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Emnekode TEAT111: Eldre teaterhistorie.

Faglæreres vurdering av gjennomføring
Den praktiske gjennomføringen forløp uten problemer frem til
eksamensavviklingen.
Det var ingen frafall.
De oppmeldte studentene deltok inntil 75% eller mer.
Ingen studenter strøk til eksamen. Karakterene fordelte seg jevnt over
skalaen A-E med et visst tyngdepunkt på B og C.
Studieinformasjonen har vært god, og det har heller ikke vært noen
problemer med tilgangen på pensumlitteratur bortsett fra at en av tekstene
var blitt forsinket. Samarbeidet med Studia er godt.
Faglæreres vurdering av rammevilkårene
Romforholdene har vært tilfredsstillende og det tekniske utstyret har
fungert noenlunde bra.
Det har vært god plass til alle studentene.
Faglæreres kommentar til studentevaluering
Evalueringen ble gjennomført muntlig slik at studentene selv kom til
ordet. Studiekonsulenten laget en oppsummering.
Studentene ga uttrykk for at de var fornøyd med undervisningen på
TEAT111 i høstsemestret 2012, og særlig Anna Watsons forelesninger i
middelalderens teater ble trukket frem. Noen av studentene ga uttrykk for
at det burde være mer balanse når det gjelder mengden av forelesninger i
forhold til de forskjellige delepokene, og ellers at sammenhengen mellom
eldre og nyere teaterhistorie ikke ble tilstrekkelig belyst. Til det er det å
bemerket at det med vektlegging av perioder kan slå forskjellig ut med
forskjellige forelesere, men når det gjelder overgangen mellom eldre og
nyere teaterhistorie skal ha vært gitt i forbindelse med TEAT112 i
vårsemestret 2012 for studentene på dette kullet. Det ble også uttrykt
ønske om mer tid til debatter, diskusjon og fordypning.

Studentene virker fornøyd med faglitteraturen, men det ble uttrykt en viss
reservasjon for Oscar G. Brockett om fransk teater på 1700-tallet. Det
ble også påpekt at en tekst som ikke finnes i kompendiet, fortsatt står på
pensum. Den teksten det gjaldt er ”Theatre in the Nordic Region”.
Selvfølgelig var det i forbindelse med eksamen tatt høyde for at denne
teksten hadde falt ut. Det vil bli tatt stilling til om den skal gå ut senere.
Faglæreres oppsummering av studentevalueringen
Innenfor rammene av de ressursene vi har er vi fornøyd med
gjennomføringen. Studentenes individuelle inntrykk av undervisningen er
fin å få. Påminnelser om aspekter ved undervisning og pensum som må
justeres eller korrigeres er alltid fint å få
Den muntlige evalueringsformen gir nok større innsikt i hvordan
studentene opplever situasjonen enn evaluering gjennom skjema.

