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1. Undervisningsevaluering 
I pausen under semesterets andre forelesning ble det valgt en 
studentrepresentant fra hvert av de fire studieprogrammene (medregnet 
Bjørknesstudentene). Emneansvarlig har avholdt to møter med disse, ett møte 
ganske tidlig i semesteret, og ett mot slutten. I møtene gikk vi gjennom 
undervisningen (forelesninger, kollokvier og laboratoriekurs) med mål å 
identifisere svakheter i opplegget. Fra studenthold kom det fram kritikk av at 
selvtesttilbudet ikke var kommet på plass på Fronter. Problemet lå i 
omleggingen til ny versjon av Fronter. Dette ble beklaget og ordnet seg snart 
etter møtet. Noen av studentene beklaget at lysbildene blir trykket ut som PDF-
filer med fire lysbilder per ark. Dette formatet ble likevel beholdt semesteret ut, 
da det var uklart om dette var til ulempe for mange studenter, Emneansvarlig er 
usikker på om det er en pedagogisk fordel eller ulempe med på legge ut lysbilder 
før forelesningene. Utfra studentrepresentantenes tilbakemeldinger, syntes det 
som de fleste er rimelig fornøyd med lærernes engasjement og evne til å 
hjelpe/forklare. Møter med de tillitsvalget gir en utmerket mulighet for dialog 
lærere/studenter. Neste gang vil emneansvarlige ta mer fyldige notater fra 
møtene med tanke på emneevalueringen. Utenom disse møtene kom det fram at 
noen studenter var misfornøyde med at det ble lagt ut for få gamle 
eksamensoppgaver med fasit. Det ble lagt ut ett ekstra sett, men studentene ble 
også oppfordret til å løse oppgaver fra boka som ikke var gitt på kollokviene 
 
2. Sluttevaluering 
Det ble avholdt to lærermøter, ett før semesterstart og ett etter eksamen. Fra det 
siste møtet ble det uttrykt skuffelse fra flere lærere over at studentene gjorde det 
dårligst på den eksamensoppgaven som var tatt direkte fra en 
laboratorieoppgave, til tross for at det gjennom semesteret flere ganger ble 
understreket at laboppgavene er pensum, og at de gjerne blir gjenstand for 
spørsmål til eksamen. Tilsvarende var forøvrig tilfelle også høsten 2012. Det 
mest alvorlige problemet er nok likevel det svært dårlige oppmøtet til 
kollokviene. Kunne dette bedres, ville nok også eksamensresultatene blitt 
adskillig bedre. Det er ikke frammøteplikt, noe lærerne primært heller ikke 
ønsker. Ett av problemene (ikke det eneste) er at det stilles krav til innlevering 
og oppmøte på andre emner som studentene følger samme semester, og at 
studentene rimeligvis gir det obligatoriske høyest prioritet. 
 
3. Fjorårets rapport og tiltak fremover 
Vi sendte inn en omfattende vurdering til S&U etter H2012. Ett av de tiltakene 
som ble foreslått var å bytte til en litt mer krevende lærebok. Dette har ikke 
kommet i stand. Det hadde vært ønskelig å etablere samarbeid med Fagutvalget 
om dette. Emneansvarlig har laget til et bibliotek med aktuelle bøker. Det er 
muligens mest hensiktsmessig å utsette innføringen av ny lærebok ved bytte av 
foreleser, etter planen H2015. 
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