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Periodisk emnerapport ENG 4310, vår 2013 

Lykke Guanio-Uluru 

 

1. Vurdering av 

- pensum: Pensum er strukturert lagt opp og følger en kronologisk progresjon. Av 14 

teoretikere er kun 3 kvinner, og pensum ”slutter” på 1990-tallet med Judith Butler og 

queer theory. Hva f.eks med Eagleton og After Theory? Siden jeg selv har arbeidet 

mye med narrativ teori og etikk savner jeg tekster fra ”the ethical turn” og the 

narrative turn” – Martha Nussbaum er sentral her, og har tidligere vært på pensum. 

Ellers gir pensum mulighet til å dekke de større bevegelsene i engelsk og amerikansk 

litteraturteori siden Formalismen. Det er jo begrenset hva man kan utrette på 7 doble 

seminartimer.  

 

- undervisning: Undervisningen er lagt opp som 7 doble seminartimer der hvert 

seminar dekker to tekster. Jeg valgte å la studentene forberede de to tekstene til hvert 

seminar, og diskutere dem seg i mellom før jeg foreleste over tekst og kontekst, med 

avsluttende plenumsutveksling. Dette gjorde at de fleste forberedte seg til seminarene 

og leste tekstene. Kan hende studentene ville få bedre dybdelæring om undervisningen 

var lagt som 14 enkeltseminartimer med fordypning i en teoretiker pr. gang, men dette 

er sikkert et ressursspørsmål. Oppmøte er obligatorisk på kurset.  

 

- ressurser / infrastruktur: vanlig seminarrom, med mulighet for 

”klasseromsundervisning” og gruppearbeid. Power points lagt ut i Fronter etter hvert 

seminar på forespørsel fra studentene.   

 

- eksamen: tredagers hjemmeeksamen med valg mellom tre ulike oppgaver.  

 

 

2. Gir læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen en god beskrivelse av hva 

studentene skal kunne etter avlagt eksamen? Ja det synes jeg. 

 

 

3. Fungerer emnebeskrivelsen tilfredsstillende? 

 - karakterer/ frafall / klager: 26 studenter tok kurset. Alle besto eksamen (bestått / 

ikke bestått). Flere syntes undervisningen var uengasjerende og læreren uerfaren (det 

siste stemmer i hvert fall, siden det var mitt første masterkurs). En student mener listen 

lå for høyt på forventede forkunnskaper.   

  

 - tilbakemeldinger fra lærere / administrasjon: 

 

 - tilbakemeldinger på informasjonen / veiledningen studentene får om emnet: 

66,7 % av studentene mener læreren har gitt god og presis praktisk informasjon i 

timene og at semestersidene har vært oppdaterte og gitt god informasjon. 60 % har hatt 

god nytte av Fronter.  

 

- emnegruppe og plassering i forhold til nivå: dette har jeg for liten 

undervisningserfaring til å svare på.  
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4. Endringer siden forrige periodiske evaluering:  

Jeg finner ingen tidligere rapporter.  

 

5. Forslag til forbedringer: De allerede nevnte kommentarer til pensum (se 1), samt 

mulig endring av undervisningsstruktur og –form. Det at 67% av studentene er 

fornøyde med informasjonen om emnet, samt at alle besto tyder på at 

emnebeskrivelsen fungerer bra.  


