen. Denne hadde vi liten tid på, og vi fikk derfor ikke utarbeidet et resultat alle i 
gruppen var 100% fornøyd med.  
- Fint, akkurat som det er, med portfølje av oppgavetekst, rapport og IPMpresentasjon.  
 
 
Øvrige kommentarer til emnet som helhet Other comments on the course as a whole  



 
- Kan nevne dette med ord/begreps-ordbok i det uendelige … 
hvis dette krever mye tid av de ansatte: kan vi studenter få en side på fronter hvor vi kan 
lage dette selv/redigerer det fortløpende, og så godkjennes det/redigerers av en lærer før 
det kan være tilgjengelig for alle.  
- Som foreleser er det flott at du prøver å få oss til å diskutere/være muntlige. De prakttiske 
øvelsene bidrar til det, også. 
- 10 out of 10! :) Takk Joel for en fin høst semester! 
- Bra at du prøver å inkludere klassen i undervisningen. Man lærer så mye av å tenke selv, 
men grunnen til at vi er litt tilbakeholdene kan være fordi vi (studentene) ikke kjenner 
hverandre så godt og er ikke vant til å bidra i forelesningen. 
- Kanskje be sudentene sette seg litt inn i xl tidlig i kurset, hvis de ikke har erfaring med 
programmet fra før. 
- Takk for et bra emne! 


