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1 
Pensum 
Dette var et nytt emne, så pensum måtte lages på nytt. Riktignok ligner pensum på 
tekster som tidligere ble gjennomgått til grunnfag og mellomfag, så for meg var det ikke 
noe særlig nytt. Pensum består av et stort utvalg tekster, poesi og prosa, fra begynnelsen 
av 1800-tallet til i dag. Jeg brukte mye tid på å samle pensumtekstene og legge dem inn i 
Fronter. Mye fant jeg på nettet, noe måtte jeg scanne. Noen få større tekster delte jeg ut 
som papirkopi. Studentene slapp altså selv å lete etter tekster (noe som hadde vært 
mulig, da det aller meste fins på UB).  
Omfang og utvalg av pensum er i orden. 
 
Undervisning 
Jeg brukte mye tid på å forberede undervisningen, bl.a. med powerpoint som ble lagt ut 
på Fronter. Men, det viste seg at studentene møtte svært uregelmessig til 
undervisningen. Kanskje fordi de var pålagt å lese og forberede en tekst hver uke, unnlot 
de som ikke hadde gjort det, å møte opp. Av 8 påmeldte, forsvant en før den 
obligatoriske oppgaven, uten å gi beskjed. Av de øvrige var det sjelden mer enn 3 til 
stede, ofte 1-2. Dette førte til at jeg ’måtte’ gi samme undervisning to uker på rad, når jeg 
syntes de hadde gått glipp av noe viktig. Dette skapte uorden i opplegget. To studenter 
dukket opp svært sent i semesteret, etter opphold i utlandet. Jeg har sjelden opplevd 
undervisningen så stressende på grunn av manglende fremmøte. Også fordi jeg visste, og 
hadde sagt til studentene, at det var et vanskelig pensum som måtte gjennomgås.  
7 studenter leverte kvalifiseringsoppgave, av middels eller svak kvalitet. 
 
Eksamen 
Det dårlige fremmøtet avspeilet seg til eksamen. 3 besvarelser var elendige (2 E, 1 F), 
ellers 3 C og 1 B. Tre av kandidatene burde altså ha forstått at det ikke var noen vits i å 
gå opp til eksamen når de ikke hadde fulgt undervisningen.  
 
2 
Beskrivelsen er ok. 
 
3 
Studentenes rapporter er stort sett positive.  
Jeg tror en treffer spikeren på hodet: ”Fornøyd med faglærer, misfornøyd med egen 
innsats.” 
Lav innsats kommer ikke av at kravene var for høye. Flertallet har bks som morsmål 
eller annetspråk, de øvrige leser det godt. Det er ikke manglende språkferdighet som er 
grunnen til sviktende innsats. Heller ikke interesse, vel å merke hos noen av dem (andre 
tar det nok mer som et obligatorisk emne).  
4 
Ingen forrige evaluering. 
 
5 
Obligatorisk fremmøte? Ikke noen god løsning, men kanskje nødvendig. 
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