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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.
Emnet undervises hvert semester.– Ingen vesentlige avvik eller endringer fra emnebeskrivelsen. (Det skjemaet studentene ble bedt om å fylle ut, var fakultetets standardskjema. Seks – 6 – svarte.)

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.
Kvalifiserte for eksamen (ved kvalifikasjonsoppgave): 20 (herav tre fra tidl. sem.).
Gått opp til eksamen: 16.
Karakterer: 1 A, 5 B, 5 C, 3 D, 1 E, 1 F. 

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.
Evalueringa fra studentene samt uttalelser ellers tyder på at studentene har vært fornøyde: Av seks som svarer, sier fem at de er svært godt fornøyde, mens én er fornøyd. Studentene har også vært fornøyde med pensumomfang, arbeidsomfang, bruken av oppgaver underveis, veksling forelesning/seminar  m.m. Det eneste punktet der svarene spriker, er eksamensform, der to synes det er greit slik det er, mens en vil ha mappe, en vil ha muntlig og en heimeoppgave. 

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.

5. Hva er det fokusert på i denne perioden mht. utvikling av studiekvalitet?	
Her beskrives oppfølging av forbedringstiltak fra forrige periodiske evaluering og ev. andre relevante tiltak i årsplaner o.l. fra institutt og fakultet.
Jeg har ikke sett grunn til forbedringstiltak. 

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?
Jeg ser ingen konkrete tiltak her og nå. Ellers er det slik at emnet endrer karakter fra høsten 2008, siden det da også blir obligatorisk for LAP-studentene med fordypning i norsk (erstatter da halvdelen av NOR1105). Dermed endres også strukturen noe (til 2 t. forel. + 1 t. gruppe pr. uke). 
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