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Fungerte pensum? Hvorfor, eller hvorfor ikke? 

Vi hadde én bok på pensum. Fint å ha pensum samlet i én bok. Men den er kvalitetsmessig 
ujevn, så vi ønsker å revidere pensum. Det er vanskelig å finne gode bøker på dette feltet. Et 
alternativ vil kunne være kompendium eller en kombinasjon av deler av boken, nettartikler 
og/eller et lite kompendium. 

Vi hadde verkspensum. Dette fungerte bra. Vi kan beholde samme verkpensum neste år, hvis 
de som skal undervise ikke har særlige ønsker om å prege dette. 

 

Fungerte emnebeskrivelsen? Forklar. 

Deler av emnebeskrivelsen fungerer fint: 

«Kort om emnet» er fin.  

«Hva lærer du» er fin, men rekkefølgen på de tre punktene bør være omvendt. Vi prioriterte å 
lære studentene å selv utføre tekstanalyser. Vi arbeidet ikke så mye med å vurdere 
tekstanalyser, men i og med at de diskuterte egne og andres gruppepresentasjoner, så er 
punktet ok. Vi nedprioriterte innføring i teori, men hadde en enkel gjennomgang av relevante 
teorier som studentene bør ha hørt om. Så, listen kan beholdes, men rekkefølgen bør endres 
til: 

Når emnet er gjennomført kan du: 

 Gjennomføre egen tekstanalyse 
 Vurdere akademiske tekstanalyser 
 Demonstrere kjennskap til sentrale humanistiske fortolkningstradisjoner 

«Opptak og adgangsregulering» er greit.  

«Overlappende emner» er greit.  

«Undervisning» kan stå som det står (det står «Undervisningen foregår i forelesninger og i 
workshops») for det er treffende nok, men vi hadde et opplegg med fem 3-timers samlinger 
(kombi av forelesning og workshops) pluss et heldags seminar. Dette kan evt. stå under 
undervisning hvis man ønsker en mer konkret og detaljert beskrivelse. Det kan evt. også stå: 
«Det forutsettes at studentene arbeider individuelt og i grupper mellom samlingene.» 

«Obligatorisk aktivitet» kan stå som det står. Det er dette som blir gjort på heldagsseminaret.  



«Eksamen». Her må emnebeskrivelsen justeres. Til eksamen skal studentene analysere en av 
tekstene som de har på verkpensum. Dette rimer ikke helt med det som står. Riktignok kan de 
i noen tilfeller velge mellom hvilken av medietekstene på verkpensum de skal analyse, men 
helt valgfri medietekst er det ikke snakk om. Emnebeskrivelsen må derfor endres fra 
«Individuell oppgave: Analyse av valgfri medietekst» til «Individuell oppgave: Analyse av 
medietekst». 

 

Fungerte undervisningen – hvordan var den lagt opp? 

Undervisningen fungerte veldig bra. Vi var to lærere til stede gjennom hele opplegget. Dette 
er det viktig at opprettholdes. Vi hadde et opplegg med fem 3-timers samlinger (kombi av 
forelesning og workshops) pluss et heldags seminar der studentene hadde sine obligatoriske 
gruppepresentasjoner. Vi hadde fire 3-timerssamlinger før heldagsseminaret og en etterpå. 
Dette var et godt format. 

Fungerte eksamen, hva slags eksamensform har emnet og bør man vurdere å endre på denne? 

Hjemmeeksamen. Fungerte godt. 

 

Var det godt samsvar mellom læringsmålene og undervisningen, og mellom læringsmålene og 
eksamen? Utdyp. 

Vi prioriterte som nevnt å lære studentene praktisk tekstanalyse. Vi la opp undervisningen 
etter dette og vi vektla også dette til eksamen. Vi lagde derfor en sensurguide som vektla 
analytiske ferdigheter framfor kjennskap til teoritradisjoner.  

 

Hvordan har du jobbet med å informere studentene? Kunne noe vært annerledes? 

Vi brukte canvas som kommunikasjonskanal. Det fungerte fint. 

Hvilke tilbakemeldinger hadde studentene i midtveisevalueringen? Hvilke vurderinger gjorde du 
deg om deres tilbakemeldinger? 

Siden dette var et relativt kort og kompakt kurs, kjørte vi ikke evaluering midt i forløpet men 
litt mot slutten. Studentene ga gode tilbakemeldinger og ga uttrykk for å føle seg ivaretatt.  

Er det noe som kan forbedres til neste år? 

Emnebeskrivelsen må som nevnt justeres på to punkt. Verbalspråklig pensum bør forbedres. 

 



Er det tiltak du har innført i år eller tidligere som andre kan dra lærdom av? 

Siden dette er et innføringsemne for førsteårsstudenter og studenter generelt og på alle nivå 
på våre fag sliter med å kunne analysere, så prioriterte vi å drille dem i praktiske, analytiske 
ferdigheter. Dette ble gjort på bekostning av undervisning i ulike teoritradisjoner. Vi kan 
gjerne tenke dette som et innspill i en diskusjon om hva slags undervisning som trengs og hva 
slags kompetanser man ønsker skal oppnås, særlig på første året på BA.  


