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Periodisk emnerapport for NOR4314 våren 2017  

 

I emnet NOR4314 – LITTERATURKRITIKK utforsker vi bokanmelderiet både teoretisk og 

praktisk. I vårsemesteret 2017 har de praktiske øvelsene vært knyttet til innlevering av to 

anmeldelser på henholdsvis 2000 og 4000 tegn. Den første anmeldelsen ble kommentert og 

vurdert av undertegnede faglærer selv, den andre av Morgenbladets skribent Olaf 

Haagensen. I likhet med øvrige emner i masterstudiet i Litteraturformidling er også NOR4314 

utformet i tett dialog med aktører i arbeidslivet utenfor akademia, dvs. med forlag og presse. I 

den teoretiske delen av emnet har resepsjonsanalyse stått sentralt. Vi har analysert 

mottakelsen av Henrik Ibsens Hedda Gabler (drama, 1890), Ida Hegazi Høyers Fortellingen 

om øde (roman, 2015), Sissel Furuseths mfl. Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010 

(sakprosa, 2016) og Dan Andersens Flaggtale (lyrikk, 2016). I tillegg har vi tatt opp spesifikke 

problemstillinger knyttet til debutantanmelderi, konseptlitteratur og kritikeres ulike lesestiler. 

Blant de nye manuskriptene vi fikk til anmeldelse denne våren, var debutanten Linda 

Skomakerstuens Uten vesentlige feil og mangler (Gyldendal) og den mer etablerte Brynjulf 

Jung Tjønns Alt det lyse og alt det mørke (Cappelen Damm).    

I alt 19 studenter fulgte undervisning og veiledning fra januar til mai, og 19 studenter 

besto eksamen. Tilbakemeldingene fra studentene tyder på at kurset har vært vellykket. I 

sluttevalueringen oppgir de å være enten «svært godt fornøyd» (33,3 %) eller «godt fornøyd» 

(66,7 %) med at de tok emnet. Jeg har fått særlig god respons på at jeg har introdusert 

ukjent teori om kritikk som lesekunst og at jeg involverte en erfaren aktør fra pressen i kurset. 

At Haagensen tok seg tid til å kommentere samtlige anmeldelsesutkast av Tjønns siste bok 

(som om de hadde blitt sendt inn til Morgenbladet), virket skjerpende. Studentene har også 

gitt spesifikt uttrykk for at de satte pris på oppfølgingen de fikk fra faglærer i arbeidet med 

semesteroppgaven.  

 

Pensum 

NOR4314 er et emne der det er naturlig å skifte ut store deler av pensum fra semester til 

semester for å holde det dagsaktuelt nok. Samtidig er et av læringsmålene å kunne 

«presentere og diskutere estetiske grunnlagsproblemer historisk og teoretisk». Derfor har jeg 

gjenbrukt mye av tidligere kursholderes vurderingsteoretiske pensum. Noe av dette fungerte 

utmerket, mens enkelte av de mer debatterende prinsippartiklene fra 1980- og 90-tallet 

kjentes utdaterte. Ved neste gjennomkjøring av NOR4314 vil det nok være fornuftig å foreta 
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enda mer radikale utskiftninger i det teoretiske pensumet. En gledelig tilbakemelding i 

evalueringen var ønsket om å bruke mer tid på «kritikkens historie, mer enn bare Ibsen, 

lenger tilbake». Slikt gleder en kritikkhistoriker som kanskje har vært for redd for å presse 

sine egne forskningsinteresser nedover hodet på studentene. Her kunne jeg åpenbart ha 

vært mer frimodig. Likevel er det ikke til å komme forbi at det er en tydelig samtidsorientering 

i studentgruppa. Kun to av studentene valgte å skrive semesteroppgave med historisk 

perspektiv (om Ibsen-resepsjonen). 

 

Undervisning 

Studentene opplyser at forelesningene «i stor grad» (66,7%) eller i «noen grad» (33,3%) har 

bidratt til deres læringsutbytte. Diskusjonene har vært engasjerte, og studentene har stort 

sett vært godt forberedte til resepsjonsanalysene. Samtlige (100%) er enige i at emnet har 

lært dem å analysere problemer, og samtlige mener også at emnet har lært dem praktiske 

ferdigheter. 66,7% er enige i at emnet har lært dem fakta, ideer og metoder. Samtidig er det 

slik at det varier veldig hvor mange arbeidstimer hver enkelt har nedlagt i emnet; det fordeler 

seg jevnt på under 5 timer i uka (33,3%), mellom 5 til 10 timer i uka (33,3%) og over 10 timer 

i uka (33,3%). Oppmøtet har også variert noe. Enkelte studenter har uteblitt fra timene når de 

ikke har hatt tid til å forberede seg. Det sier noe om hvilke forventninger de stiller til seg selv. 

