
Periodisk Evaluering: 
KUN2122/4122 : Manèr og tanke:manerisme i italiensk billedkunst ca. 1515-1600 
Emneansvarlig: Leif Holm Monssen 
Emnet har vært gjennomført fire ganger 
Ingen tidligere rapportering. 
 
1. Beskrivelse og kommentar til eventuelle avvik fra endringer i emnebeskrivelsen. 
Det var ingen endringer eller avvik. 
 
2. Kommentar til kvantitative gjennomføringsdata på emnet (karakterer, 
stryk,frafall) 
Det viser seg å være en ”naturlig” god spredning i karakterene fra A til D. Et frafall på 2 
faller inn under den samme karakteristikk. 
 
3. Er det indikasjoner/eksempler på særlig god kvalitet? Hvordan er de fulgt opp? 
Kurset som denne høsten foregikk ved Det norske institutt i Roma, tatt i betraktnig 
kostnader og praktiske utfordringer for studentene, fikk god oppslutning. Studentene var 
meget godt motiverte, og kombinasjonen av seminar/forelesninger på instituttet og ute 
ved monumentene i Roma, Firenze og Caprarola gav varierende og inspirerende 
utfordinger. Det bør understrekes at instituttetenes administrasjoners (både ved Ifikk og 
DiR) og prof. Einar Pettersons engagement, var med på å kvalitetsikre henholdsvis med 
hensyn til praktisk gjennomførbarhet og deltakelse.  
 
4. Er det indikasjoner på sviktende kvalitet? Hvordan er de fulgt opp? 
Kurset er krevende siden emnets litteratur er skrevet på engelsk av de mest fremtredende 
engelsktalende forskere innefor området. Særlig er det teoretiske stoffet en utfordring. 
Undervisningen kunne nok med hell problematiseres noe mere slik at de obligatoriske 
skriftelige oppgavene/presentasjonene kunne bli mindre refererende. Flere av 
presentasjonene kunne også fremføres in situ, ved monumentet.  Viktigst var det å prøve 
å få studentene inn i en diskusjon av monumentene. Bruken av en utviklet liste over 
sentrale begreper (kvalitative) tilknyttet problemområdet, viste seg å være gunstig i så 
henseende. 
 
5. Hva er det fokusert på i denne perioden mht utvikling av studiekvalitet? 
Sentrale begreper innenfor problemområdet (se ovenfor) som pekende /demonstrative 
fokuseringspunkter på materialet, skjerper bevisstheten om relasjonen mellom ord/tanke 
og verk/intensjon. 
 
6. Forslag til tiltak for å forbedre emnet. 
Enkelte artikler i pensum kan byttes ut med andre. Studentene kan utfordres sterkere ved 
hjelp av mini-oppgaver underveis som grunnlag for gruppe-diskusjoner og mini-
skrivinger.  Samtid er det et klart uttalt ønske fra studentene om å kunne komme mere ut 
og se monumentene på stedet (ekskursjon). Det siste er en utfordring for økonomien og 
også for det administrative personalet ved DiR. 
 


