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1. Pensum, undervisning, ressurser og infrastruktur, eksamen 

 

ENG4340 er et populært emne som ikke har gjennomgått noen store forandringer siden 

studiereformen for femten år siden da kulturkunnskapskomponenten ble tatt ut og emnet ble et 

rent litterært emne. Det har vært snakk om mindre variasjoner i pensum, men studiemålene 

for emnet, undervisningsformene og vurderingsformene har ligget fast. Det vil i praksis si at 

emnet undervises i seminarform gjennom ti uker og studentene vurderes på grunnlag av en 

semesteroppgave. Undervisningen og pensum for 2000- og 4000-nivå er felles, selv om 

studiemålene er noe forskjellige og vurderingsformene er forskjellige. 

Dette er første gang (som jeg gir emnet i hvert fall) hvor MA-studentene gir uttrykk for en 

grad av misnøye med emnet. Dette har nok en viss sammenheng med at vi hadde enkelte 

veldig ambisiøse og dyktige MA-studenter på emnet dette semesteret, men kritikken fortjener 

uansett å bli tatt alvorlig. Når jeg ser tilbake, har jeg vel ikke gjort noe annerledes enn jeg 

pleier, men samtidig er det nok ikke blitt gjort nok for å gi MA-studentene følelsen av at 

emnet også er til for dem. Det er vanskelig å si hvordan dette kan gjøres på en grei og ryddig 

måte innenfor dagens tidsmessige rammer og en felles seminarundervisning. Eget 

tilleggspensum for 4000-nivået har vært utprøvd, men ga ikke den ønskede pedagogiske 

gevinst. Noen form for skriftlig tilleggsinformasjon til MA-studentene i form av handouts 

eller beskjeder på Fronter burde kunne utvikles, spesielt i forhold til sekundærlitteratur, slik 

en student har etterlyst. Diskusjonsnivået i timene er det vanskeligere å gjøre noe med. 

 

2. Gir læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen en god beskrivelse av hva 

studentene skal kunne etter avlagt eksamen? 
 

Ja, for så vidt, men «naturlism» og «local color» har ikke vært så sterkt representert på 

pensum i senere år, så enten må denne delen av beskrivelsen endres eller så må pensum bedre 

reflektere beskrivelsen. 

 

3. Fungerer emnebeskrivelsen tilfredsstillende? 
 

Ja. Det er ikke noe som har fremkommet i evalueringen som tyder på noe annet. 

 

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

Ingen vesentlige endringer. Bare noen mindre endringer i pensum. Tilleggspensumet for 

4000-studentene er blitt fjernet. 

 

5. Forslag til forbedringer 
 

Dette er vel første gang det har fremkommet kritiske røster fra MA-studentene med 

utgangspunkt i at undervisningen for de to nivåene er felles. Forbedringspotensialet ligger nok 

i å prøve å gi MA-studentene en følelse av at emnet også er til for dem, slik at ikke alt blir på 

BA-studentenes premisser. Også i fremtiden vil nok dessverre MA-studentene være innstilt på 



noen grad av «flertallets tyranni». Alternativet er jo at emnet bare gis på 2000 nivå. Det er 

ikke ønskelig all den tid dette er det eneste periodeemnet i amerikansk litteratur før 1900.  