Studentene har bemerket at de har hatt stor arbeidsbelastning («hatt veldig mye å gjøre i 

andre fag») og derfor har sett seg nødt til å prioritere ulike kurs til ulike tider avhengig av 

kursenes innleveringsfrister. De fleste har fulgt to andre kurs ved siden av NOR4314. 

 

Veiledning 

Studentene har gitt uttrykk for at de har vært godt fornøyde med veiledningen. Siden det var 

såpass mange som skulle skrive semesteroppgave, fikk de kun 20 minutter intensiv 

konsultasjon hver, men de kunne til gjengjeld henvende seg på epost til faglærer så ofte de 

ville. Flere var imponerende godt forberedt til veiledningsmøtet for å få mest mulig ut av tiden. 

Disse fikk også svært gode resultater til slutt.  

 

Infrastruktur 

Det langsmale seminarrommet i Georg Morgenstiernes hus (GM144) var litt i trangeste laget 

for 19 studenter, særlig når vi ønsket å sitte i hesteskoform, men det var greit utstyrt teknisk. 

Til praktisk orienterte kurs av typen NOR4314 er mindre studentgrupper (12-14 stykk) å 

foretrekke, også av faglige grunner. Men vi klarte oss fint nok. Jeg kunne til og med gjøre et 
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poeng ut av at Georg Morgenstiernes far (juristen Bredo) virket som litteraturkritiker i sin tid 

og skrev en fantastisk anmeldelse av Henrik Ibsens Hedda Gabler (blant annet).  

 

Eksamen 

Eksamensresultatene er relativt gode: 3 A, 5 B, 9 C, 0 D, 2 E og 0 F. Som vanlig havner de 

fleste midt på skalaen, men det er også kandidater som utmerker seg som svært gode. I et 

kombinert ferdighetsfag og kunnskapsfag som NOR4314 handler prestasjonene både om å 

tenke godt og å skrive godt. Det er grunn til å anta at de dyktigste studentene her vil tre fram 

i offentligheten senere som mer eller mindre profesjonelle skribenter. Når det gjelder 

eksamensform, er de fleste fornøyde med ordningen slik den er. 66,7% foretrekker 

semesteroppgave, mens 33,3% har en preferanse for 3-dagers hjemmeeksamen. 

 

Emnebeskrivelsen 

Studentene er godt fornøyde med den informasjonen som gis på UiOs nettsider, både når 

det gjelder innhold og læringsmål, undervisnings- og vurderingsformer. Samtlige har krysset 

av for «bra» når det gjelder informasjon på emnesidene.  

 

Forslag til forbedringer 

Det kan være grunn til å se nærmere på den totale arbeidsbelastningen for studentene som 

følger masterstudiet i Litteraturformidling. Selv om faglærerne i NOR4314, NOR4308 og 

NOR4402 snakker godt sammen og har forsøkt å spre innleveringsfristene ut gjennom 

semesteret etter beste evne, er det vanskelig å unngå at deadlines klumper seg sammen. 

Arbeidspresset kan til en viss grad forsvares med at det er til forveksling lik det presset 

studentene senere vil møte i sine kommende yrkeskarrierer. Samtidig trenger studenter tid til 

å opparbeide seg ferdigheter før de kan internalisere dem i sine daglige rutiner. Kanskje lider 

NOR4314 Litteraturkritikk mer under arbeidspresset enn NOR4308 Tekstbedømmelse og 

forlagsarbeid. Det er i alle fall en tendens til at studentene prioriterer forlagsarbeid framfor 

kritikkarbeid fordi det å være forlagsredaktør synes å være drømmejobben for de fleste. Ikke 

for det: Mange studenter fikk en kritisk oppvåkning da Olaf Haagensen kom på besøk før 

påske. Derfor kan det være en idé å gjøre også NOR4314 mer direkte arbeidslivsorientert, i 

likhet med NOR4308.  

 

Sissel Furuseth, faglærer i NOR4314 våren 2017 


