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Anna Bohlin emneansvarlig

39 studenter var anmälda på kursen:
NOLI250: 12 studenter, varav 8 examinerades med veiledd
semesteroppgave och muntlig eksamen
NOLI250-L: 13 studenter, varav 12 examinerades med veiledd
semesteroppgave
NOLI216: 14 studenter, varav 12 examinerades

Kursen var upplagd med 8 3-timmarsföreläsningar med
diskussionsinslag, den första på zoom på grund av UiB:s coronarestriktioner.
Två lärare delade på undervisningen: Anna Bohlin och Christine
Hamm.
Emne: Er emnet studentevaluert?
Hva kom i så fall fram der?

Program: Funn i eventuelle
programsensorrapporter sist
år.

Ja, en digital undersökning skickades ut till alla studenter
på kursen. Endast 5 studenter svarade, varav 4 var nöjda
med både pensum och föreläsningar. En student var
missnöjd och svarade ”varken eller” både när det gäller
læringsutbytte av föreläsningar och pensum. En student
har uppskattat att äntligen få gå på djupet i litteraturanalys,
men flera påpekar att teoritexterna på pensum är tunga att
läsa.

Var det noe som ikke
fungerte godt nok?
Er det behov for å foreta
justeringer eller sette inn
tiltak for å forbedre emnet/
programmet?
Hvilke?

Under våren har vi gemensamt i vår arbetsgrupp i nordisk
litteratur uppdaterat teoretiskt pensum och bytt ut
skönlitteraturen på kursen. Upplägget är i princip
detsamma, men vi har förskjutit fokus mot mer modern
teori och lagt till ett par teman. Hösten 2022 prövar vi detta
nya pensum för första gången.

Andre kommentarer eller
innspill

Denna kurs är en utmaning för de flesta studenter – och
den ska vara en utmaning. Tidigare litteraturkurser på
programmet innehåller inte många teoretiska texter. Därför
är det ett stort steg i svårighetsgrad till denna kurs, men
just detta teoretiska pensum och övningen i självständig
litteraturanalys är en viktig förberedelse för att skriva
masteroppgave.

