
Periodisk emnerapport for emnet Kjønn og estetikk 

(LIT3461/LIT3462/LIT4461/LIT4462) 

 

Kjønn og estetikk finnes som emne i fire varianter, 10 sp og 20 sp på både bachelor- og 

master-nivå. Våren 2012 var det ingen studenter på LIT4462 (20 sp). Denne emnerapporten 

omhandler de tre andre variantene av emnet. 

 

Pensum 

Emnet består av et teoretisk kjernepensum samt et utvidet teoretisk kjernepensum for 

studentene på 20-poengsvarianten. Dette har ikke blitt endret siden forrige semester. I tillegg 

består pensumet av en fordypningsdel som er ulik fra semester til semester. På 

midtveisevalueringen gav det store flertallet av studentene tilbakemelding på at de syntes 

pensumet var passe utfordrende, men stort/med mange tekster. Samtlige studenter som har 

svart på studentevalueringen i slutten av semesteret gir tilbakemelding på at de har hatt svært 

god eller god nytte av å lese pensum. 

 

Undervisning 

Undervisningen har bestått av 10 doble undervisningstimer, inkludert en gjesteforelesning. 

Studentene har holdt obligatoriske muntlige innlegg underveis. Det har også vært lagt opp til 

noe diskusjon, både i felleskap og i grupper. Ved et par anledninger har studentene fått jobbe 

med oppgaver tilknyttet pensum, noe de svarer at de har hatt god nytte av.  

På midtveisevalueringen var det flere som gav tilbakemelding på at de ikke syntes de lærte så 

mye av de muntlige innleggene og ønsket mindre av disse, samt at de skulle være kortere. 

Studentene syntes imidlertid at det var fint at det ble stilt oppfølgingsspørsmål tilknyttet 

innleggene etter at disse var holdt. Både midtveisevalueringen og studentevalueringen i 

slutten av semesteret gir uttrykk for at studentene har vært fornøyde med undervisningen. 

Studentene svarer også at de er fornøyde med læringsutbyttet på emnet. 

 

Gjesteforelesningen: Dette semesteret hadde vi en gjesteforelesning med Jenny Hval. 

Dessverre var det svært få studenter som kom på gjesteforelesningen. Blant enkelte av 

studentene som var til stede var imidlertid interessen for forelesningen stor og en student 

valgte å skrive om Hvals sangtekster i semesteroppgaven. Dersom det skal være 

gjesteforelesning på emnet ved senere semestre bør flere studenter bli invitert, for eksempel 

studenter på 2000-nivå som har mulighet til velge emnet senere i studieplanen. 

 

Skriveseminarer: I tillegg til forelesningene har det blitt holdt tre skriveseminarer. Det første 

seminaret ble lagt inn i undervisningsplanen før påske slik at studentene skulle komme tidlig i 

gang med semesteroppgaveskrivingen. Seminaret ble brukt til praktisk informasjon om 

semesteroppgaven (denne var også blitt delt ut skriftlig på seminaret og lagt ut i Fronter 

tidligere) og gruppearbeid hvor studentene diskuterte oppgavens tema og problemstilling med 

utgangspunkt i en tekst på ca. en side som de skulle ha med seg. Det ble også satt av noe tid til 

oppgaveløsing/diskusjon tilknyttet pensumlitteraturen. De aller fleste studentene møtte opp på 

dette seminaret. Jeg har likevel inntrykk av at de fleste studentene ikke for alvor tok fatt på 

arbeidet med semesteroppgaven før etter at undervisningen på emnet var ferdig.  



På de to siste skriveseminarene var det få studenter som møtte opp. Seminarene ble holdt etter 

at undervisningsrekken på emnet var over. Til disse seminarene ble studentene bedt om å laste 

opp tekstutkast i Fronter og å lese hverandres utkast i forkant av samlingene. De ble delt inn i 

grupper etter hvert som de leverte slik at de ikke skulle behøve å lese så mange utkast. Den 

siste gangen kom det imidlertid bare fire studenter. Studentene som kom gav uttrykk for at de 

syntes skriveseminarene var nyttige og de var stort sett flinke til å gi positive og konstruktive 

tilbakemeldinger på hverandres tekstutkast, men ikke alle hadde lest utkastene på forhånd. 

 

Ressurser og infrastruktur 

Det ble laget et fellesrom for alle fire variantene av emnet i Fronter hvor informasjon og 

undervisningsmateriell ble lagt ut. Dette er en løsning som har vært praktisert tidligere 

semestre og som studentene svarer at de er fornøyde med. 

