
ILOS - ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET 2004-2005 

 

Innledning 

Hovedarbeidet på studiesiden etter at Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 

ble etablert 1. januar 2005, har vært å få oversikt over de ulike ’studiekulturene’ ved de fem 

tidligere del-instituttene som utgjør ILOS, og begynne arbeidet med å etablere en ny og felles 

platform for studiearbeidet ved instituttet.   

 

ILOS hadde ved inngangen til 2005 i overkant av 600 emner. Det ble tidlig klart at det var til 

dels store interne forskjeller, både når det gjaldt innhold i emnebeskrivelsene, antall 

undervisningstimer, utnyttelse av semesteret og – ikke minst – ulike vurderingsformer.  

Fokus for studiearbeidet i 2005 har, i denne sammenheng, derfor ligget på de to første (av de 

fire) punktene som ble skissert som utfordringer på studiesiden under styringsdialogen med 

fakultetet 4.03.05:   

 

 Kvalitetssikring av emner: herunder gjennomgang av emnetilbudet med henblikk på HFs 

normer for undervisning og vurdering, lærernes tidsbruk, harmonisering av 

sammenlignbare emner og emnegrupper på tvers av fag og studieretninger, 

harmonisering av emnebeskrivelser, justering av tilbudet BA:MA 

 Kvalitetssikring av eksamen og vurdering: herunder faglig og administrativ 

kvalitetssikring av eksamen og eksamensavvikling, vurderingsformer, innføring av 

ordning med tilsynssensorer, administrative rutiner, m.m. 

 Fleksible læringsformer 

 EVU og nettbasert språklærerutdanning 

 

 

1. 1. Kvantitative gjennomføringsdata – oppsummering, kommentarer 

Rapport FS 754.001 viser sk. gjennomføringsfakta pr. emne, dvs. antall studenter som er hhv. 

undervisningsmeldt, eksamensmeldt, har bestått/ikke møtt/strøket til et gitt emne. I tillegg 

opplyses det om undervisningsform (forelesning, gruppe), navn på faglærer(e) samt 

karakterfordeling og gjennomsnittskarakter i faktisk antall og søylediagram. Alle studentene er 

også fordelt med hensyn til deres tilhørighet til studieprogram eller status.  

 

Tendenser? 

Rapport fra våren 2005 for et begynneremne i språk (SPA1101) viser at ca. 40% av de 134 

eksamensmeldte studentene fordeler seg over i alt 18 studieprogrammer, og av disse tilhører i 

underkant av halvparten språkprogrammet. De resterende 60% er studenter med sk. 



”enkeltemnestudierett”.  På et begynneremne i kulturkunnskap (SPA1501) fordeles studentene 

over 10 studieprogrammer; fordelingen for øvrig er som for språkemnet: størst tilhørighet til 

språkprogrammet. Tendensen er den samme for litteraturemnet SPA1301. (For alle tre emner er 

gjennomsnittkarakteren C.) Lignende bilde sees på de andre språkfagene.  Når det gjelder 

russisk-studenter på 1100-grunnkursnivå, er tilhørigheten sterkere: 16 av totalt 40 

eksamensmeldte studenter er på språkprogrammet. 

 

Et redskapsemne som språkemnet FRA0101 viser derimot at av 83 eksamensmeldte studenter er 

flertallet studenter med enkeltemnestudierett, under 40% er jevnt fordelt over i alt 16 

studieprogrammer. De høyeste studenttallene ligger på SV-programmene Internasjonale studier 

og Statsvitenskap og litteraturprogrammet, men med kun 4 studenter hver; deretter kommer 

språkprogrammet, med 3 studenter. (Gjennomsnittkarakteren er C.)  Den samme tendensen viser 

ENG0101: av 44 eksamensmeldte studenter fordeles 30 over 10 studieprogrammer – av disse 

kommer 11 fra statsvitenskap. 

 

Felles for alle emner i språkfagene er at studentene viser større programtilhørighet på 2000-

emner, enn nivåene under – og, naturlig nok, at brorparten på spesialiserte kurs er 

programstudenter (på emner av typen ”oversettelse II”, er 85% på språkprogrammet). Og 

tilsvarende: på spesialiserte litteratur- og områdeemner er flertallet programstudenter fra hhv. 

litteratur- eller EAS- eller AAS-programmet. Studenter på LIT-emner er hovedsakelig på 

litteratur- eller estetikkprogrammet.  

