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Emnet består av en fellesdel og en fordypningsdel (studentene velger én av tre 
fordypningsdeler). Dette er første semesteret fordypning og fellesdelen er blitt slått 
sammen til ett emne (10 poeng). Foreleser på fellesdelen opplevde at dette var et 
tungdrevet emne av flere grunner. Jeg kommer tilbake til noen av dem nedenfor. I 
studentevalueringen framgår det blant annet at det var dårlig samsvar mellom 
emnebeskrivelse og kursets innhold, og at noen av studentene hadde vanskelig for å 
skjønne formålet med kurset. Dette skyldes dels opplegget på forelesningene som 
var inndelt i tilpasningsformer og ikke regioner, men også at pensum i seg (utdrag 
fra to hovedbøker Bates og Skogseid Menneskelig tilpasning og Howell og Melhuus’ 
Fjern og Nær) er en utfordring. Fellesdelen har ingen seminarer, noe som 
studentene i evaluering uttrykte at de savnet. 

Pensum: En av utfordringene med pensum er at de to lærebøkene er veldig ulik både 
i form og innhold. Jeg tok utgangspunkt i Menneskelig tilpasning og supplerte med 
Fjern og Nær – alt etter hvor det var relevant. I og med at pensumsutdragene fra 
Fjern og Nær nå skal følge fordypningsdelene, ble det flere regioner (for eks 
cirkumpolare, Middelhavsområdet, Indre Asia, Sør-Amerika) som hadde liten 
dekning i pensum. Jeg er usikker på om dette er et fornuftige utvalg. For eksempel 
ble Afrika-delen i Fjern og Nær brukt både på fellesdelen og fordypningsdelen. Jeg 
lurer også på om det ikke hadde vært bedre å bruke en bok i stedet for to ulike 
lærebøker. Artikkelen av James Clifford i Anthropological Locations er lite egnet til 
dette nivået. 

Forslag: Ved nærmere ettertanke hadde det kanskje vært en pedagogisk gevinst i å 
ta region som utgangspunkt i stedet for tilpassingsform, til tross for manglende 
pensumdekning. Det ville uansett blitt et puslespill og sikkert virke litt forvirrende, 
det også. På dette studienivået er det viktig at pensum og forelesninger ligger 
noenlunde tett. Det ville derfor være en fordel å fokusere på tekster som bruker 
region som struktureringsprinsipp, som for eksempel Fjern og Nær og ikke 
tilpasningsformer, det vil si å erstatte Skogseid med andre regionsrelaterte tekster. 
Om man vil forsette å bruke Fjern og Nær, bør man revurdere utvalg av kapitler som 
skal med i fellesdelen. Et annet alternativt, om man ikke finner en god bok, at man 
slår i hop fellesdelen med fordypningsdelen og at man har ulike forelesere på de 
ulike regionen (eventuelt to forelesninger per region) og et eget regionalpensum til 
hver del. Et annet forslag som er kommet fra bachelorleder er at fellesdelen 
foreleses av flere forelesere, som er ’regionseksperter’. I forslaget inngår at 
respektive forelesere finner egnet pensum til sin forelesning. 
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