
 
Periodisk Evaluering:   
KUN2035 & KUN4035 Verk i kontekst. Fortolkningsstrategier 
Emneansvarlig: Prof. Einar Petterson 
 
Kurset ble holdt for første gang ved DNIR i oktober/november 2006.  
 
 
1. Beskrivelse av og kommentarer til eventuelle avvik fra og endringer i emnebeskrivelsen 
Det var ingen avvik fra eller endringer i emnebeskrivelsen. 
 
2. Kommentarer til kvantitative gjennomføringsdata på emnet (karakterer, stryk, frafall) 
Det var relativ god spredning i karakterer fra A til D på dette kurset. 
 
3. Er det indikasjoner/eksempler på særlig god kvalitet? Hvordan er de fulgt opp?  
At studentene er villige til å betale for å reise til utlandet for å ta et kurs er ofte en indikator på 
god kvalitet på undervisningsoplegg og undervisning. Det koster ganske mye å bo i utlandet i en 
måned.  Studentene gjør ikke dette hvis ikke de mener at de får noe igjen for ekstrakostnadene.   
Når det gjelder et kurs som holdes for første gang i Roma,  er det faktum at folk valgte å ta dette 
kurset sannsynligvis et produkt av den gode kvalitet på de andre velétablerte kurs ved DNIR.  
 
4. Er det indikasjoner på sviktende kvalitet? Hvordan er de fulgt opp?  
Dette kurset krever mye av studentene.  Pensumlitteraturen er omfattende og vanskelig.  
Studentene opplevde at det var vanskelig å forstå tekstene, og derfor vanskelig å disktutere dem. 
Dette forte til at lærerne ofte matte dominere diskusjonen, noe som igjen forte til passivisering 
av studentene.  
Lærerne har disktutert dette og blitt enige om å forsøke å aktivisere studentene i dette semestret 
ved å gi alle ansvar for fremleggelsen av en eller flere tekster.  Vi kommer  til å revidere 
pensumlitteraturen sommeren 2007, og f.o.m. høstsemester 2007 kommer vi til å arrangere flere 
seminarer ved monumentene i Roma, noe som vil konkretisere diskusjonen av forskjellige 
kunsthistoriske teorier,  metoder og perspektiver. 
 
5. Hva er det fokusert på i denne perioden mht utvikling av studiekvalitet?  
Kurset er nytt.  Vi fokuserer på undervisningsformen og valg av pensumlitteratur.  
 
6. Forslag til tiltak for å forbedre emnet  
På lengre sikt ønsker vi å finne frem til bedre teoretisk og metodologisk litteratur som er særlig 
relevant for de studenter som er interessert i Italias kunsthistorie fra antikken til samtid.  Vi 
ønsker å tilby studentene et kurs som konkret bidrar til at de skriver bedre semesteroppgaver 
(BA) og avhandlinger (MA).  Vi ønsker å integrere dette kurset med våre andre 
monumentbaserte kurs ved DNIR, slik at de fleste studenter som reiser til Roma velger å ta 1-2 
monumentbaserte kurs pluss dette teori og metode kurs. 
 