 

Inntil rapportene er vurdert over tid, kan det synes vanskelig å få så meget ut av dem, samlet 

sett.   På enkeltemne-nivå kan det imidlertid være interessante opplysninger, både når det gjelder 

programtilhørighet, frafall og karakterfordeling. 

 

Rapport FS 582.001 gir en oversiktlig semestervis  karakterstatistikk for alle emner under hver 

emnekode (f.eks.  emner med kode LIT, ENG, NORAM, RUS  osv…) For hvert emne angir 

rapporten antall studenter som har meldt seg til eksamen, møtt til eksamen, antall stryk, 

prosentvis stryk og gjennomsnittskarakter for det enkelte emne.  

 

Tabell 1 aggregerer tallene i FS582.001 for høsten 2004 og våren 2005 for hver stedkode ved 

ILOS.  Tabellen viser også frafall mellom ’meldt til eksamen’ og ’møtt til eksamen’. 

 
Tabell 1 Eksamensstatistikk fordelt etter ILOS-stedkoder 

 

emne H2004           V2005           

KODE ant. eks ant.stud. ant.stud. frafall ant.   ant. eks ant.stud. ant.stud. frafall ant.   

Stedkode/ Emner* meldt møtt % stryk stryk% emner meldt møtt % stryk stryk% 

10.  LIT/EST 33 834 681 18,3 21 3 % 32 752 606 19,4 2 0 

20.  ENG / NORAM 65 1398 1295 7,4 70 5 % 54 1289 1165 9,6 56 4 % 

30.  GERM / NED / TYSK 34 315 238 24,4 7 2 % 32 289 241 16,6 9 3 % 

40.  FRA 52 556 441 20,7 12 2 % 42 614 525 14,5 12 2 % 

50.  POR/SPA 43 854 619 27,5 76 12 % 43 1020 710 30,4 131 18 % 

60.  ITA 18 218 191 12,4 6 3 % 11 134 109 18,7 2 1 % 

70.  BKS /POL /TSJ /RUS     
/SEU 44 473 399 15,6 25 6 % 45 444 374 15,8 15 4 % 

SUM 289 4648 3864 16,9 217   259 4542 3730 17,9 227   



Frafallsprosenten varierer (fra 7% til 30%, med gjennomsnitt 17%). Strykprosenten er imidlertid 

gjennomgående lav for alle fag (ca. 6%). Unntaket er POR/SPA. Forklaringen ligger 

hovedsakelig i ett emne SPA1103 (20sp), som er en sammenslåing av 10-poengsemnene 

SPA1101+ 1102, og er et rent eksamensemne. Emnet ble opprettet som et tilbud til studenter 

som ikke oppholder seg ved UiO men følger spanskkurs ved ulike (også norske) språkskoler i 

utlandet – eller leser på egenhånd, og ønsker å avlegge eksamen ved UiO. Strykprosenten på 

emnet har vært meget høy (inntil 70%) og emnet er midlertidig ’nedlagt’, inntil instituttet finner 

en bedre løsning for disse studentene. 

 

Tabell 2 nedenfor er også laget med utgangspunkt i FS-rapport 582.001. Her er antall emner 

innenfor samme emnekode som har fått samme gjennomsnittskarakter summert, dvs. antall 

emner som har fått gjennomsnittskarakteren A, B, C, D osv.. En gjennomsnittskarakter på C 

tilsier at det er noenlunde symmetri i antall A’er og B’er som det er antall D’er og E’er. 

 

Når man summerer gjennomsnittskarakteren for alle nivåer, dvs. alle emner på 1000, 2000, 3000 

og 4000-nivå innenfor en emnekode, viser summen at ca. 44% av alle ILOS-emner oppnår 

gjennomsnittskarakter B, og ca. 54% oppnår gjennomsnittskarakter A eller B; under halvparten 

av emnene oppnår gjennomsnittskarakter C og lavere.  Hvis man derimot splitter opptellingen 

av gjennomsnittskarakterer, slik det er gjort nedenfor (tabell 2a og tabell 2b), dvs. summerer alle 

gjennomsnittskarakterer for 1000, 2000 og 3000-nivå, og alle på 4000-nivå, justeres bildet.   

