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Innledning 

Dette er en kort emnerapport for NOR1403 Norwegian World Literature høsten 2018. 

Grunnlagsmaterialet for rapporten er emnebeskrivelsen, en tidligere periodisk 

emneevaluering for emnet (fra høsten 2014), muntlige tilbakemeldinger fra studentene 

underveis i semesteret, skriftlige studenttilbakemeldinger og statistikk over karakterer. 

Rapporten inneholder vurderinger og kommentarer fra emneansvarlig basert på 

grunnlagsmaterialet. Rapporten tar for seg 4 punkter 

  

1. Vurdering av pensum, undervisning, ressurser og eksamen 

Emnet er tilrettelagt for internasjonale studenter som er interessert i å få en introduksjon til 

norske forfattere og verk som har oppnådd en viss kanonstatus. Vi tolket begrepet kanon i 

bred forstand, og emnets pensum ble denne gang en kombinasjon av eldre og nyere tekster, 

fra Håvamål til Maja Lundes Bienes historie (2015). De emneansvarlige, Ylva Frøjd og 

Julianne Yang, la opp emnet kronologisk, samtidig som linjer ble trukket mellom eldre og 

nyere verk basert på tematikk (f.eks. identitet, samfunn vs. individ) og stilistiske grep. 

Begrepet Norwegian World Literature ble diskutert generelt og opp mot hver tekst. 

Verkene på pensum ble også valgt basert på om de var lett tilgjengelige for studentene, 

både med tanke på opplag og pris. Dette er noe å ta i betraktning også i framtiden, da 

studentene kommer fra svært forskjellige land og ulike sosioøkonomiske bakgrunn. 

Undervisningen ble lagt opp som tre-timers seminar og en god del gruppeoppgaver ble bygd 

inn i timene for å bryte opp de nokså lange øktene. I undervisningsevalueringene ble det gitt 

uttrykk for ønske om færre slike gruppeoppgaver og mer tid viet til litterær teori. En 

grunnleggende utfordring når det gjelder utforming av både pensum og undervisnings-

opplegg, er hvor mye litterær teori en skal forvente at studentene kan. I dette semesteret 

viste det seg at mange av studentene studerer litteratur, noe som forklarer hvorfor enkelte 

studenter uttrykker at emnet var for “lett” med tanke på litterær analyse. Det er også en 

utfordring å finne balansen mellom litterær analyse (og nærlesing) på den ene siden, og 

kulturell/historisk kontekstualisering på den andre siden. 

Canvas ble brukt som lærings- og kommunikasjonsplattform, noe som fungerte svært godt. 

Plattformen gjorde det lett å gjøre pensum/beskjeder tilgjengelige for studentene. Canvas 

var også måten studentene kunne ta kontakt med underviserne på. 

Eksamen ble avholdt som muntlig eksamen. Kvalifiseringsoppgaven besto av en skriftlig 

innlevering, etterfulgt av en muntlig presentasjon basert på den skriftlige innleveringen. 

Dette fungerte svært godt. Når det er sagt ga enkelte studenter også muntlig tilbakemelding 

om at det var nervepirrende å gi en muntlig presentasjon foran resten av klassen.   



  

2. Læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen 

Læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen gir en god beskrivelse av hva studentene 

skal kunne etter avlagt eksamen. Læringsmålene ble tydelig kommunisert til studentene på 

starten av og underveis i semesteret, og bidro til at kravene som ble stilt til studentene var 

tydelige og eksplisitt formulert. 

Det som underforstås og ikke formuleres eksplisitt i emnebeskrivelsen, er at kurset i praksis 

forutsetter tilstedeværelse fra studentenes side og reflektert arbeid med tekstene. I 

prinsippet burde det muligens spesifiseres om oppmøte er obligatorisk eller ikke, særlig 

fordi studentene er internasjonale og er vant til ulike undervisningspraksiser. På en annen 

side var oppmøtet i dette emnet relativt godt denne gangen. Det tilsier at studentene 

muligens tar for gitt at de burde møte opp, noe som er positivt. 

  

3. Endringer siden forrige periodiske evaluering 

Enkelte endringer ble innført siden forrige periodiske evaluering. Som nevnt i punkt 1 om 

eksamen, besto kvalifiseringsoppgaven denne gangen av både en skriftlig og en muntlig del. 

Dette ga studentene mulighet til å skrive og vise forståelse av pensum/sentrale ideer i 

emnet, i tillegg til å bli mer vant til å presentere ideene sine muntlig. 

Undervisningsformen lignet også i høyere grad seminar enn forelesning denne gangen, med 

en god del muntlige gruppeaktiviteter. 

  

4. Forslag til forbedringer 

Det er verdt å vurdere om et tre-timers seminar er et gunstig undervisningsformat. Flere to-

timers økter hadde nok fungert vel så godt, om ikke bedre. 

Studentevalueringene på slutten av semesteret tyder på at studentene fort kan bli lei hvis 

det blir for mange gruppeaktiviteter. Selv om de setter stor pris på samspill og muligheten til 

å delta i diskusjoner, er det viktig å bli kjent med studentene og hvor mye de allerede kan. 

Siden nivået i denne klassen var ganske høyt, hadde det muligens vært bedre å innføre flere 

forelesninger her og der, i stedet for å ha seminarer (med høy studentdeltakelse) hele veien. 

Flere forelesninger kan gjøre det lettere for studentene som ikke er flytende i engelsk å 

delta, dersom forelesningene har god visuell støtte. I studentevalueringene ga enkelte 

studenter uttrykk for at de amerikanske/engelskspråklige studentene lett kunne overkjøre 

de som ikke kunne engelsk like godt. Dette er en kommentar som er viktig å ta med seg 

videre når en legger opp emnet neste gang. 
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