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1. ENG1304 er langt det største emnet i amerikansk litteratur og av ulike årsaker et av 

de viktigste enkeltemnene ved ILOS. Det inngår som obligatorisk del av flere 

studieprogrammer og har flere studenter enn noe annet enkeltemne ved instituttet. 

ENG1304 er vel faktisk et av de største enkeltemnene ved HF. Det er derfor gledelig å 

kunne konstatere både av den periodiske evalueringen, men også av 

midtveisevalueringen (hvor en mye større prosent av studentene svarte), at ENG1304 

fungerer ganske ekspesjonelt godt. Jeg sier eksepsjonelt for i utgangspunktet skulle 

man tro at så stort emne med fem ulike lærere involvert, ville være vanskelige å få til 

å fungere godt. Denne gangen var også tre av fire gruppelærere nye. Pensum i 

ENG1304 har vært uforandret siden revisjonen for ca. 6-7 år siden. Det består av 3 

romaner, 3 prosatekster, 6 noveller, 10 dikt og 2 skuespill. Undervisningen består av 

12 enkeltforelesninger og 8 doble gruppetimer, dvs. til sammen 28 timer 

undervisning per semester fordelt over 14 uker (med 2 leseuker midtveis). Det er ikke 

obligatorisk fremmøte i gruppene. Vurderingsformen er en 4 timers skriftlig 

eksamen. For å kunne gå opp til eksamen, må studentene få godkjent et femsiders 

obligatorisk essay. Studentene får anledning til å levere et førsteutkast til essayet 

innen en angitt frist og får detaljerte skriftlige kommentarer på dette. Fronter blir 

aktivt brukt i undervisningen. 

2. Læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen gir en god beskrivelse av hva 

studentene skal kunne etter avlagt eksamen. 

3. Ja, emnebeskrivelsen fungerer tilfredsstillende. 

4. Nei. 

5. Selv om dette emnet fungerer utmerket, kan det alltids blir bedre. Den eneste 

gjennomgående og vedvarende kritikken vi mottar, er at studentene ønsker mer 

undervisning, særlig mer tid til forelesninger. Dette er et uttrykk for at pensum er for 

stort i forhold til tiden som står til rådighet. Det er et godt prinsipp at det bør være 

tid til å gjennomgå alle pensumtekstene i både forelesninger og grupper. Slik er det 

ikke nå. I forbindelse med at pensum snart skal revideres, vil det vær naturlig å foreta 

en revurdering av omfanget av pensum. Utover dette er det ingen grunn til å foreta 

større endringer i opplegget til dette emnet, som er meget populært. 
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