Emnerapport 2021H, NOLI 250/ NOLI216/Normau 642
Litterær analyse og teori
Faglærers vurdering av gjennomføring
Information om kursen var tillgänglig i juni på MittUib. Större delen av pensum var
tillgänglig digitalt och romaner fanns att inhandla på Akademika. Kursen omfattar 15
studiepoäng och var upplagd med 3 samlingar, två heldagar per samling, för att studenterna på
Normau642 skulle ha möjlighet att resa till Bergen. En 2-timmarskurs i litteratursøk från
Universitetsbiblioteket ingick. Undervisningen blandade föreläsningsdelar med seminarium
och grupparbeten. Undervisande lärare var Jørgen Magnus Sejersted, Christine Hamm och
Anna Bohlin. Kursen examinerades med semesteroppgåve och munnleg eksamen för
NOLI250, tre innleveringer och heimeeksamen för Normau642 och enbart heimeeksamen för
NOLI216. Undervisningen genomfördes fysiskt med möjlighet att delta digitalt, antingen via
zoom eller strömning.
På emnekod Normau642 var 12 studenter anmälda, varav 11 studenter examinerades med
följande fördelning av betyg: 1 A, 7 B, 3 C.
På emnekod NOLI250 var 5 studenter anmäla, varav 3 studenter mottog rettleiing på
semesteroppgave och examinerades med följande fördelning av betyg: 1 A, 1 D, 1 F.
På emnekod NOLI216 var 4 studenter anmälda, varav 1 student examinerades.

Studentevalueringen av kurset
En elektronisk evaluering av kursen var förberedd och skulle sändas ut till studenterna direkt
efter innleveringsfrist för semesteroppgåve respektive heimeeksamen, men på grund av
olyckliga omständigheter föll den elektroniska evalueringen mellan stolarna i
administrationen. Vi genomför alltid en elektronisk evaluering av kursen Litterær analyse og
teori, men denna gång har den alltså inte skickats ut.
Däremot genomfördes en muntlig evaluering med studenterna vid sista undervisningstillfället.
Studenterna hade inte många synpunkter på pensum, men däremot konstruktiva förslag på
förbättrad information vid kursstart för Normau642. Dessa studenter är ännu inte vana vid att
använda mitt.uib och de mottar inte information som skickas ut via Kunngjeringer på mitt.uib
förrän de är registrerade på kursen. Flera missade därför information om pensum till första
undervisningstillfället och om den första innleveringen. De efterlyste att information om
mitt.uib och den digitala litteraturlistan skulle ges redan vid antagningstillfället. Det är många
vanskliga texter på pensum och kursen innebär en tung arbetsbörda, men det studenterna
riktade kritik mot var inte arbetsbördan i sig, utan hur den fördelades över kursen: starten av
kursen upplevdes som alltför tung, både när det gällde omfång och svårighetsgrad. De hade
också uppskattat tips om att läsa handbokslitteraturen innan de gav sig i kast med de
teoretiska texterna. I övrigt var studenterna positiva till kursen.
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