 

Tabell 2a:  Antall 1000/2000/3000-emner innenfor hver emnekode med oppnådd gjennomsnittskarakter  
A, B, C, D og E 

 

EMNE H2004 Ant. Ant. Ant. Ant. Ant. V2005 Ant. Ant. Ant. Ant.  Ant. 

 KODE antall m/gjsn. m/gjsn. m/gjsn. m/gjsn. m/gjsn. antall m/gjsn. m/gjsn. m/gjsn. m/gjsn. gjsn. 

  emner** A B C D E emner** A B C D E 

 EST             1   1       

 LIT 11   6 5     12   6 6     

 ENG 26   8 16 2   18   5 13     

 NORAM* 4   3 1     4   2 2     

 GERM 2   2       2     2     

 NED 7 2 3 2     7 1 3 3     

 TYSK 13 2 4 6 1   12 1 2 9     

 FRA 27 1 6 18 2   26 1 8 17     

 POR 14 1 4 9     15   7 7 1   

 SPA 16   2 12 2   16 1 2 11 2   

 ITA 12   9 2 1   9 4 5       

 BAL 1     1     1   1       

 BKS 8   4 3   1 5   5       

 BUL 1   1                   

 POL 5   2 2 1   3   2 1     

 RUS 9   3 6     11   4 7     

 SLAV                         

 SEU             3 1   2     

TSJ 1     1     4     2 2   

sum 157 6 57 84 9 1 149 9 53 82 5 0 

%   3,8 36,3 53,5 5,7 0,6   6,0 35,6 55,0 3,4 0,0 



På lavere nivå ligger ca. 54%  av emnene på  gjennomsnittkarakter C og ca. 35% på B.  På 

4000-nivå ligger ca. 56% på B, 20% på C og  ca. 75% på A/B. Tendensen til overvekt av 

karakterer på venstre side av skalaen er m.a.o. tydelig på høyere nivå.  Man må likevel ha in 

mente at ”gjennomsnittskarakter” ikke alltid en meningsfull størrelse på emner der det er 2-3 

studenter, slik det ofte er på 4000-nivå. 

 

 

Tabell 2b : Antall 4000-emner innenfor hver emnekode med oppnådd gjennomsnittskarakter  
A, B, C, D og E 

 

EMNE H2004 Ant. Ant. Ant. Ant. Ant. V2005 Ant. Ant. Ant. Ant.  Ant. 

 KODE antall m/gjsn. m/gjsn. m/gjsn. m/gjsn. m/gjsn. antall m/gjsn. m/gjsn. m/gjsn. m/gjsn. gjsn. 

  emner** A B C D E emner** A B C D E 

EST             1     1     

 LIT 15 1 9 5     12   8 4     

 ENG 22 3 13 5 1   21 4 14 3     

 NORAM 7   7       7 1 6       

GERM             1 1         

 TYSK 8 2 3 3     10 3 3 4     

 FRA 19 3 12 3 1   13 2 10 1     

 POR             2     2     

 SPA 8 1 4 3     10 3 1 2 2 2 

 ITA 3 3         2 1 1       

 BKS 3 1 2       2 1 1       

 POL             4   3   1   

 RUS 9 4 4 1     5 2 2 1     

 SLAV             1   1       

sum 94 18 54 20 2 0 90 18 50 17 3 2 

%   19,1 57,4 21,3 2,1 0,0   20,0 55,6 18,9 3,3 11,1 

 
** Tabell 2 a/b gjelder eksamensemner som gis bokstavkarakter A-E; eksamen som gis karakter bestått/ikke-bestått 

er ikke tatt med her. 

 

 

Årsenheter ved ILOS 

Tabellen nedenfor (sammendrag av rapport FS 755.001) viser at studenter ved ILOS’ årsenheter 

avlegger omkring 20sp. pr. semester. Det kan se ut som at dette snittet er litt over øvrige                  

HF-årsenheter.  

 

ÅRSENHETER H2004     V2005     

ILOS sum stud. sum SP 

SP 

pr.stud. sum stud. sum SP 

SP 

pr.stud. 

