Fil 107 – EGENVURDERING, HØST 2019
På det meste var det i underkant av 50 studenter som var oppmeldt på kurset. Mitt inntrykk
– som i hovedsak bygger på hva som kan observeres av aktivitet på MittUiB – er imidlertid at
en stor andel av disse bare meldte seg opp uten å gjøre noe mer. Det var 27 studenter som
tok eksamen. Det faglige nivået på mange dem som tok eksamen, var svært godt. (Det ble
gitt 5 A’er og 9 B’er.) Jeg har ingen detaljert oversikt over den faglige bakgrunnen til disse
studentene, men via tilfeldig prat i forelesningspauser, erfaring fra tidligere kurs, o.l., har jeg
inntrykk av at mange av de beste studentene er fra juss og sampol, og at dette er studenter
som er interesserte og engasjerte, jobber bra med pensum, stiller forberedt til
forelesningene, etc.
Eksamensresultatene viser også at det var en andel av dårlige studenter. (I tillegg til noen
D’er, ble det gitt to F’er og en E.) Under sensuren ser man at disse i liten eller ingen grad har
forholdt seg til pensum; dette blir særlig klart i og med at eksamensformen på kurset er
skoleeksamen.
Oppmøte på forelesningene var noe vekslende; gjennom hele semesteret var det en kjerne
på 10-12 studenter som stort sett var til stede på alle forelesningene, og så var det en del
andre som deltok mer sporadisk. Jeg pleier å legge ut ganske fyldige powerpointer i
etterkant av forelesningene, og det er mulig at dette bidrar til at enkelte unnlater å møte på
forelesning.
Alt i alt er jeg rimelig fornøyd med kurset. Det hadde selvsagt vært ønskelig at flere av dem
som melder seg opp på kurset ved semesterstart, faktisk deltar på kurset, at noen flere
studenter deltar på forelesningene og forholder seg aktivt til pensum gjennom hele
semesteret, men det er uklart for meg hvilke tiltak som kan iverksettes for å løse disse
problemene.
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