
Periodisk evaluering POL2300  
 
Det var 8 studenter som meldte seg på emnet POL2300 våren 2012. Av disse var det 4 som fulgte 

undervisningen. 5 personer leverte inn den obligatoriske oppgaven og alle fikk den godkjent. Alle 

5 meldte seg opp til eksamen, men bare 3 møtte opp (en student fikk eksamen utsatt på grunn av 

sykdom). Karakterene på eksamen ble: to B-er og en D.  

 

Frafallet skyldes vel at dette emne tas av flere polskspråklige studenter som tenker at siden de 

allerede snakker polsk, så er dette et greit emne å ta ved siden av et annet fag. Men dette emne 

krever en god del arbeid og er tidkrevende. Så studentene forstår etter hvert at dette ikke er noe 

enkelt emne å ta «på si». 

 

Pensum  

Erfaringen fra dette semestret viser at pensumet med fordel kan slankes litt. Neste gang bør noen 

av sekundærtekstene fjernes og noen av primærtekstene erstattes med kortere tekster eller utdrag. 

Studentene er tydeligvis ikke vant til å lese så store mengder skjønnlitteratur. Samtidig er det 

viktig for kvaliteten på seminarundervisningen at studentene har lest tekstene på forhånd. Å ha inn 

flere kortere tekster vil derfor være en god idé. 

 

Undervisning 

Undervisningsopplegget er godt. Det er bra at undervisningen består av forelesningene som kan gi 

studentene en oversikt over litteraturhistorien, og at de senere får anledning til å nærlese tekstene 

på et seminar.  

 

Det fungerte godt med en obligatorisk oppgave. Det fikk studentene til å jobbe med pensumet 

jevnt over hele semestret.  

 

Timeantall var passende.  

 

Underveis i semestret gjennomførte jeg en evaluering av undervisningen. Tilbakemeldingene fra 

studentene tydet på at de ønsket seg flere selvstendige presentasjoner og mer gruppearbeid. Dette 

ønsket ble oppfylt senere i semestret.  

Tilbakemeldingen fra studentene viste også at de satte pris på multimediale presentasjoner av de 

skjønnlitterære tekstene (dikt, filmvisning, fragmenter av teateroppsetninger på TV, osv.).      

 

Eksamen  
På et så stort litteraturhistorisk emne vil kanskje hjemmeeksamen fungere bedre enn 

skoleeksamen. Hjemmeeksamen vil være mer velegnet til å vise at studentene klarer å lese og 

analysere litterære tekster og se dem i et historisk perspektiv. Skoleeksamen er i mindre grad 

egnet til å sjekke studentenes evne til selvstendig lesning, noe som jo er en viktig forutsetning for 

POL2300.  

 

Emnebeskrivelsen  

Den nåværende emnebeskrivelsen er dekkende og trenger ingen større justeringer. Kravene til 

forkunnskaper er tilstrekkelige.   

 

Forslag til forbedringer  

Det nåværende pensumet bør slankes. Noen av de sekundærtekstene bør fjernes. Et par av de 

lange skjønnlitterære tekstene bør byttes ut med kortere tekster eller utdrag. 

Hjemmeeksamen vil muligens fungere bedre på dette emnet.       

 

Aldona Szczepanska 

2.07.2012    



 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

    


