Emnerapport ALLV113
ALLV113: Moderne litteratur og poetikk fra romantikken til i dag.
Emnet består av ei rekke litterære hovudverk frå opplysningstida/romantikken til i dag samt
eit utval litteraturteoretiske tekstar frå 1800-talet. Det vil bli lagt vekt på å sjå verka i lys av
dei store litteraturhistoriske linene (romantikk, realisme, modernisme, postmodernisme, etc.).
Undervisning
Undervisningen bestod av forelesninger, som oftest fysisk, men det var også noe på zoom og
noen få som ble lagt ut som podcasts. De fysiske forelesningene ble gjort tilgjengelig via
videonotat. Et relativt høyt tall (7) forelesere var involvert.
Antallet forelesere kan med fordel reduseres neste gang ALLV113 holdes. Dette fordi
studentene tidligere har klaget over at for mange forelesere gjerne fører til at den røde tråden
forsvinner.

Eksamen
Eksamen var en fire dagers hjemmeoppgave. Studentene fikk tre oppgaveformuleringer å
velge mellom. Oppgavene var av komparativ art.
I en av eksamensoppgavene ble studentene bl.a. bedt om å analysere et dikt som ikke var
gjennomgått i forelesningene. Dette er uheldig.
I oktober ble det delt ut obligatoriske oppgaver: Studentene skriver over noen få dager en
lengre tekst som de må få godkjent på for å kunne gå opp til eksamen. Dette gir viktig
skrivetrening og er noe som studentene i utgangspunktet synes fornøyd med. Høsten 2021 var
det imidlertid lenge uklart hvilke datoer de obligatoriske oppgavene skulle løses. Dette bør
avklares tidligere neste gang ALLV113 holdes, siden dette er noe studentene er veldig opptatt
av.

Studentevalueringer og -deltakelse
Totalt oppmeldt til undervisning (før trekk): 48
Antall møtt til eksamen: 31
Antall besvarte studentevalueringer: 28?
Kollokviegruppe 1: 20
Kollokviegruppe 2: 15
Ønsket ikke kollokvie: 3

Studentene ga evaluering digitalt. Imidlertid: kun 3 svarte (og deres svar varierte fra «svært
fornøyd» til «misfornøyd»), og det er dermed ikke representativt på noe som helst måte.

Evalueringssystemet bør derfor evalueres: hvordan kan vi få greie på hva mange av
studentene mener?

Forbedring
I studieplanen står det at «Utvalde sekundærlitterære tolkingar av sentrale pensumverk inngår
òg i studiet.». Av en eller annen grunn hadde denne sekundærlitteraturen falt ut av
pensumlista høsten 2021. Dette bør legges inn til neste gang ALLV113 holdes.

