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Først i denne rapporten må det bemerkes at det bare var en student som tok eksamen. 
Forklaringen på dette er høyst sannsynlig at det var blitt bestemt at teori på master bare 
skulle gå om høsten og at jeg allerede hadde hatt de fleste masterstudentene på et annet 
emne semesteret før. Seminaret ble altså avholdt i en overgangsperiode. Det var tre 
studenter til stede på samtlige timer, men de to andre hadde tatt emnet tidligere, skulle ikke 
ta eksamen og var der av pur interesse. Begge har nytte av emnet i sine masteroppgaver.  

Vi er blitt oppfordret til å lage undervisning som er basert på egen forskning. Derfor var 
pensum på dette emnet i utgangspunktet et upublisert manus (ca. 300 sider) fra en bok jeg 
har redigert og skrevet i og som er under publisering hos Vidarforlaget: Den levende kroppen. 
Mot et nytt forhold mellom menneske og natur. Dette utdraget fra mitt bokmanus ble bygget 
ut med i hovedsak tekster av biosemiotikeren Jesper Hoffmeyer, og tekster om estetisk 
erfaring og litteratur av John Dewey og Umberto Eco. 

Det faktum at vi bare var 4 personer til stede på samtlige timer, gjorde at hele seminaret var 
mer eller mindre en sammenhengende samtale. Dette gjorde at pensum ble grundig 
diskutert og fordøyet og det som kunne se ut til å være et ganske perifert emne innen faget, 
var svært engasjerende og aktuelt for oss alle. Jeg kan faktisk si at dette er blant de mest 
engasjerende seminarer jeg har hatt. Studentene hadde reell innvirkning på mitt manus. 

Timetall, spredning over semesteret, kvalifiseringsoppgave etc. gikk som normalt. Den ene 
studenten jeg hadde som avla eksamen har gitt seminaret topp karakter. Dessverre fikk 
kandidaten ikke bedre karakter enn C. Jeg hadde Kjersti Bale som med sensor.  


