
Periodisk emnerapport LIT 4360A og 4360B: Litterært tekststudium II 

Emnet er et fordypningsstudium i en spesifikk periode av litteraturhistorien eller på tvers av 

historiske perioder. Temaet varierer fra semester til semester, og finnes i en 10- og 20-

poengsversjon (A og B). Både pensum og kravet til teoretisk refleksjon er større på 20-

poengsversjonen enn 10-poengsversjonen, men i praksis er skillet mellom de to versjonene 

når det gjelder teorirefleksjon vanskelig å måle og vurdere, siden begge versjoner inkluderer 

teoretiske og prinsipielle diskusjoner, og undervisningen tar utgangspunkt i pensum på 10-

poengsversjonen (felles for alle). Sannsynligvis burde skille i pensumomfang være større.  

Våren 2014 var temaet «Hva er en roman?», og siden alle studentene bortsett fra 2 tok 

20-poengsvarianten, var det denne gang lettere å trekke inn stoff som også kunne inngå i det 

valgfrie pensumet. Undervisningen er organisert i form av et seminar, 2 timer i uken i 10 uker, 

som også inkluderer obligatorisk studentaktivitet knyttet til semesteroppgaven. Timetallet er 

for lavt i lys av både pensum og obligatorisk aktivitet, så jeg la inn en frivillig ekstragang for 

å få tid til alt. Denne gang var studentene ekstremt aktive og positive, det var derfor ingen 

problemer med å få folk til å ta på seg oppgaver utover den obligatoriske presentasjonen av 

utkast til egen semesteroppgave. Et flertall av studentene presenterte pensumartikler og 

romaner for resten av klassen, og et fåtall la dem ut i Fronter etterpå. Nettopp fordi 

studentaktiviteten var god, ble tidspresset også sterkere, og det ville vært godt om kurset var 

normert til 24 timer istedenfor 20. 

Vi hadde et passe stort seminarrom i PAM som tillot at vi laget hestesko for å lette 

samtalen. Ingen øvrige kommentarer til infrastruktur.  

Eksamen i form av en semesteroppgave som studentene fikk individuell veiledning på 

underveis, i tillegg til at de presenterte sitt opplegg individuelt i klassen. Det så ut til å fungere 

bra.  

5 av 14 på 4360B svarte på studentevalueringsskjemaet, og 1 av 2 på 4360A, som er 

100 % tilfreds med alt. Også de 5 svarene på 4360B gir inntrykk av stor tilfredshet, og det er 

særlig gledelig å se at de er 100 % fornøyd med undervisning og oppfølging. Derimot 

poengteres det i én av kommentarene at pensum og fordeling mellom 10- og 20-

poengsvarianten kunne vært tydeligere redegjort for.  

 

Emnebeskrivelsen ser også ut til å ha fungert tilfredsstillende. Studentene er enige eller helt 

enige om at den gir relevant og klar informasjon om forventninger, pensum og eksamen. 14 

studenter var tatt opp på 4360B, og 13 fullførte/besto eksamen, 2 på 4360A, og begge 

fullførte/besto. Snittkarakter på 4360B var C, på 4360A var B. Positive tilbakemeldinger vedr. 

veiledning om emnet, men pensuminformasjon og forskjellen på de to variantene (A og B) 

kunne åpenbart vært redegjort noe bedre for, selv om det også her er liten misnøye å spore (se 

over). Ingenting å utsette på verken forkunnskaper og plassering. 

 

Endringer/forbedringer: Dette temaet gikk for første gang vår 2014, og studentene var 

entusiastiske. Som lærer har jeg sjelden hatt en så arbeidsvillig og aktiv studentgruppe, det var 

bare et par studenter som deltok lite i undervisningen og det faglige fellesskapet. Ingen av de 

problemene som kan dukke opp i seminarer der studentene deltar lite, var til stede her. 

Midtveisevalueringen ga også uttrykk for stor tilfredshet, og de forslag til endringer som kom 



opp der (bl. a. til strukturering av diskusjonen i timene), kunne jeg følge opp i andre halvdel 

av kurset. Ser ikke behov for noen strukturelle endringer, annet enn det som allerede er nevnt 

mht. 10- og 20-poengsvarianten (A og B), og timeantall.  
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