
Emnerapport for ENG 3505 – våren 2015 
 

Denne rapporten er faglærers vurdering av emnet slik det har blitt undervist siden forrige 

evaluering (2007), men med hovedfokus på siste semester.  

 

1. Gi en vurdering av:  
- Pensum (innhold, omfang). 

Det er veldig lite felles pensum på dette emne, rett og slett fordi selvbestemt oppgave i praksis 

betyr at pensum er de tekstene/kildene den enkelte student bruker i sin oppgave. Slik sett 

vurderes også «pensum» individuelt for hver enkelt student. Men vi bruker en bok i 

oppgaveskriving (Walliman) og et hefte/kompendium i rettskriving (Skårdal) som felles 

pensum, og begge disse har fungert greit. 

 

- Undervisning (undervisningsformer, timeantall, spredning over semesteret, 

obligatoriske aktiviteter, kvalifiseringsoppgaver). 

Dette er et emne som alltid har blitt gitt med forholdsvis lite undervisning; lenge bare fire 

dobbelttimes seminarer. Dette ble økt til fem i vår, da vi tok med en biblioteksorientering. 

Dette var et veldig bra tilskudd til emnet. Flere av studentene kommenterte i etterkant at de 

hadde stort utbytte av orientering, selv om de i forkant trodde det ville være unødvendig. 

For øvrig har undervisningsopplegget med relativt få seminarer fordelt utover semesteret 

fungert ganske bra; det har vært viktig å gi studentene litt tid til å forberede seg til seminar 2 

(diskutere problemstillinger) og særlig seminar 3 (skrivegrupper). En endring som ble gjort 

for noen år siden etter ønske fra studentene var derfor å flytte seminar 3 lenger ut i semesteret, 

for å gi bedre tid til å forberede det utkastet de skulle levere inn i forkant av seminaret.  

 

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

ressurser m.m.). 

Dette emnet er lite ressurskrevende, og et vanlig seminarrom med muligheter for power point-

fremvising og lignende er tilstrekkelig. Biblioteksorienteringen i vår gjorde også studentene 

oppmerksomme på hvor gode ressurser biblioteket har. 

 

- Eksamen (eksamensordning, vurderingsform). 

Faglærer mener at ordningen med semesteroppgave og selvbestemt problemstilling har 

fungert bra, og jevnt over har studentene vært fornøyd med emnet, men fra tid til annen har 

flere sagt at de gjerne skulle hatt et slikt oppgaveskrivingsemne tidligere i studiene. 

 

2. Gir læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen en god beskrivelse av 

hva studentene skal kunne etter avlagt eksamen? 
Ja, og det har ikke vært behov for noen endringer her. 

 

 

3. Fungerer emnebeskrivelsen tilfredsstillende? Sjekk følgende:  
- Statistikk over karakterer, frafall og klager. 

Det er vanskelig å si så mye fornuftig ut fra statistikken for et emne med så få studenter – 

vanligvis i området 4-10. Karakterfordeling og frafall har også variert mye fra år til, og 

grunnene til det kan være mange. For eksempel har det vært studenter som har trukket seg fra 

eksamen fordi de ikke regnet med å komme i mål med en oppgave de ville være fornøyd med, 

men som så har kommet tilbake neste år og skrevet glimrende oppgaver. På mer generelt 

grunnlag kan man si at den selvbestemte problemstillingen kanskje har vært den mest 



utfordrende delen av emnet. For mange studenter har det vært krevende å formulere en god 

problemstilling, og vurdere kildebruk opp mot den. Slik sett har dette vært et emne som 

«peker ut» klare masterkandidater. 

 

 

- Tilbakemeldinger til lærere og administrasjon. 

 

- Tilbakemeldinger på informasjonen/veiledningen studentene får om emnet. 

Det ser ut til at studentene i det store og hele er tilfreds med informasjon og tilbakemeldinger. 

Muligheten til å levere et førsteutkast og få individuell veiledning har det vanligvis vært 

relativt få som har benyttet seg av, men studentene ser ut til å ha vært tilfreds med å ha denne 

muligheten. 

 

- Hvordan emnet fungerer i emnegruppene det inngår i.  

Faglærer mener at emnet har fungert ganske bra som en avslutning på bachelor-graden, hvor 

studentene skriver en oppgave mer eller mindre tilsvarende en klassisk britisk dissertation, og 

at arbeidet med selvbestemt problemstilling har gjort emnet til et fint «springbrett» til master. 

Samtidig er det klart at det vil være mer naturlig med et oppgaveskrivingsemne tidligere i 

studiene. 

 

- Om emnet er riktig plassert med hensyn til nivå/anbefalt semester.  

Ja, men slik emnet er lagt opp er det viktig at det tas mot slutten av bachelor-graden. 

Studenter som har forsøkt seg på emnet tidligere, eller som har tatt det som fritt emne uten 

noen særlig bakgrunn i britiske studier har sjelden gjort det bra.  

 

- Om emnet er riktig definert med hensyn til anbefalte/påkrevde forkunnskaper.  

Ja. 

 

 

4. Har du gjort noen endringer siden forrige periodiske evaluering? Hvilke?  
To ting: 

- En bok har blitt tatt ut av fellespensumet (Lester and Lester). 

- Våren 2015 innførte vi et femte seminar med biblioteksorientering. 

 

5. Forslag til forbedringer.  
Siden emnet kommer til å bli lagt ned, er det ikke planlagt noen endringer. 

 

Atle L. Wold 

01.09.2015 

 


