
Evalueringspoenger Sosant1000 H-17 (som må leses i kumulativ 

forlengelse av de tidligere evalueringene fra emnet, for å få de lange 

linjers forbedringer) 
v/Thorgeir, med innspill fra Mikkel og Arve 

Generelt  

 Pensum for 1000 og 1050 bør sees i sammenheng, og underviserne kan gjerne ta en 

samkjøringsprat i forkant av semesteret og en underveiskoordinering. 

Pensum 

 Etter å ha byttet ut noe og kuttet noe ned på omfanget, fungerer pensum rett og slett godt. 

Det gir et fint utgangspunkt for faghistoriske vinklinger som også gir mulighet til å trekke de 

store linjene og påpeke tilbakevendende temaer og vitenskapsteoretiske 

grunnlagsproblematikker (tilpasset dette nivået, selvsagt). Dette gjør også at det har en 

overføringsverdi til ex fac, noe som er viktig dels for å unngå forvirring og dels for å korrigere 

noen av de litt skjeve fremstillingene som gis av antropologien der i gården. Kjønnsbalansen 

er også god, gitt at det har en faghistorisk slagside.  

Undervisning 

 Arve og jeg utfylte hverandre godt, med ulike stiler og ulik tilnærming til pensumnærhet. Det 

var noen som hadde belaget seg på at også Arve skulle legge ut opptak av forelesningene, 

selv om det ble gitt tydelig beskjed på første forelesning at det ikke ville skje. Seminarene 

fungerte godt, og det kan (igjen) vanskelig overdrives hvor viktige disse er for sosialiseringen. 

 Nytt av året var tilbud om prat i kantinen umiddelbart etter forelesning. Dette var det knapt 

noen som benyttet seg av, muligens fordi det var etter kl 16. Vi prøver igjen neste år. 

Professorpils etter siste forelesning var derimot en stor suksess, med nærmere tredve som 

hang seg på 

 Jeg oppgav mitt mobilnummer for å gi mulighet for å sende spørsmål om uklarheter om 

forelesningen på SMS, som så kunne besvares mot slutten av forelesningen. Denne 

muligheten ble ikke benyttet ved mer enn to anledninger frem til siste forelesning. Da ble det 

gitt beskjed om at alle avklaringsønsker måtte inn før pauseslutt, hvorpå det kom i underkant 

av ti. En liten strek i regningen var det at enkelte oppfattet dette som en 24/7-kanal, så det 

kom rundt ti sms’er i uken før eksamen. Det bør med andre ord understrekes at epost må 

brukes utenom forelesningssettingen. 

Eksamen og midtveistest 

 Andelen stryk var noe lavere enn i fjor (ca 10%), men stor nok til at vi bør heve terskelen for å 

passere midtveistesten fra 17 av 25 til 19 av 25. Vi fikk nyss om at tidligere studenter 

uforvarende hadde lagt ut spørsmål og fasit på midtveistesten fra 2015 i det de trodde var en 

lukket eksamensøvingsgruppe, slik at de fleste av svarene kunne gis med googling. Det gav 

oss en gylden anledning til å understreke formålet med prøven, nemlig at de skulle få en 

indikasjon på hvorvidt de hadde lest godt nok. For rettferdighets skyld la jeg også ut lenken 



til juksesiden, slik at alle skulle ha samme mulighet til å gjøre noe dumt og kortsiktig. Siden 

ble fjernet etter kort tid.  

 Resultatene på eksamen var også bedre enn i fjor, langt nærmere normalfordeling enn 

tidligere år. Mange av besvarelsene bar preg av å la lyttet til forelesningsopptakene – og det 

er jo litt av poenget, egentlig.  


