Emnerapport (2021, vår)
Emnekode og navn: NOLI102, «Litteraturen etter 1900»
NOLI 102 er et kurstilbud som blir gitt hvert år. Til denne gangen hadde fagmiljøet grunnet
ressursmangel kuttet drastisk i antall forelesninger (vi hadde bare en dobbeltime per uke, ikke
to som tidligere). Tekstene som ikke kunne bli gjennomgått i plenum, ble diskutert i
kollokviegruppene ledet av masterstudenter (3 grupper). Vi kuttet også ned på pensumet, som
hadde vokst seg fra ca 1000 teorisider til nærmere 1200. Etter tilbakemeldingene de siste
årene så vi oss nødt til å fjerne en del tekster fra pensumet, som tidligere var obligatorisk
lesning (blant annet Duuns lange roman Menneskene og maktene). I tillegg ble forelesningene
gjennomgående gitt digitale, på Zoom.

Faglærers vurdering av kursgjennomføring
Kurset ble avholdt som planlagt, med alle forelesninger gitt på Zoom. Vi tok opptak og la
dem ut i etterkant (48 timer). Noen forelesninger kunne ikke bli lagt ut, grunnet teknisk svikt.
i form av forelesninger og kollokvier. I kollokviene presenterte masterstudentene til dels
stoffet ved hjelp av korte forelesninger, før de arbeidet med oppgaver som ble delt ut på
forhånd.
På det meste var det godt over 120 studenter påmeldt til kurset, av dem leverte ca 110
studenter inn øvingsoppgaven og fikk veiledning av en masterstudent (Zoom). 100 meldte seg
til slutt opp til eksamen. Av disse møtte 86, og det var 81 som besto den muntlige prøven
(Karakterfordeling: 24 fikk A, 24 fikk B, 22 fikk C, 10 fikk D, 1 fikk E og 5 fikk F).
Som eksamensresultatet viser, var to tredjedeler av studentene godt forberedt og de deltok
også i kollokviene og var engasjerte i forelesningene.
Informasjon om kurset ble gitt på (det digitale) orienteringsmøtet og elektronisk (Mitt UiB).
Kommunikasjonen mellom studentene og faglærerne opplevdes ellers som tilfredsstillende
gjennom hele semesteret.
Det elektroniske kompendiet og de skjønnlitterære tekstene var på plass før studiestart, og det
var ingen utfordringer knyttet til pensumlitteraturen.

Faglærers vurdering av rammevilkårene
Fagmiljøet satte ikke av nok ressurser til kurset. Det bør gis flere forelesninger holdt av de
fast ansatte til studentene. Zoom-undervisning fungerer som en nødløsning, det er trøttende
for studenter å følge med på lange forelesninger digitalt, og for foreleserne å holde dem. Men
takket være en god innsats fra alle involverte lærekrefter ble kurset nokså vellykket, noe som
ikke minst de mange gode eksamensresultatene peker på.

Studentevaluering av kurset

Evalueringen ble gjennomført elektronisk etter at eksamen var gjennomført. Evalueringen var
helt anonym, og ble distribuert av studiekonsulenten. 54 studenter svarte på
spørsmålsskjemaet (omtrent halvparten). Av disse var langt de fleste godt fornøyd med kurset,
og de mente at pensumet var overkommelig og interessant, at kurset hadde en god
sammenheng, at foreleserne var gode og strukturerte og at kollokviene fungerte bra. 2
studenter var «svært misfornøyd», og skiver at de hadde «lite utbytte» av kurset. Mange
hadde jobbet mye med faget. Mest fornøyd var studentene med tilbakemelding på
øvingsoppgaven (individuell veiledning, 20 minutter), med foreleserne og forelesningene, og
med kollokvietilbudet. Men studentene klaget over at opptaket av forelesningene ikke var lagt
ut lenge nok. Noen mente også at muntlig eksamen er en stressende vurderingsform (men
andre mener det fungerer godt). Noen klaget over at det ikke ble undervist i alle tekster på
pensumet i samme omfang.

Faglærers kommentar til studentevalueringen(e)
Tilbakemeldingene fra studentene tyder på at kurset fungerte under forholdene bra.
Resultatene på eksamen viser at studentene stilte like forberedt som ellers. Men samtidig
tyder noen tilbakemeldinger på at det hadde vært ønskelig med mer aktiv samtale, Zoom er
ikke et egnet forum til å få alle studentene med som deltakere i en diskusjon. Miljøet mener
ellers at studenter må tåle at noen tekster ikke blir diskutert i plenum. Eksamensresultatene
viser også at de aller fleste studentene klarer å håndtere pensummengden. Men det er absolutt
påkrevd å øke antall forelesninger gitt av fast ansatte. Ressursmangel bør ikke gå ut over
denne delen av studietilbudet. Når det gjelder bruken av masterstudenter som assistenter, har
det både fordeler og ulemper. Den klare fordelen er at masterstudentene lærer mye av å gi
tilbakemelding. Ulempen er at masterstudentene må også læres opp av emneansvarlig, både
med tanke på å undervise i kollokviene og med å gi tilbakemelding på oppgavene. Det ser ut
som om de sparer mange ressurser, men det krever også ressurser å veilede veilederne.

Faglærers oppsummering.
-

Kollokvietilbudet bør opprettholdes i nåværende form, gjerne med øvingsoppgaver
laget av faglærerne.
Pensummengden bør beholdes.
Forelesningsantallet bør økes og forelesningene bør gis av ansatte, ikke studenter.
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