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Pensum 

Pensum for emnet gjennomgikk mindre endringer siden forrige gang emnet gikk 
ved at pensumbidraget om diskursanalyse, etter forelesers ønske, ble endret. 
Pensum skal endres litt neste gang emnet går ved at det skal tas inn mer stoff om 
tolkning av tekster. Dette etter muntlig ønske av studenter og emneansvarlig 
lærers vurdering. Forøvrig fungerer pensum godt.  

Undervisning 

Undervisningen besto av 14 dobbelttimer forelesning og 2 dobbelttimer seminar. 
De fleste studentene var fornøyde med undervisningsformen. Bare halvparten av 
studentene mente å ha stort utbytte av forelesningene. Dette kan ha 
sammenheng med at de ikke var tilstrekkelig forberedt til undervisningen, noe 
alle foreleserne fikk et helt klart inntrykk av. Det kan også ha sammenheng med 
at det var flere lærere som underviste, og hver lærer har sin egen stil, noe som 
kan virke forvirrende. I fremtiden (når fagansvarlig er tilbake fra sin permisjon) 
blir det færre lærere som underviser, og det kan bedre helheten i 
undervisningen.  

Eksamen 

Evalueringsformen var mappeeksamen; dette vurderes som hensiktsmessig av 
studenter og lærere. Noen studenter påpekte at de hadde innleveringsfrist i 
mange emner på en gang. Men mappeoppgavene ble gitt i god tid før 
innleveringsfristen, slik at studentene kan unngå å måtte jobbe med alle 
oppgavene kort tid før fristen hvis de disponerer tiden bedre. Mange studenter 
brukte dessuten kun 1-5 timer på faget i uken. Hadde de lest mer i løpet av 
semesteret, ville de bruke mindre tid på å lese i forbindelse med innlevering av 
eksamensoppgaven. Fagansvarlig skal likevel passe på å gi enda lengre frister i 
fremtiden.  

Undervisningsressurser 

PC på undervisningsrommet i 7. Etasje fungerer ikke alltid, men man får hjelp fra 
HF-data, og dette er likevel et veldig fint rom å ha undervisning i pga nærhet til 
lesesal og foreleseres kontorer. 

Emnebeskrivelse 

Det store flertall er fornøyd med emnets beskrivelse og læringsmål.  Emnet er 
obligatorisk, og det har vært lite frafall og klager.  

Endringer 

Det har vært gjort mindre pensumendringer, og det skal gjennomføres mindre 
pensumendringer neste gang emnet går (se under ”pensum”). For øvrig 
planlegges ingen større endringer. Emnet synes i det store og hele og fungere 
godt. 

26.3.2013 Eva Sarfi (emneansvarlig) 


