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PERIODISK EMNERAPPORT IRSK1501 H06
Emneansvarlig lærer: Lise Bakke Brøndbo


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 skal undervisningen fordeles på ca 3 timer pr uke ut over semesteret. 
Planleggingen av undervisningen høsten 2006 ble gjort i henhold til dette og til fastsatte frister våren 2006. Dessverre var ansettelsen av Peter Smith som førsteamanuensis II klar først sent i vårsemesteret og ettersom undervisningsplanene for høsten 2006 og våren 2007 da allerede var fastsatt ved Smiths hjemmeuniversitet, ble eneste løsningen å sette ham inn på to ukers intensivundervisning høsten 2006. De resterende 16 timene med forelesninger ble fordelt ut over semesteret med to timer pr uke. Dette ble ikke ansett som optimalt, men var det beste vi fikk til under de gitte forutsetningene. 

Informasjon om intensivundervisningen ble lagt ut på emnets semestersider allerede 12.mai 2006 og det ble informert om det på orienteringsmøte for studieretningen Storbritannia og Irland på EAS-programmet, der emnet inngår som obligatorisk emne første semester. I følge studentevalueringen (11 leverte evalueringsskjema) bedømmes denne informasjonen som bra (80%) eller dekkende (20%), mens emneansvarlig vet fra samtaler med to studenter, at de ikke hadde fått med seg dette. 

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
Emnet omfatter to obligatoriske oppgaver som må godkjennes for at studenten skal få avlegge eksamen som består av en hjemmeoppgave. 

Av de 26 undervisningsmeldte, leverte 21 den første av de to oppgavene (i tillegg var det to som hadde levert og fått godkjent oppgaver tidligere semestre). Fire av oppgavene ble ikke godkjent og studentene fikk detaljerte tilbakemeldinger og sjanse til å levere på nytt. Én av de fire hentet aldri besvarelsen sin, og meldte seg av eksamen uten å vite resultatet av oppgaven. De tre andre fikk godkjent, én av dem så vidt.

Av de 20 som leverte og fikk godkjent første oppgave, leverte 18 den andre oppgaven og alle fikk godkjent (den ene som ikke leverte, var vedkommende som kun fikk godkjent sin første oppgave så vidt ved andre forsøk, vedkommende fikk tilbud om veiledning, men tok ikke kontakt). Med de to tidligere godkjente oppgavene, var dermed 20 kvalifisert for eksamen, 19 møtte. 

Karakterfordeling
Karakterfordelingen høsten 2006 ble som følger:

A 5% 
B 21% 
C 42% 
D 26% 
E 5% 

De to som lå dårligst an etter de obligatoriske oppgavene valgte å trekke seg fra emnet, og etter emneansvarliges oppfatning forklarer dette at det ikke var noen stryk til eksamen.

Karakterfordelingen tidligere semestre var som følger:

Høsten 2005 (23 kandidater):
A  4% 
B 30%
C 35% 
D 26% 
E 4% 
Heller ikke her var det stryk.

Høsten 2004 (36 kandidater):
A 8% 
B 17% 
C 44% 
D 27% 
E 3%
F 3% 

Karakterfordelingen for emnet er således i henhold til normalfordelingen uten særlige avvik. 




Vurderingsform
I studentevalueringen er 66,6% fornøyde med den vurderingsformen som emnet har, nemlig hjemmeoppgave, mens de resterende ønsker seg henholdsvis mappe (11,1%) og semesteroppgave (22,2%). 

Hele 90% karakteriserer oppgaveskrivingen på emnet som ”Krevende, men spennende” og 81,8% svarer at de er uenige i utsagnet ”Det har vært for mye vurdering på dette emnet”. Én av studentene har uttrykt ønske om én obligatorisk oppgave av større omfang heller enn to oppgaver av mindre omfang, men det ser ut til å være rimelig å tolke det dit hen at dagens ordning passer flertallet av studentene. 

Interessant er det å merke seg at 34,4% er enige, 27,3% er litt enige og 34,3% er uenige i følgende påstand om emnets vurderingsformer: ”De har fått meg til å arbeide jevnt med emnet gjennom hele semesteret”.  Ut i fra dette ser det ikke ut til at obligatoriske oppgaver helt lever opp til målsetningen om å få studentene til å jobbe jevnere med pensum gjennom semesteret. Dette gjenspeiler seg også i at 54,5 % er enige og 45,5% er litt enige i utsagnet ”Jeg kunne godt ha jobbet mer med dette emnet gjennom hele semesteret”.  

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.

Enkelte av de mer erfarne studentene var meget godt fornøyde med intensivundervisningen til Peter Smith og synes det var spennende at det var hentet inn en foreleser fra Nord-Irland. Mens noen av de helt nye studentene synes dette ble for tøft. 

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.

Flere av studentene har klaget på intensivundervisningen, både i samtale med de to timelærerne  Cathinka Hambro og Thomas Øverby, i samtale med emneansvarlig og på evalueringsskjemaer. De synes det var vanskelig å følge undervisningen til Peter Smith, dels pga språket, dels pga kunnskapsnivået. Det var også flere av dem som klaget over at det ble for mye stoff som skulle fordøyes på for kort tid, at de mistet for mye hvis de var borte en eller to ganger og at det hadde vært mer ønskelig med intensivundervisning senere i semesteret heller enn ved semesterstart ettersom det da ville ha vært lagt et grunnlag som det ville vært enklere å bygge videre på. 

To av studentene har i sine evalueringer nevnt at de hadde ønsket seg informasjon om hvilken litteratur de burde lese til hver gang. Hele 72,7% sier seg enig i utsagnet ”Undervisningstimer som jeg er forberedt til får jeg mer ut av” og når 54,5% sier seg enig og 45,5% litt enig i utsagnet ”Jeg kunne godt ha jobbet mer med dette emnet gjennom hele semesteret”, kan dette tolkes dit hen at dette har vært et problem for flere. 

Vedrørende pensum har igjen flere av studentene snakket med timelærerne og med emneansvarlig om dette, i tillegg til at alle 11 som leverte evalueringsskjemaet har svart på dette. Her er svarene sprikende, noen synes det er helt greit, mens andre mener det er for stort og for uoversiktelig. Flere påpeker også at noen av artiklene er for vanskelig tilgjengelig rent språklig og at det er vanskelig å trekke tråder på bakgrunn av pensum. Timelærerne og emneansvarlig er også enig i at det er for omfattende, og at det er ønskelig med flere samlede verk heller enn mange småartikler. 


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?

Ut over de tingene som har vært nevnt så langt, er det gledelig at så mange som 54,5% av studentene har svart ”Godt fornøyd” på spørsmålet ”Hvor godt fornøyd er du alt i alt med dette emnet?” og 9,1% har svart ”Svært godt fornøyd”. Det er likevel klart at det er forbedringspotensial på emnet og at det særlig er knyttet til opplegget rundt intensivundervisningen. Dette beror nok ikke minst på at undervisningen i løpet av intensivukene dekker over halvparten av det totale antall undervisningstimer.

Ting å fokusere på fremover:

For det første bør intensivundervisningen deles opp slik at førsteamanuensis II underviser intensivt i to bolker av én uke og helst ut over i semesteret, ikke ved semesterstart. Dette jobbes det allerede med å få til neste gang emnet skal gis – høsten 2007. 

For det andre bør pensum gjennomgås på bakgrunn av de kommentarene som har kommet. Dette er allerede planlagt gjort med tanke på undervisningen høsten 2007. 

For det tredje bør det oppgis i detaljert undervisningsplan eller på annen måte hvilke artikler/sider studentene bør lese til hver gang. 



