
Periodisk emnerapport 2012 vår 

Emne: ENG1111 From increased linguistic awareness to improved writing skills 

 

Grunnlagsmateriale 

Det henvises til emnesidene for beskrivelse av kursets innhold og læringsutbytte. Det vises 

også til tidligere periodiske emnerapporter (bl.a. fra 2009 vår), til karakterstatistikk (FS-

rapport) og deltakerevaluering (nettskjema og rapport). Et problem med deltakerevalueringen 

er at bare 9 av 50 studenter har svart, noe som ikke kan sies å være et representativt utvalg for 

hele studentgruppen; i tillegg vil hver students svar få uforholdsmessig stor prosentvis 

uttelling. 

 

Gjennomføringsfakta 

Rundt 50 studenter var tatt opp på emnet, mens 37 gikk opp til eksamen. Av disse strøk 3 

studenter, 1 fikk A, 14 fikk B, 10 fikk C, 8 fikk D, ingen fikk E. Snittkarakteren ble C. 

 

Rapport 

Pensumets innhold og omfang vurderes som godt og dekkende, selv om læreboken er noe 

rotete mht layout. Imidlertid ble læreboken skrevet med tanke på ENG1111, så den dekker 

pensum og er skreddersydd for emnet. 

Undervisningsformen, med 1 time forelesning og 2 timer gruppe per uke, ser ut til å fungere 

godt, noe deltakerrapporten fra ENG1111 også viser. 

De obligatoriske/ kvalifiserende oppgavene (2 per student per semester) tjener sin hensikt, og 

av 9 spurte, er alle 9 uenig i at det har vært for mange obligatoriske oppgaver, mens 8 er uenig 

i at det er for få. 

Undervisningsrom fungerer bra for gruppene, men Auditorium 1 i Sophus Bugge blir for stort 

og upersonlig for forelesningen når studenttallet ikke overskrider 50. Auditorium 2 eller 3 

ville passe langt bedre. Audiovisuelle hjelpemidler virker i regelen bra, og når det har vært 

problemer (f.eks. da sikringen gikk i Auditorium 1 og alt ble mørklagt), har AV-tjenesten vært 

raskt på pletten.  

Vurderingsformen, som er skoleeksamen, virker hensiktsmessig for å vurdere om studentene 

har oppnådd læringsutbyttet, dvs. for å la studentene vise sine kunnskaper og ferdigheter. De 

fleste studentene ser ut til å være enige i dette, selv om én student påpeker under ”Øvrige 

kommentarer” at det ble lite tid på eksamen med 4 timer på 3 oppgaver, og at studentene i 

fremtiden enten kunne få lengre tid eller færre oppgaver. Dette er noe jeg skal ha i tankene til 

neste semester. 



Læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen sier bl.a. at studentene skal få innsikt i 

grunnleggende engelsk grammatikk og terminologi, samt innsikt i forskjellige teksttyper, 

genrer og stilnivåer. Dette ser ut til å være en god beskrivelse av hva studentene skal kunne 

etter avlagt eksamen. 7 av 2 mener da også at emnebeskrivelsen er bra; 2 mener den er 

dekkende. 

Emnebeskrivelsen ser ut til å være tilfredsstillende. Frafallet er litt stort dette semesteret, men 

dette skyldes muligens at studentene har mulighet til å melde seg på en rekke emner (utover 

30 studiepoeng), og at de faktisk satser på å droppe noen av dem. Selv om det er noe tidlig å 

konkludere mht antall klager, er gjennomsnittskarakteren C, som er et godt resultat; antallet 

studenter på hver karakter varierer fra semester til semester, men jevner seg ut over tid. 

Tilbakemeldinger til lærere (uoffisielt, samt i underveisevaluering og under ”Øvrige 

kommentarer” i deltakerevalueringen) indikerer at studentene stort sett er fornøyd eller meget 

fornøyd med emnet. Studentene er også fornøyd med semestersidene, Fronter og informasjon 

fra lærerne i timene. 8 av 9 er enige i at undervisningen har vært engasjerende og strukturert; 

1 er litt enig. 8 sier de valgte emnet fordi de er interessert i emnets innhold. 

ENG1111 fungerer godt i emnegruppen det inngår i, og er riktig plasser i forhold til nivå og 

anbefalt semester. Siden emnet tar opp studenter fra forskjellige fakultet (ikke bare fra HF) og 

siden disse studentene ikke nødvendigvis har noen forkunnskaper om (engelsk) grammatikk 

og språk, må kurset være på begynnernivå. Det kreves da heller ingen forkunnskaper om 

engelsk lingvistikk, selv om det ventes at studentene behersker engelsk godt. Tradisjonelt har 

det i undervisningen blitt brukt en del eksempler fra norsk for å illustrere forskjeller mellom 

engelsk og norsk grammatikk, men norske eksempler og øvelser er blitt gradvis redusert de 

siste semestrene pga den forholdsvis høye tilstrømningen av utenlandske studenter. 

Det er ikke gjort vesentlige endringer siden forrige periodiske evaluering, med unntak av den 

ovenfornevnte eliminering av oppgaver hvor studentene skal oversette fra norsk til engelsk. 

Jeg har imidlertid lagt enda større vekt på akademiske tekster i forelesningene, og jeg har tatt 

inn mer om koherens i tekst, siden dette er et særdeles viktig hjelpemiddel for å skrive en god 

tekst som ”henger sammen”. Jeg har altså penset faget mer i retning av et tekstkurs, med mer 

vekt på tekst og mindre på ren grammatikk. 

Som forslag til forbedringer vil jeg først og fremst påpeke at forelesningsauditoriets størrelse 

bør tilpasses antallet studenter langt bedre; dessuten synes jeg at pensumboken er klar for en 

revidert utgave – alternativt kunne jeg tenke meg å skrive en ny pensumbok. 
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