
1 

 

Periodisk emnerapport – SEU1300: Polen, Tsjekkia 
og Balkan: Litteratur og samfunn – va ren 2016 

1a. Pensum 

Som følge av at timeantallet denne gangen ble fordoblet fra 14 til 28 dobbelttimer, ble 

pensum betraktelig utvidet. Kjernepensumet fra tidligere ble med få unntak beholdt, men det 

tilkom en rekke nyere tekster fra de ulike språkområdene som ble gjennomgått i 

fordypningsseminarer (4 dobbelttimer per språkområde). Kjernepensumet finnes i 3 

kompendier, mens de nye pensumtekstene ble skannet og gjort tilgjengelige i Fronter.  

 

1b. Undervisning 

Undervisningen har vært en kombinasjon av seminar og forelesning, der 4 ulike faglærere har 

deltatt. Seminarformen forutsetter at studentene kommer forberedt, og en mindre gruppe 

arbeidet jevnt og var aktive i timene, men mange kom uforberedt. Med bakgrunn i det ble 

kvalifiseringsoppgaven endret fra en tiltenkt hjemmeoppgave til en test som prøvde 

studentene i tekstene som var gjennomgått. Av 10 studenter fikk 6 kvalifiseringsoppgaven 

godkjent. Det var krav om obligatorisk fremmøte (20 av 28 ganger), men siden mange ikke 

oppfylte dette kravet, ble det besluttet å fire på kravene, og fremmøte på mer enn halvparten 

av gangene ble regnet som godkjent.   

 

1c. Eksamen 

Eksamensformen er en tredagers hjemmeeksamen. Eksamensoppgaven gav mulighet for å 

velge blant 3 ulike oppgaver. Eksamensbesvarelsene fungerte godt som vurderingsgrunnlag. 

Alle 4 faglærere deltok i vurderingen.   

 

2. Læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen 

Formuleringene om læringsutbytte gir en god beskrivelse av hva studentene skal kunne etter 

avlagt eksamen.  

 

3. Emnebeskrivelsen 

Emnebeskrivelsen synes å fungere tilfredsstillende, selv om studentevalueringer gav uttrykk 

for at informasjonen om undervisningsform og obligatoriske aktiviteter kunne vært klarere. 

Både med hensyn til nivå og påkrevde forkunnskaper synes emnet å fungere i emnegruppen 
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det inngår i. 6 kandidater var oppmeldt til eksamen, 5 avla eksamen. Alle bestod og 

snittkarakteren var C (2xB, 2xC, 1xD).  

 

Studentevalueringene gav uttrykk for at undervisningen var spennende og interessant med 

gode og engasjerte lærere. Flere satte pris på muligheten for å kunne delta aktivt i timene. 

Pensum ble karakterisert som interessant, men som altfor omfattende med tanke på at emnet 

gir 10 studiepoeng. Administrasjonen fikk tilbakemelding om at kompendiene med 

kjernepensumtekstene var dyre, og det kom frem at noen av pensumtekstene ble lagt ut på 

Fronter i seneste laget. Det fremkom også kritikk av Andrew B. Wachtels Remaining Relevant 

after Communism, som har fungert som en overgripende «lærebok» på emnet. Noen mente at 

beskjeden om at kvalifiseringsoppgaven var en test, ble gitt sent og at testen var for vanskelig. 

Noen savnet en skriftlig tilbakemelding på kvalifiseringsoppgaven. Flere etterlyste ytterligere 

obligatoriske aktiviteter i løpet av semesteret, f.eks. mindre skriftlige oppgaver for å trene på 

eksamenssituasjonen. Noen opplevde at faglærerne på emnet ikke var samkjørte nok, og 

endelig gav noen uttrykk for frustrasjon over at medstudenter kom uforberedt til timene. (Se 

for øvrig 5. Forslag til forbedringer) 

 

4. Endringer siden forrige periodiske evaluering 

Ingen tidligere periodisk evaluering er funnet (selv om emnet ble gitt våren 2013 og våren 

2011). Det var studentevalueringen fra våren 2013, der det fremkom ønsker om et større fokus 

på samtidslitteratur, og det økte timeantallet, som førte til utvidelsen av pensum med nyere 

tekster.  

 

5. Forslag til forbedringer 

Emnet bør gjennomgå en nøye evaluering, der det tas stilling til om timeantallet skal forbli 28 

dobbelttimer eller halveres. Uavhengig av timeantallet bør antallet pensumtekster reduseres. 

Det vil gi mulighet for å arbeide mer intensivt med tekstene. Det bør vurderes om Andrew B. 

Wachtels Remaining Relevant after Communism skal utgå som overgripende «lærebok», noe 

som vil gi rom for andre perspektiver. En tanke fra studentevalueringene om at studentene får 

komme med forslag til en del av pensum, bør tas opp til vurdering. Likeledes bør det tas 

stilling til spørsmålet om obligatorisk fremmøte (som var et av ønskemålene i 

studentevalueringene våren 2013). Endelig bør emnebeskrivelsen gjøres enda mer konkret og 

gi tydeligere uttrykk for hvilke krav som stilles. Det ville også bidra til å gjøre koordineringen 

faglærerne i mellom enklere. 
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Oslo, 25. august 2016 

 

Roar Lishaugen 

emneansvarlig      


