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Emnets pensum er på ca. 1000 sider, mesteparten artikler (på engelsk). 

Undervisningen ble høsten 2010 gitt noe uregelmessig (på grunn av at emneansvarlig 

var i permisjon); emnets første del ble gitt som ukentlige forelesninger på dagtid, 

mens emnets andre del ble gitt som et intensivkurs med tre forelesninger i uken om 

kvelden over to uker. Denne uregelmessigheten i undervisningen er en mulig 

forklaring på at noe færre studenter tok eksamen i emnet enn det som var tilfelle 

tidligere (12 mot 20-25). Det ble gitt en kvalifiseringsoppgave midt i semesteret. 

Avsluttende eksamen var hjemmeeksamen. Denne eksamensformen fungerer godt på 

dette emnet, fordi hjemmeeksamen gir studenten mulighet til å vise bredden i sine 

kunnskaper og å bruke analytiske evner på det empiriske materialet. 

 

Alle studentene som svarte på emneevalueringsspørsmålene, ga uttrykk for at emnets 

læringsmål, innhold og krav til forkunnskaper var godt beskrevet i emnebeskrivelsen. 

De ga også uttrykk for å ha fått godt utbytte av både å følge undervisningen og å lese 

pensum. De var også fornøyde med emnets undervisningsformer og 

vurderingsformer. Ingen mente å ha fått mangelfull informasjon eller dårlig 

tilbakemelding på innlevert oppgave.  

 

Emnet ble tatt av studenter fra svært ulike studieprogrammer, det er derfor ikke mulig 

å si noe om hvordan emnet fungerer i en emnegruppe. Det taler i hvert fall til emnets 

fordel at det tiltrekker seg studenter med svært variert bakgrunn. Dette skaper også en 

interessant gruppe som fører spennende diskusjoner.  

 

Pensum blir revidert hver gang emnet gis, dette fordi emnet tar opp aktuelle 

problemstillinger som krever at pensumlitteraturen er så ny som mulig. Det var 

spesielt gunstig at det ble utgitt en bok om minoritetspolitikk i Sentral-Europa i 2009. 

Denne boken ble tatt inn i pensum og var veldig nyttig.  

 

Emnet synes å ha funnet sin form og fungerer godt for studenter og lærere. Det er ikke 

planlagt noen endringer neste gang emnet skal gå, bortsett fra å ajourføre pensum. 
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