Emnerapport for høsten 2015
Emne (Kode+tittel)

Emneansvarleg (Namn)
Vurderingselement
1. Faglærers
(emneansvarleg) vurdering
av gjennomføring
Praktisk gjennomføring

Studieinformasjon og
dokumentasjon.
Papir kontra Miside
Tilgang til relevant
litteratur
2. Faglærers
(emneansvarleg) vurdering
av rammevilkårene:
Lokaler og
undervisningsutstyr

KUVI 100
Oppmeldt: 21
Møtt: 18
Stryk: 0
Gjennomsnittskarakter: B
Tove Ingebjørg Fjell

Ordinære forelesninger og seminar, museums- og
arkivbesøk, samt to obligatoriske innleveringer med
veiledning fra faglærer. Fire faglærere har vært
involvert i undervisningen. Vi har ellers prøvd ut
mentorordning, det vil si at emneansvarlig har hatt
”åpen dør” i semesteret, og en kveld med mat og prat.
Bruker Mi side og mail til å kommunisere med
studentene.
Litteraturlisten har bestått av to bøker og ellers artikler
som ligger på nett.

Undervisningslokaler (Sydnesplassen og
Sydneshaugen skole) fungerer fint både i forhold
forelesninger og gruppearbeider.

Andre forhold:
Forelesingsmateriale
(Eks: PPT) i Fillager:
3. Faglærers
(emneansvarleg)
kommentar til studentevalueringen(e):
Metode - gjennomføring Evalueringssamtale – egen invitasjon med mat og
drikke.
Oppsummering av
innspill

Studentene setter pris på forelesninger, gruppearbeid
og korte ekskursjoner (Lepramuseet, Skeivt arkiv). De
setter også pris på mentorordningen. De ønsker flere
forelesninger og seminarer, og et lengre semester.
Ønsker mer informasjon om det videre studieløpet.
Ønsker kun én skriftlig oppgave, og ikke flere mindre
oppgaver. Samisk perspektiv etterlyses. Noen mener at
Etnologi og folkloristikk (Rogan og Eriksen) er for
tung, mens andre mener at Nye kulturstudier

(Sørensen) er noe irrelevant. Instituttet får kritikk for
kollisjon mellom KUVI 100 og de andre
førstesemesteremnene, noe som ble oppdaget etter
semesterstart.
Ev. underveistiltak
4. Faglærers samlede
vurdering, inkl. forslag til
forbedringstiltak.

Studentene ser ut til å ha blitt godt kjent og et flertall
melder at de vil fortsette på faget.
Vi må gå gjennom pensum på nytt. Nye kulturstudier
bør gå ut, da den presenterer cultural studies og ikke
kulturvitenskap. Eventuelt kan en av de svenske
grunnbøkene tas inn. Artiklene må også gjennomgås
på nytt.
Vi må se til at KUVI 100 ikke kolliderer med de andre
førstesemesteremnene.

Andre merknader