Undervisningsrommet (rom 12, P. A Munchs hus) fungerte godt. Til gjesteforelesningen ble 

AV-tjenesten tilkalt for hjelp til å spille av lyd fra mp3-filer, men vedkommende kunne ikke 

anlegget godt nok og mente at dette ikke var mulig. Det viste seg imidlertid å fungere helt fint 

da gjesteforeleseren forsøkte selv.  

Hver uke etter undervisningen har det blitt reservert et grupperom for kollokviearbeid for 

studenter på 20-poengsvarianten. Dette fordi forelesningen først og fremst har vært forbeholdt 

undervisning i den delen av pensum som er felles for alle emnevariantene, og ikke i 

tilleggspensumet for LIT3462. Studentene har imidlertid kun i mindre grad benyttet seg av 

dette tilbudet. 

 

Eksamen 

Alle studentene leverer en semesteroppgave i slutten av semesteret. Studentene på 20-

poengsvarianten har i tillegg en muntlig eksamen. Sluttevalueringen viser at studentene på 10-

poengsvarianten er fornøyde til middels fornøyde med emnets vurderingsformer, mens 

studentene på 20-poengsvarianten er svært fornøyde.  

 

Emnebeskrivelsen 

De fleste studentene svarer i sluttevalueringen at de synes informasjonen i emnebeskrivelsen 

er dekkende. Noen savner imidlertid informasjon om forkunnskaper. Dette kan henge sammen 

med at det ut fra FS-rapporten kan se ut som om flere studenter har valgt emnet tidlig i 

studieløpet, mens i emnebeskrivelsen står det at man må ha avlagt minst 120 studiepoeng i 

Litteratur, Estetiske studier, Kunsthistorie eller Kjønn, feminisme og likestilling. 

Under punktet ”Vurdering og eksamen” bør det fremkomme at studenter på 20-

poengsvarianten skal velge et verk de ønsker å skrive om samt 200 sider selvvalgt teori 

utenfor pensum i tilknytning til semesteroppgaven. 

 

Plassering mht nivå/anbefalt semester/anbefalte og påkrevde forkunnskaper 

Det er uheldig at studenter velger emnet uten å ha avlagt de påkrevde 120 studiepoengene i 

Litteratur, Estetiske studier, Kunsthistorie eller Kjønn, feminisme og likestilling. Jeg opplever 

at det har vært stor spredning i studentenes kunnskapsnivå, noe som blir en utfordring i 

undervisningen og ikke minst for de studentene som ikke har tilstrekkelige forkunnskaper. 

Emnet er tilpasset studenter på siste semester i bachelorgraden eller på masternivå. 



 

Karakterer og frafall 

4 studenter eksamensmeldt i LIT3461: en A, en C, en D og en E. 

8 studenter eksamensmeldt i LIT3462: en A, fire B, en D og 2 ikke møtt. 

5 studenter eksamensmeldt i LIT4461: tre B og to D. 

 

 

Endringer siden forrige periodiske evaluering 

Det første skriveseminaret ble lagt inn i undervisningsplanen noe tidligere enn forrige 

semester for å få studentene til å komme tidligere i gang med oppgaveskrivingen.  

Studentene på 20-poengsvarianten bedt om å laste opp listen godkjent selvvalgt teori på 200 

sider i en egen mappe i Fronter. 

 

 

Forslag til forbedringer 

 Det bør komme frem av emnebeskrivelsen at studenter på 20-poengsvarianten skal 

velge et verk de selv ønsker å skrive om samt 200 sider teori utenfor pensum i 

tilknytning til semesteroppgaven. 

 Flere studenter bør inviteres dersom det skal holdes en gjesteforelesning på emnet, for 

eksempel studenter på 2000-nivå som har mulighet til å velge emnet senere i 

studieplanen. 

 Det er nok enklest om godkjenning av 200 sider selvvalgt teori for studenter på 20-

poengsvarianten gjøres i løpet av undervisningstimene i emnet. Dette forutsetter at 

studentene velger hvilket verk de ønsker å skrive om tidlig i semesteret og at de 

kommer tidlig i gang med arbeidet med semesteroppgaven.  

 Det første skriveseminaret ble lagt relativt tidlig i semesteret. Likevel kom de fleste 

studentene ikke ordentlig i gang med skrivingen før etter at undervisningen på emnet 

var ferdig. Kanskje kunne også det andre skriveseminaret legges før undervisningen 

avsluttes, for eksempel etter den andre uken med undervisningsfri. 

 Studenter som ikke har avlagt de påkrevde 120 studiepoengene bør ikke kunne velge 

emnet.  
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