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1. 9 av 23 studenter svarte på studentevalueringen. Kurset er obligatorisk for de 

studentene som går på master i litteraturformidling, slik at det er en kombinasjon av 

litteraturformidlingsstudenter og studenter som tar master i allmenn litteraturvitenskap. 

Noen har derfor bakgrunn fra nordisk, men de fleste kommer fra allmenn 

litteraturvitenskap, også av litteraturformidlingsstudentene. 

 Svarene gir ikke indikasjon på at det er problemer verken med pensum, 

undervisning eller eksamensordning. Pensum var romaner fra 1700-tallet til i dag, som 

alle reiser problemstillinger knyttet til feltet, emnet og begrepet verdenslitteratur. 

Studentene meldte underveis om stor tilfredshet med at pensum var konsentrert om én 

sjanger, og den avsluttende studentevalueringen vitner om det samme, men en student 

etterlyser overraskende nok bøker som ikke er vestlige. Siden romanene både er fra 

kanonisert, vestlig litteratur og fra nyere post-kolonial arabisk, indisk og afrikansk 

litteratur, og de siste er i overvekt, er jeg usikker på hva som menes med dette. 

Kanskje bør jeg neste gang enda tydeligere tematisere spørsmålet om oversettelse? 

Kurset strakte seg over 2 timer pr uke i 10 uker, og de to siste gangene var det 

studentfremlegg knyttet til semesteroppgaven, som også fungerte som diskusjoner i 

plenum av felles problemer, forhold mellom primærtekst og teori og generell 

repetisjon av spørsmål som hadde vært sentrale på kurset. Jeg hadde regnet med at 

studentevalueringen muligens ville ha avslørt ønske om mer undervisning, men det 

gjør den ikke. Utover ordinær undervisning la jeg inn ekstraveiledning for de 5 

studentene som tok 20-poengsvarianten (4381). 

Studentene var aktive, og de ga i midtveisevalueringen uttrykk for at de 

foretrakk plenumssamtale framfor gruppearbeid eller mindre «summegrupper». Også 

det ble bekreftet i den endelige evalueringen. 

2. Gir læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen en god beskrivelse av hva 

studentene skal kunne etter avlagt eksamen? Ja. 

3. Fungerer emnebeskrivelsen tilfredsstillende? Ja. 

4. Har du gjort noen endringer siden forrige periodiske evaluering? Hvilke? Jeg hadde 

dette kurset, som nå går hver høst annethvert år, første gang 2014. Da laget jeg et nytt 

skjønnlitterært pensum og konsentrerte teoripensum til én bok World Literature: A 

Reader. Det har fungert godt, noe tilbakemeldingene bekrefter, og jeg gjorde ingen 

endringer denne gang, bortsett fra å bytte ut en enkelt artikkel. 

5. Forslag til forbedringer. Eventuelt tydeliggjøre spørsmål knyttet til oversettelse (se 

over, pkt. 1). 
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