ENGELSK 64 1270 19,8 47 925 19,7 

FRANSK 42 680 16,2 32 660 20,6 

LITTERATURVITENSKAP 41 940 22,9 32 825 25,8 

SUM 147 2890 19,7 111 2410 21,7 

 

 

 



 

For øvrig ligger ikke antall avlagte studiepoeng pr. årsenhetsstudent pr. år merkbart over hva 

programstudentene tar pr. år.  

 

Fra 2005-2006 får ILOS også en årsenhet i tysk. Det vurderes å opprette en årsenhet i spansk. 

 

 

1.2. Indikasjoner/eksempler på særlig god kvalitet? Hvordan er de fulgt opp? 
Tilsynssensorenes årsrapporter er basert på materiale de har fått tilsendt av ILOS: HFs 

reglementer og retningslinjer, karakterstatistikk for alle emner innenfor deres tilsynsområde, 

eksamensoppgaver for noen emner på 1000- og 2000-nivå, utvalgte eksamensbesvarelser som 

har oppnådd karakteren A, C, E og/eller F og karakterrapport for disse emnene høst 2004-vår 

2005. De fleste tilsynssensorene har også enten fått tilsendt, eller selv orientert seg om emner og 

studieopplegg på UiOs nettsider. ILOS har oppnevnt fjorten tilsynssensorer. Siden oppnevnelsen 

har én trukket seg, to har ikke levert årsrapport p.g.a. forskningssemester, én p.g.a. plutselig 

dødsfall i nær familie. De øvrige tilsynssensorenes rapporter er vedlagt. Vi regner med at alle 

leverer neste år. 

 

Gjennomgående er rapportene fra tilsynssensorene positive, til dels meget positive. Mange 

nevner at de er imponert over det synlige arbeidet som er nedlagt for å få studiereformen på 

plass, de kommenterer gode emnebeskrivelser og tydelige læringsmål, gode eksempler på 

eksamensoppgaver og rimelig karaktersetting. Flere kommenterer også det høye nivået på 

studentbesvarelser som har oppnådd A. Det er ytterst få tilfeller der tilsynssensor er uenig i 

karaktersettingen av den enkelte oppgave. Karakteristisk er muligens uttalelsen: ”Eg kan nok i 

enkelttilfelle vurdere det slik at den individuelle karakteren burde ha vore justert opp eller ned, 

men eg har opplevd få avvik av denne typen og helst færre enn det eg har vore van med fra om 

lag 25 års eksamenssamarbeid ved faget ved UiO og UiB”. En annen gjør observasjonen at 

karakterprofilen er lavere enn C på (store kurs) på 1000-nivå, motsatt profil høyere opp.   

 

Tilsynsrapportene er såpass ferske at instituttet ikke har hatt anledning til å diskutere eventuell 

oppfølging med henblikk på å etablere ”best practice” rutiner. De vil imidlertid bli gjort til 

gjenstand for diskusjon i Undervisningsavdelingene i løpet av høsten. 

 

1.3. Indikasjoner på sviktende kvalitet? Hvordan er de fulgt opp? 
Rapportene fra tilsynssensorene gir ikke prov på sviktende kvalitet. Instituttet mener allikevel at 

det er grunn til å se nærmere på karakternivået, som ligger høyere enn det som er forutsatt i 

sentrale retningslinjer. Spørsmålet vil bli reist i Undervisningsavdelingene.  

 

1.4. Hva er det fokusert spesielt på i denne perioden mht utvikling av studiekvalitet? Hva er 

det viktig å fokusere på i fremtiden? 

Se pkt. 2 nedenfor. 

 

 

2. Forslag til tiltak for å forbedre studiekvaliteten og studiekvalitetsarbeidet 

I begynnelsen av høstsemesteret 2005 er det igangsatt et stort arbeid når det gjelder revisjon av 

emner i henhold til HFs normer for undervisning og vurdering, samt sanering av til dels sovende 

emner. Målet er å fastsette institutt-interne normer for emneutforming, vurderingsformer, 

undervisning og ressursbruk samt felles forståelse av kvalitet og regelverk. 



 

Parallelt har det pågått et arbeid når det gjelder å få på plass en effektiv studieadministrasjon 

innenfor et redusert antall studieansatte sammenlignet med tidligere år. Fra høsten 2005 er 

studieadministrasjonen organisert slik at den, i tillegg til den tradisjonelle strukturen én 

studiekonsulent/særskilt fagansvar, har innført en ”undervisningsgruppe” og en 

”eksamensgruppe” som spesialiseres på hver sine områder og dekker oppgaver for alle fag. 

