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1. Gi en vurdering av: 

a. Pensum (innhold, omfang): Det var gjort en ganske omfattende pensumrevisjon siden 

sist emneansvarlig ga dette emnet (2010 I), delvis motivert av ønsket om å avskaffe 

kompendier og bare ha bøker på pensum og delvis av ønsket om faglig fornyelse. Det 

er tegn på at det teoretiske pensum ikke fungerer helt tilfredsstillende i forhold til 

novellepensum. Dette forholdet bør revurderes neste gang. Det er ikke sikkert det er 

nødvendig eller ønskelig med såpass mange artikler av teoretisk og/eller 

litteraturhistorisk art. 

b. Undervisning (undervisningsformer, timeantall, spredning over semesteret, 

obligatoriske aktiviteter, kvalifiseringsoppgaver): Fordi emnet har skriftlig 

slutteksamen på 2000 nivå og hjemmeeksamen på 4000 nivå, gis undervisningen i 

form av 14 seminarer på to timer hver. Det ble som vanlig eksperimentert med ulike 

typer oppgaver fra uke til uke for å aktivisere studentene i løpet av seminaret. Det ble 

også gitt flere mindre skriftlige oppgaver som studentene frivillig kunne levere 

anonymt. De to beste besvarelsene hver gang ble så downloadet i Classfronter og i 

slutten av semestert ble det utdelt en ”Good Writing Prize” til den studenten som 

hadde fått flest av sine besvarelser valgt ut (de måtte da informere om hvilke oppgaver 

som var deres i etterkant). Dette virket stimulerende. 

c. Ressurser og infrastruktur (undervisningsrom, audiovisuelle hjelpemidler, bibliotek-

ressurser m.m.): Tilfredsstillende. 

d. Eksamen (eksamensordning, vurderingsform): ENG2340 har som sagt skriftlig 

slutteksamen og ENG4340 har hjemmeeksamen. Det er ingen tvil om at skiftlig 

slutteksamen er lite populært og dette bør muligens revurderes neste gang emnet 

tilbys. Det er innført obligatorisk fremmøte på 11 av 14 seminarer. Dette fungerer fint. 

I ett tilfelle hvor en student ikke klarte å oppfylle kravet, måtte hun skrive en kortere 

oppgave til erstatning for det ekstra seminaret hun hadde gått glipp av. Det er viktig 

med en smule fleksibilitet når man har obligatorisk fremmøte. 

 

2. Gir læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen en god beskrivelse av hva studentene skal 

kunne etter avlagt eksamen? Ja. 

 
3. Fungerer emnebeskrivelsen tilfredsstillende? Det virker slik. 
 

4. Har du gjort noen endringer siden forrige periodiske evaluering? Se punktene under ”Pensum” 

og ”Undervisning” ovenfor. 

 

5. Forslag til forbedringer. Vurderingsformen i ENG2325 bør revurderes og intergreringen av 

teori og litterære primærtekster bør bli tettere neste gang, selv om dette muligens fører til at 

novellepensum øker i forhold til det teoretiske pensum.  
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