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24. august 2008 Saksnr.: 2008/811 Sakseier:  

Periodisk emnerapport for FRM2030 våren 2008 
 
1. Sammenfattende evaluering av gjennomføringen av emnet i perioden 
 
1.1. Beskrivelse av og kommentarer til eventuelle avvik fra emneplan 

Ingen kommentar 
 

1.2. Oppsummering og kommentarer til FS-rapport 754.001 over kvantitative 
gjennomføringsdata på emnet (karakterer, stryk, frafall) 
 
Strykprosenten på ordinær eksamen var 38 %. Dette var skuffende sett fra faglærers synspunkt. 
Eksamen er delt i to. For de to delene forløp resultatet seg som følger: 
Stryk teoretisk del 14 = 29.8 % 
Stryk praktisk del 6= 12.8 % 
Stryk begge eksamener: 2 = 4.25 % 
 
Strykprosenten på den praktiske delen er tilfredsstillende mens strykprosenten på den teoretiske 
delen er altfor høy. 
 
Resultater konte: 
Alle stod på den teoretiske delen dvs. 0 % stryk 
Stryk praktisk del 2 = 33 % 
 
Det er grunn til å være fornøyd med konteeksamen da det nå kun er 2 dvs. 4.25 % som ikke har 
bestått kurset. 
 

1.3. Er det fanget opp indikasjoner/eksempler på særlig god kvalitet? 
Hvordan ble dette fulgt opp?
I spørreskjemaet ble det spurt om hvordan utbyttet på labkurset hadde vært (på skala 1-6 der 6 
er veldig bra). 90.9 % svarer at de er veldig fornøyd med utbyttet (svar 5 og 6).  
Lærerne får generelt svært god omtale i spørreundersøkelsen. 
90.9 % sier at kurset har gitt studentene lyst til å lære mer om formulering og produksjon av 
legemidler. 
 
Studentene mener at arbeidsbelastningen er noe stor i forhold til studiepoeng og faginnholdet er 
noe vanskelig. 
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1.4. Er det fanget opp indikasjoner på sviktende kvalitet? 
Hvordan ble dette fulgt opp? 
I og med at strykprosenten på den teoretiske delen var såpass høy kan det tyde på at det ble lagt 
for liten vekt på dette. Neste semester vil det bli lagt større vekt på denne delen. 
 

1.5. Hva er det fokusert spesielt på i denne perioden mht utvikling av studiekvalitet? 
Hva er det viktig å fokusere på i fremtiden? 
Det ble i år fokusert på den praktiske delen av eksamen for å prøve å få strykprosenten ned. 
Dette kan synes å ha gått på bekostning av den teoretiske delen. 
I tillegg har vi fokusert på den virtuelle kurssalen. Alle studentene sier at de bruker den virtuelle 
kurssalen og 77.3% sier at utbyttet av den virtuelle kurssalen var veldig bra! 
I tillegg har emneleder benyttet Fronter aktivt noe studentene setter pris på (se emneevaluering). 

 
2. Forslag til tiltak for å forbedre emnet 
 
Det vil neste gang emnet arrangeres bli lagt større vekt på den teoretiske delen av kurset. Mest 
sannsynlig vil en labdag bli erstattet med en regneverkstedsdag. Forhåpentligvis vil dette være det som 
skal til for å få ned strykprosenten på den teoretiske delen. 
Vi vil i tillegg jobbe enda mer med å få alle studentene til å bruke den virtuelle kurssalen og 
demonstrasjonsvideoene.  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Marianne Hiorth 
   Emneansvarlig 

  

 


