Emnerapport: Vår 2019
NOFI 106, Norrøn mytologi (5 studiepoeng)
Eneansvarlig: Patrick Aaron Farrugia
Om kurset
Kurset NOFI 106 gikk over fire uker i begynnelsen av semesteret med
seks dobbeltimer. Forelesningene fant sted i undervisningsrom 208 /209
og 210 i Sydnesplassen 12-13, og seminarrom C i studentsenteret.
Kurset gav en oversikt over norrøn mytologi, kult og religion. Pensumet
var sammensett av 10 utvalgte Eddadikter, Snorre-Edda, samt et utvalg
av sekundærlitteratur både om norrøn mytologi og religion allment, og
tekster vedrørende enkelte dikter eller temaer. Studentene ble fortrolig
med de forskjellige kildene til både norrøn mytologi og religion, og
lærte at behandle disse med et kildekritisk blikk. Blant temaene som ble
diskutert var det førkristne verdensbildet, kult og kultsteder, samfunnet,
enkelte guder og hvordan de fremstilles i diktene, forskjellige måter å
tolke myter på, Snorre og hans bearbeidelse av den norrøne mytologien.
Undervisningsform og gjennomføring
Da mange utenlandske studenter som er på utveksling ved UiB er
interesserte i emnet, var kurset gitt på engelsk og alt undervisningsmateriale var også på engelsk. Både primær- og sekundærlitteratur på
pensumet ble lagt ut på mitt.uib.no. Noen av de norske studentene brukte
norske utgaver av primærtekstene etter samråd med faglærer. Det var
brukt Power- Point-presentasjoner ved alle forelesninger, og disse ble
også lagt ut på Mitt UiB etter timene.
Det var 32 studenter påmeldt i kurset, men 4 av disse dukket aldri opp i
timene. Oppmøtet var gjennomgående godt. Undervisningen var for det
meste i form av forelesninger, men det ble stilt åpne spørsmål til
studentene om litteraturen og studentenes oppfatning av og tolkninger på
tekstene. Mange av studentene var veldig aktive og interesserte, og stilte
selv spørsmål om emnet.

Eksamen og vurdering
Studentene var vurdert i en muntlig eksamen uten hjelpemidler, som
varte omtrent 30 minutter per student. Av de 32 registrerte studenter ble
26 tillatt til eksamen. 5 studenter oppfylte ikke kravet på 75 %
fremmøte, og 1 student valgte å ta kurset og eksamen igjen neste år.
På grund av antall studenter i kurset ble eksamineringen fordelt på tre
dager, tirsdag 19. februar, onsdag 20. februar og fredag 12. februar 2019,
med cirka 9 studenter hver dag. Eksamen besto av en samtale om emnet
mellom faglærer og student, med justerende spørsmål fra ekstern sensor
Karen Bek Pedersen, som var tilstede via Skype. Alle studenter som
møtte opp til eksamen besto.
Karakterfordelingen var som her følger:
A: 10
B: 7
C: 6
D: 1
E: 2
Oppsummering
Kurset NOFI 106 var overalt vellykket. Studentene viste mye interesse i
emnet, de møtte opp forberedt, deltok aktivt i timene og stilte ofte
spørsmål. De som møtte opp til eksamen presterte veldig bra og viste
god kunnskap om emnet og pensumlitteraturen.
Det ble ikke gjennomført skriftlig studentevaluering, men det var
gjennomgående god tilbakemelding fra studentene angående kursets
innhold og gjennomføring, både i løpet av kurset og etter eksamen.
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