 

Styret ved ILOS vedtok i august i år å opprette tolv undervisningsavdelinger med hver sin 

undervisingskoordinator. Disse koordinatorene er trukket aktivt inn i det pågående 

emnerevisjonsarbeidet. Fra neste år vil de også delta i arbeidet som skal lede frem til 

årsrapporten 2005-06.  

 

Felles for alle tilsynssensorene er at de gir uttrykk for at de ser frem til jevnlige møter med 

fagmiljøene. Flere av rapportene er også formulert slik at de problematiserer enkelte punkter, 

nettopp med tanke på diskusjon med fagmiljøet. Eksempelvis etterspør én tilsynssensor klarere 

bedømmelseskriterier for oppgavetypen som tester både kunnskap og analyse (essay), en annen 

tydeligere sammenheng mellom emnebeskrivelsens ”Hva lærer du?” og undervisnings- og 

vurderingsformen. Flere kommer inn på det tilbakevendende problem for fremmedspråkfagene: 

hvor mye skal hhv. språk og innhold telle når eksamensbesvarelsen skrives på fremmedspråket?  

Overhodet diskuteres flere aspekter ved fagene: pensum, læringsmål, prøveform m.m. 

 

Kun et fåtall av tilsynssensorene hadde anledning til å delta på fakultetsseminaret 3. mars 2005. 

Systemet var dessuten nytt for alle, og verken fagmiljø eller tilsynssensor var tilstrekkelig rustet 

for et konstruktivt møte samme dag. Forventningene er derfor store når det gjelder neste møte.  

 

Rapportene fra tilsynssensorene varierer ganske mye i oppsett og grundighet. ILOS planlegger 

et felles møte for tilsynssensorene våren 2006. På dette møtet vil man også ta opp til diskusjon 

hvordan rapportene for 2006-2007 kan gjøres mer like hverandre i form og omfang. 

 

 

3. Periodisk evaluering                                                                                                               

Det er ikke foretatt periodisk evaluering av noen emner verken høsten 2004 eller våren 2005. 

Eneste emneevaluering med rapport i perioden har vært den sk. ’underveisevaluering’ av emner 

foretatt høsten 2004. Denne rapporten har nå, som kjent, bortfalt. 

. 

Det er imidlertid laget en tentativ 3-årsplan med start høsten 2005 for periodisk evaluering av 

ILOS-emner. Den vedlagte listen vil bli justert etter nedleggelse av noen emner høsten 2005 og 

opprettelse av nye emner som skal tilbys våren 2006 og som ennå ikke står på listen. Vi vil 

imidlertid påpeke at det periodiske evalueringssystemet tegner til å bli særdeles omfattende for 

ILOS’ del: med unntak av emner på 1000-nivå som går hvert eller annethvert semester, noen 

emner på 2000-nivå som går annethvert semester, samt noen flere LIT-emner, så vil flertallet av 

alle instituttets emner måtte evalueres hver gang fordi de enten faller inn under kategorien 

”etablerte emner som tilbys sjeldnere (enn annethvert år): (og må evalueres) hver gang” eller 

”nye emner: (som må evalueres) første og annen gang de tilbys”. Dersom studentene skal 

benytte HFs spørreskjema, evt. andre former for questback-undersøkelser, bør man kanskje 

vurdere hvorvidt ikke også studentene utsettes for et unødig stort antall spørreundersøkelser. 

 

 



4. Oppsummering, konklusjon 

Det viktigste dette første året (2005) har vært å legge forholdene til rette for å kunne etablere en 

felles studiekultur for ILOS. Arbeidet er godt i gang. Rapportene fra tilsynssensorene vil bli 

bearbeidet videre med henblikk på forbedring av kvaliteten på instituttets utdanningstilbud. 

Instituttet ønsker samtidig å understreke den bekymring man føler hva angår omfanget av den 

evaluering det er lagt opp til; dette kan fort føre til demotivasjon både hos studenter og lærere og 

da har man fått den motsatte effekt en den man er ute etter.  

 

 

 

 

 

Vedlegg: 

- Tilsynssensorers rapporter 

- 3-års plan for periodiske evaluering av ILOSs’emner 

- Skjema emneharmonisering m/vedlegg 


