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Emne: Er emnet studentevaluert?
Hva kom i så fall fram der?

Program: Funn i eventuelle
programsensorrapporter sist
år.

Randi Barndon

Emnet har en krevende «logistikk» og flere komponenter
bla. to heldagsseminarer på Stend, Hordamuseet med
bronsestøping og jernblestring i samarbeid med Bjørgvin
handverkarlag og Hordamuseet.
Disse to seminarene har studentaktiv læring, studentene
lager selv støpeformer, modeller i bivoks, brenner
støpeformer, legerer og smelter metall og lager
gjenstander i bronse, som også må files til. Studentene er
delaktige i å blestre jern og smi jernredskaper. Studentene
inndeles i grupper og roterer på ulike poster. I etterkant av
seminarene får studentene i oppgave å skrive detaljerte
handlingsrekker av bronsestøpings- og
jernfremstillingsprosessene med utgangspunkt i litteratur
på teknologi.
En annen komponent i kurset er forelesninger, de fleste gis
av emneansvarlig men det er også innlede forelesere med
spisskompetanse på jernvinne og finmetallteknologi.

Emnet er ikke studentevaluert men en rekke studenter har
gitt muntlige tilbakemeldinger om at dette kurset var noe av
det mest lærerike de hadde vært med på.

Var det noe som ikke
fungerte godt nok?
Er det behov for å foreta
justeringer eller sette inn
tiltak for å forbedre emnet/
programmet?
Hvilke?

Andre kommentarer eller
innspill

Oppmelding og faktisk oppmøte til emnet kunne vært
bedre organisert. Det ble i forkan lagt inn ønske om at vi
hadde et øvre tak på studenter pgs en del logisktikk knyttet
til seminardagen på Stend som ikke ble opprettholdt og
førte til en del bekymring knytet til gjennomføringen. Vi bør
ha et øvre tak på deltakere på 20 eventuelt hvis enda mer
populært til neste høst (2020) bør vi utvide med tilbud om
to kurs , dvs. gi selve den praktiske delen på Stend 4 dager
i stedet for 2 slik det er nå.

