Periodisk evaluering NED2321 vår 2009
NED2321 har de siste årene vært gitt i vårsemesteret (2008 og 2009). Tidligere ble emnet gitt
i høstsemesteret (2003, 2004, 2005, 2006).
Fram til og med våren 2008 var vurderingsformen en semesteroppgave, men etter kritikk og
forslag fra studenter i forbindelse med evaluering i fjor, ble det besluttet å endre
vurderingsformen til hjemmeeksamen fra og med våren 2009. I underveisevaluering var
tilbakemeldingen fra studenten som fulgte undervisningen dette semesteret positiv i forhold til
dette. Ble fremhevet som bra at det var forskjellig vurderingsformer på NED2321 og
NED2320. Studenten ga i underveisevalueringen også uttrykk for å være fornøyd med både
det faglige og pedagogiske undervisningsopplegget, samt pensum.
Det ble gjort noen endringer på pensumlisten fra vår 2008 til vår 2009. Fra 2009 er det 7
obligatoriske verk (istedenfor 6 obligatoriske og 1 valgfritt). Litteraturhistoriepensum er også
nytt fra 2009.

Tidligere semestre har det alltid vært flere oppmeldte enn det antall som virkelig har levert
oppgave, stort sett har det vært 1-2 stk som har levert semesteroppgaver. Våren 2008 var det 2
oppmeldte og 1 som leverte semesteroppgave (fikk karakteren B). Våren 2009 var det 3
registrerte studenter ved semesterstart. 1 student trakk seg underveis pga jobb, 1 leverte
hjemmeeksamen og fikk karakteren B. Karakterstatistikk (fra juni 2008) viser at det høsten
2005 var 2 meldt og 2 møtt, med gjennomsnittskarakter B. Høsten 2006 var det 5 meldt og 2
møtt, hvorav 1 student fikk B og den andre fikk F.

Studentene som velger dette emnet er stort sett veldig motiverte og spesielt interesserte i
faget, noe som også gir seg utslag i gode karakterer. At det er få studenter gjør også at de nok
får tettere oppfølging enn på enn del andre emner. Samtidig krever det kanskje også mer av
både student og foreleser.

Det virker som emnet fungerer bra slik det er. Det eneste som kanskje kan vurderes, er om det
er mulig å flytte ett av de litterære emnene til høstsemesteret istedenfor. Slik det er nå, går alle
de 3 litterære emnene i vårsemesteret.
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