
Periodisk emneevaluering: 

LIT4403 (Bokhistorie og tekstkritikk) 

 
Emnet har vært tilbudt i alt åtte ganger siden 2004. Den ansvarlige læreren har vært 

ansvarlig fire av gangene. Brorparten av studentene har kommet fra Studieretning for 

litteraturformidling. Emnet tilbys neste gang høsten 2015. 

 

1. Pensum 

Pensumkravene er blitt revidert til hver gang emnet er blitt undervist. Denne gangen ble 

endringene motivert blant annet av det faktum at vi hadde en gjestelærer fra Universitetet i 

Cardiff uke 2 og 3. Disse endringene kommer den emneansvarlige ikke til å videreføre. Men 

antakelig er det grunn til å holde på firedelingen av pensum: (1) den teknologiske utviklingen 

i bokproduksjonen 1450–2015, (2) boken som materielt uttrykk, (3) tekstutgivelsens teori og 

praksis og (4) sensurhistorie. Den emneansvarlige har et klart inntrykk av at de to 

skjønnlitterære tekstene på pensum lett blir «puffet». Antakelig bør disse tekstene erstattes av 

noen kortere. 

 

2. Undervisning 

Undervisningen gis som ukentlig seminar. Én av de syv studentene som har fylt ut 

evalueringsskjemaet, påpeker at læreren kunne ha vært flinkere til å poengtere den generelle 

lærdommen som kan trekkes av de kvalifiseringsoppgavene som mye av undervisningen er 

bygd opp omkring. Læreren er enig og tar kommentaren med seg til neste gang. 

 

3. Ressurser 

Seminaret holdes i et vanlig seminarrom med de ressurser som der finnes. Det holder i 

massevis. 

 

4. Eksamen 

Eksamen består av en kvalifiseringsoppgave som legges frem i plenum, og en tredagers 

hjemmeeksamen. Slik vil det etter alt å dømme fortsette. Læreren er redd for at belastningen 

med en semesteroppgave i denne sammenhengen lett kan bli for stor (tidkrevende). Mange 

studenter bruker mye tid på kvalifiseringsoppgaven. Og rapporterer at det har vært utbytterikt. 

 

5. Læringsutbytteformuleringer 

Slike formuleringer har uansett sine begrensninger. 

 

6. Statistikk 

Seminaret begynte med i alt 19 studenter på oppmeldingslisten. To forsvant stille ut i løpet av 

de tre første ukene uten å ta kontakt med den emneansvarlige eller gjestelæreren. Av de 17 

gjenværende avla 13 kandidater eksamen. Tre av de 17 ble syke og får utsatt eksamen til 

våren etter særlig avtale. Den siste studenten, en fjernstudent, sluttet på et tidspunkt å besvare 

mail fra læreren. 

 

7. Karakterfordeling 

Som normalt for et litteraturvitenskapelig emne på masternivå. 

 

8. Tilbakemelding fra studentene 

Stort sett ser undervisningsopplegget og informasjonen ut til å fungere godt. Se punkt 2 

ovenfor. 



 

 

9. Emnegruppe/plassering 

Studentene fra Studieretning for litteraturformidling synes deres tredje semester er særlig 

arbeidskrevende. Men den ansvarlige tror ikke at arbeidsbyrden er urimelig, ei heller at den på 

en enkel måte kunne ha vært fordelt på en annen måte. 

 

10. Endringer siden sist 

Pensum er endret, ikke undervisningsopplegget. Se pkt. 1 ovf. Læreren har vondt for å endre 

seg på vesentlig vis. 

 

Forslag til forbedringer 

Se pkt. 1 og 2. ovf. 
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