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1. 

Pensum oppfattes gjennomgående som passende stort av studentene. Det er ulike 

meninger om hvilke verk som bør være med, men selv en roman som Pamela kan vekke 

interesse når man legger vekt på andre ting enn selve plot'et. Med andre ord så er f.eks. 

den litteraturhistoriske konteksten viktig.  

 

Undervisningen synes å ha funnet en god form i vekslingen mellom forelesninger og 

gruppearbeid. Forelesningene kunne ifølge tilbakemeldinger fra studentene vært mer 

allmenne, og strukket seg lenger utover i semesteret. Angående obligatoriske aktiviteter 

som studentinnlegg og kvalifiseringsoppgaver, er resultatene ymse. Innleggene varierer 

mye, og studentene gir uttrykk for at de får lite ut av dem. Men samtidig får jo den som 

holder innlegg god trening og det er min klare oppfatning at det gjør noe med den sosiale 

dynamikken i rommet. Det minst positive er studenter som uteblir også når de tar på seg å 

holde innlegg. Bortsett fra at kvalifiseringsoppgavene har en tendens til å bli ganske like, 

så gir de god trening. De fordeler seg passe jevnt utover de vanligvis tre ulike tema-

alternativene. Studentene kunne ønske en mer presis antydning av karakternivå, noe som 

vel ikke er ønskelig. Mange benytter seg av muligheten til personlig veiledning.  

 

Ressurser og infrastruktur har vært tilfredsstillende. Min erfaring er at på dette kurset er 

bruk av PP stort sett overflødig.  

 

Eksamen reflekterer erfaringene med kvalifiseringsoppgavene bl.a. på det punkt at de er 

sørgelig like. Det gjør evalueringen litt utfordrende. Det største tankekorset er imidlertid 

at man er alene om å evaluere resultatene. Det er en stor belastning å lese så mange 

likelydende besvarelser, og være enslig sensor. Jeg opplevde å få flere mailer med krav 

om begrunnelse bare minutter etter at eksamensresultatene forelå. Det er sikkert ok at 

studentene har direkte kontakt med sensor, men det spørs om det alltid er til det beste, for 

begge parter. Krav om begrunnelse bør muligens rettes til eksamenskoordinator og 

videreformidles derfra. 

 

2. 

Læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen gir en god beskrivelse av hva 

studentene skal kunne etter avlagt eksamen. På spørreskjema (nett) er det imidlertid en 

tendens til at studentene savner noe mer metodisk innføring på dette emnet, men de er 

positive til vurderingsform og til gruppeundervisning som undervisningsform. 

 

3. 

Tilbakemeldingene fra studentene er verdifulle; de er gjennomgående fornøyd med 

undervisningen, tidvis panegyriske. Informasjonen studentene får om emnet har 

imidlertid tidvis vært altfor utilfredsstillende og mangelfull, på grunn av tekniske 

omstendigheter. Feilaktige timeplaner ble liggende på nettet, selv etter beskjed om feil. 

Det må også påpekes at når oppmøtet ikke er obligatorisk, vil mange studenter gå glipp 



av verdifull informasjon. Forøvrig synes emnet å fungere godt i den emnegruppen det 

inngår i, og virker dessuten å være riktig plassert med hensyn til nivå/anbefalt semester 

såvel som anbefalte/påkrevde forkunnskaper. 

 

 

4. 

Jeg har ikke foretatt noen periodisk evaluering av dette emnet tidligere.  

 

5. 

Forslag til forbedringer: obligatorisk oppmøte.  
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