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Forelesninger
Forelesningene ble holdt på zoom og seminarene gruppevis i seminarrommet på instituttet. Det ble
heldagsundervisning for de fire seminarene. Til tross for at jeg har forsøkt å legge undervisningen på dette tiltaket til
bolker som minst mulig skal være samtidig som andre kurs, er det vanskelig å få studentene til å engasjere seg i
temaene som dekkes, hvilket er forståelig med to krevende emner i tillegg dette semesteret, under koronaen. For
framtiden kan det være lurt å utrede hvordan engasjementet kan økes, kanskje ved å samkjøre med
metodeundervisning, eller tilstrebe mer blokkundervisning på alle emner. Det siste hadde kanskje vært det beste. Jeg
har også forsøkt å sette studentene i grupper og har god erfaring med det.
Det har vært tre innleveringer over semesteret. Disse er organisert tematisk slik at de bygger opp prosjektbeskrivelsen
over semesteret. I tillegg til kommentarer fra meg, får de kommentarer fra de som er med i deres gruppe på hvert
seminar.
Pensum
Pensum er endret til å omfatte et minimum av hva de bør kunne om å lage problemstillinger, skrive litteraturoversikt
og tenke ut metodologiske tilnærminger og design. De leser ikke Blaikie, uansett om jeg gir henvisning til kapitler i
boken. Dersom det var blokkundervisning og jeg hadde f. eks. tre uker intensivt, kunne jeg lagt det opp på en annen
måte og bedt om lesenotater slik at de kunne gå skikkelig inn i litteraturen og så ha et par seminarer senere med
gjennomgang av utkast. Denne modellen tror jeg ville fungere optimalt.
mitt.uib
Har etter hvert blitt bedre kjent med denne nettsiden, men den er overhodet ikke umiddelbart begripelig. Mange
funksjoner er rett og slett ulogiske i sin oppbygging.
Seminaropplegg og emneoppgaver
Se over. Disse temaene er dekket under forelesninger og pensum. Det har ikke vært seminarledere på kurset fordi det
er et masterkurs.
Andre forhold
Legger ved oversikt over kurset. Har ikke ført inn der hvor forelesningene har gått på zoom. Oversikten over
gruppeinndeling er for siste seminaret før innlevering. Tidspunktene for gruppene fulgte ikke helt planen, men ble
forskjøvet i tid fordi noen grupper tok lengre tid enn andre. Seminarene tar vanligvis hele dagen fram til 16.00.
Her kan du laste opp eventuelle vedlegg
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