Mal godkjent av rektor 08.06.05 etter Studiekomiteens anbefaling
Utfyllende kommentarer godkjent av studiedekanen ved HF 19.12.06. 

PERIODISK EMNERAPPORT IRSK1110 V07


Emneansvarlig lærer har ansvar for å utarbeide rapporten som skal dekke hele perioden siden forrige periodiske evaluering. I tillegg til gjennomføringsdata fra studieadministrasjonen skal rapporten bygge på vurderinger fra følgende grupper:

Lærernes og ev. det administrative personalets vurdering av 
	målgruppe/rekruttering (antall, nivå, forkunnskaper, programtilhørighet)

undervisnings- og vurderingsformene, særlig i relasjon til læringsmålene
ressurser og infrastruktur
tilsynssensorrapporter

Studentenes vurdering av bla.
	studieinformasjon og undervisningsstart 
	undervisningsopplegget 
	læringsmiljøet
	vurderingsformene
	gjennomføring av studentevalueringene

egeninnsats

Vurderingene kommenteres under de relevante punktene i malen nedenfor når det er noe særskilt å bemerke. Rapporten lenkes opp til emnesiden etter å ha blitt behandlet av instituttet. Ev. instituttinterne kommentarer som ikke skal publiseres på nett, kan følge med rapporten i et internt notat.


1. Beskrivelse av og kommentarer til eventuelle avvik fra og endringer i emnebeskrivelsen
Med avvik menes forandringer gjennomført etter undervisningsstart pga uforutsette omstendigheter. Med endringer menes forandringer som er gjennomført og annonsert før undervisningsstart.

I henhold til emnebeskrivelsen fordeles undervisningen på ca 7 timer pr uke ut over semesteret. 
Undervisningen med Peter Smith, førsteamanuensis II fra Derry, var vi dessverre nødt til å legge som to ukers intensivkurs på begynnelsen av semesteret. Dette ble det gitt informasjon om på semestersidene da disse ble publisert, slik at studentene var gjort oppmerksomme på dette i god tid. Det var da heller ingenting som tydet på at studentene ikke var klar over denne situasjonen ved semesterstart. 

2. Kommentarer til kvantitative gjennomføringsdata på emnet (karakterer, stryk, frafall)
Gjennomføringsdata fremskaffes av studieadministrasjonen ved hjelp av FS-rapport 754.001. For emner med mer enn 10 studenter anbefales det at karaktergivning og stryk kommenteres i forhold til gjennomsnittet på faget og fakultetet. Når et emne har vært undervist to eller flere ganger siden forrige periodiske evaluering, kommenteres også signifikante endringer i løpet av rapporteringsperioden.

Obligatoriske aktiviteter
To obligatoriske oppgaver ble levert inn av 9 studenter og begge gangene fikk alle godkjent sine oppgaver på første forsøk og dermed kvalifisert for eksamen. 

Karakterfordeling
Av de 9 som var oppmeldt til eksamen, møtte alle. Fordelingen av karakteren er som følger:

A 22%
B 22%
C 44%
D 11%
E  0%

Med så få studenter er det vanskelig å få et godt inntrykk av karakterfordelingen, men hovedtyngden ligger på C og snittet ligger på C med bruk av alle karakterer bortsett fra E og stryk. 

Emnet har blitt gitt en gang tidligere, våren 2005. Da avla 13 studenter eksamen og fordelingen var som følger:
A 15%
B 15%
C 31%
D 23%
E 15%
Ingen stryk

De to gangene emnet har vært gitt sett under ett, har en tilnærmet normert karakterfordeling med unntak av stryk som ikke har vært gitt noen av gangene. Emnet bygger direkte på begynnerkurset i irsk som går semesteret før, og ettersom det er på 20 studiepoeng kreves det hardt arbeid for å fortsette med dette kurset, hvis grunnlaget fra foregående semester er dårlig. 

Vurderingsformer
Emnet har en 3-dagers hjemmeeksamen (20 studiepoeng). Tre av ni studenter har levert inn evalueringsskjema og av de tre er to fornøyde med hjemmeeksamen, mens den tredje ønsker seg mappeinnlevering, noe som med fordel kan vurderes som et godt alternativ. 

3. Er det indikasjoner/eksempler på særlig god kvalitet? Hvordan er de fulgt opp? 
Her beskrives spesielt vellykkede grep i organiseringen av opptak, undervisning og prøving som andre kan ha nytte av.

Hver uke har studentene fått et enkelt stykke som skulle leses igjennom til neste gang da de fikk utlevert muntlige oppgaver knyttet til stykket. En av studentene har trukket fram dette som særlig positivt. 

4. Er det indikasjoner på sviktende kvalitet? Hvordan er de fulgt opp? 
Her beskrives ev. mindre vellykkede grep i organisering av opptak, undervisning og prøving som andre kan ha nytte av å kjenne til.

Intensivundervisningen ved begynnelsen av semesteret oppfattes av flere av studentene og av emneansvarlig som upedagogisk. Dette er et problem som det jobbes med og som man var klar over kom til å dukke opp ettersom det først var klart så sent hvordan undervisningen med førsteamanuensis II kom til å bli og ettersom det var første gangen denne ordningen ble gjennomført på faget som helhet. 

6. Forslag til tiltak for å forbedre emnet 
Hva er det viktig å fokusere på i fremtiden for å forbedre kvaliteten på emnet i lys av beskrivelsene ovenfor?

Av de ni som avla eksamen i emnet, har tre levert evalueringsskjema. Gjennomgående er de som har svart, fornøyde med emnet. Pensum trekkes fram som svært godt, med god variasjon. Faglærer føler også at dette var et pensum som i stort sett fungerte veldig bra, særlig i den rekkefølgen det ble brukt. 

To av tre er godt fornøyd alt i alt, den tredje er svært godt fornøyd. Det eneste som påpekes som negativt er intensivkurset som startet kl 8.15 fire dager i uken i to uker. 

Selv om studentene stort sett er fornøyde, er det likevel forbedringspotensial på emnet og følgende er ting å fokusere på fremover:

For det første bør intensivundervisningen deles opp slik at førsteamanuensis II underviser intensivt i to bolker av én uke, helst ut over i semesteret, ikke ved semesterstart. Dette jobbes det allerede med å få til. 

For det andre vil faglærer foreslå at Nuala Ní Dhomhnaills dikt tas ut av pensum, dette fordi de inneholder for dialektalt og lite tilgjengelig språk for studentene på dette nivået og det er få av dem som kan brukes. Et forslag til ny pensumlitteratur er Diarmaid agus Gráinne  av Aogán Ó Muircheartaigh. En forenklet tekstversjon som nok kunne passe bra midtveis i semesteret. 

Ellers har faglærer hatt god kontakt med studentene gjennom hele året, og kjenner dem også godt fra sist semesteret. Småjusteringer er foretatt underveis i henhold til ønskemål og tilbakemeldinger. Grunnen til at så få leverte evalueringsskjema, er nok det faktum at denne gruppen også deltok i periodisk evaluering da de gikk IRSK1100 i høst, samt at fire av dem også har tatt emnet IRSK1510 dette semesteret, et emne som også har gjennomgått periodisk evaluering. 

