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1. Beskrivelse av og kommentarer til eventuelle avvik 
fra og endringer i emnebeskrivelsen. 

Ingen avvik. 

2. Kommentarer til kvantitative gjennomføringsdata på 
emnet. 

Antall påmeldte studenter ved undervisningsstart var 13. 
Oppmøte på undervisningen lå jevnt på 10. Men det var 
klart fra begynnelsen at svært få hadde planer om å ta 
eksamen. Det fremgikk at kun 5 stk hadde slik planer. De 
andre fulgte det kun av interesse. Det var til slutt 3 som 
tok eksamen: A: 1, C:1 (har klaget) og F:1 (tror ikke dette 
var en person som faktisk fulgte seminaret). En skadet 
seg i løpet av høsten og skal ta eksamen senere. En trakk 
seg da han opplevet ikke å ha arbeidet nok med stoffet. 

3. Er det indikasjoner /eksempler på særlig god 
kvalitet? Hvordan er de fulgt opp? 

Tilbakemeldingene fra studentene siste 1/3 av semesteret 
(spørreskjema) var meget positiv: 5 av 7 gir makismalt 
høye score, de øvrige nest-høyest.  

Studentene ble tidlig i semesteret delt inn i grupper som 
hver fikk ansvar for å presentere en tekst på pensum. De 
var villige til dette selv om de ikke skulle avlegge 
eksamen. Hver gruppe fikk satt av ca. én time til 
presentasjon med påfølgende diskusjon. Innleggene 
hadde tildels svært god kvalitet. Opplegget med gruppe (2 
personer i hver) fungerte bedre enn tidligere forsøk med 
kun én.  



4. Er det indikasjoner på sviktende kvalitet? Hvordan 
er de fulgt opp? 

Det er vanskelig å vurdere når så mange kom og ikke 
hadde tenkt å ta eksamen. De fleste ble likevel tiden ut, 
kom på nesten alle timer og deltok aktivt. Dette oppleves 
som et tegn på at kurset var velykket. 

Noen av dem som hadde tenkt å ta eksamen oppdaget at 
de hadde manglende forutsetninger og at de ikke hadde 
tid til eller ønske om å nedlegge så mye arbeid som det 
trengtes for å komme igjennom på en god måte. Det er 
mulig at opplegget var vel ambisiøst. 

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

Det er blitt lagt mer vekt på samarbeid studentene i 
mellom. Det har også vært ekstra kontakt med lærer 
ettersom alle var oppfordret til å ta lunsj sammen etter 
timen. ClassFronter ble forsøkt brukt aktivt, men fungerte 
dårlig fordi mange ikke benyttet det. 

6. Forslag til tiltak for å forbedre emnet 

Det er mulig at pensummengden kan reduseres noe pga 
vanskelighetsgraden. 

  

  


