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Periodisk emnerapport for ENG 4500, British and American Political 

Literature in the Eighteenth Century 
Høstsemesteret 2014 

 

Emnet British and American Political Literature in the Eighteenth Century  ble undervist for 

første gang høsten 2014 av Juan Christian Pellicer og  Atle L. Wold. Denne rapporten er 

faglærernes vurdering av emnet slik det ble gjennomført høsten 2014, basert delvis på dataene 

i spørreskjemaet, delvis på de tilbakemeldingene vi fikk fra studentene i løpet av semesteret, 

og dels på egne erfaringer.  

 

Særlig to ting var spesielle for dette emnet slik det ble gjennomført i høst: Det ene var at 

emnet er lagt opp som et felles litteratur- og områdestudiekurs; det andre at det ble undervist 

av to lærer samtidig, dvs. begge var tilstede i alle seminarene. Vår oppfatning er at dette 

fungerte svært godt, selv om kombinasjonen av litteratur og områdestudier i et og samme 

emne byr på noen utfordringer (mer om dette under). 

 

 

Våre vurderinger i henhold til malen for periodiske emnerapporter: 

1. 
Pensum: 

Faglærerne mener at pensum er godt og relevant slik det står nå, men innser også at det nok 

var litt for omfattende. Dette medførte at vi ikke fikk brukt så mye tid på hver enkelt 

primærtekst som det kunne vært ønskelig (noe også tilbakemeldingene fra studentene 

understreker), og flere av studentene ga også uttrykk for at det var vanskelig å holde tritt. Til 

neste gang emnet skal gis ser vi derfor for oss å gjøre noen endringer i pensum: Vi reduserer 

omfanget noe, dels ved å ta ut noen sekundærtekster (boken The Machiavellian Moment 

bytter vi for eksempel ut med en artikkel som tar for seg samme tema), dels ved å ta ut noen 

av de mindre sentrale primærtekstene. Samtidig mener vi det vil være riktig å ta med noen 

flere tekster relatert til den amerikanske delen av emnet. 

 

Tema og relevans: 

ENG 4500 er lagt opp som et kombinasjonsemne, og skal være obligatorisk for 

masterstudenter på NORAM og britiske områdestudier og valgfritt for litteraturstudenter. Det 

er åpenbart krevende å gjøre ett og samme emne relevant for tre forskjellige fordypninger, og 

studentene var (i hvert fall til å begynne med) noe usikre på hvordan dette emnet egentlig 

skulle forstås – hva var vår tilnærming til temaet? Vi tenker derfor at det er viktig å bruke litt 

tid på å forklare hvorfor studiet at politisk litteratur er like relevant for litteraturstudenter som 

områdestudiestudenter. Som det blir gitt uttrykk for i kommentarfeltet på spørreskjemaet, 

syntes noen at emnet var lite relevant for NORAM-studenter. Vi er ikke nødvendigvis enige i 

dette, selv emnet unektelig har større et fokus på den britiske enn den amerikanske delen (det 

gir seg utifra temaet). Likevel tror vi det vil være hensiktsmessig å ta noen grep for å gjøre 

emnet lettere tilgjengelig for NORAM-studenter. Dels blir dette snakk om å utvide den 

amerikanske delen av pensum, dels vil vi legge inn en sterk anbefaling om at man tar emnet 

ENG 1505 før man gir seg i kast med ENG 4500. 

  

Undervisning: 

Undervisningen på dette emnet bestod av seminarer med to lærere. Dette var en 

forsøksordning for dette emnet denne høsten, og første gang vi har prøvd noe slikt. 

Hovedinntrykket vårt er at det fungerte svært godt. Dels var det bra for emnet med en slik 
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«dobbelt» kompetanse – vi kunne ta for oss hver vår side av emnet, og svare på spørsmål 

relatert til det – dels ga det en veldig god dynamikk i undervisningssituasjonen. Vi kunne 

blant annet stille spørsmål til hverandre underveis, og det var lett å få i gang diskusjoner i hele 

gruppen når det ikke ble det vanlige fokuset på den ene læreren, og på at denne skal 

oppsummere diskusjonene med det «riktige» svaret. 

En utfordring med denne løsningen var derimot tid. Opprinnelig hadde vi tenkt at vi begge 

skulle holde en kort innledning til hvert seminar, men vi så raskt at det ville spise opp alt for 

mye tid. Tilbakemeldingene fra studentene indikerer da også at det fort kan bli til at lærerne 

snakker litt for mye med en slik ordning. Det er i hvert fall en ting man kanskje bør ha i 

mente. Vi tenker derfor at det ville vært gunstig med flere seminarer. 

 

Eksamen: 

For dette emnet valgte vi mappe som evalueringsform, og alt-i-alt synes vi det fungerte bra. 

Kombinasjonen av en oppgave studentene jobber med hele semesteret, og en 

klasseromseksamen mot slutten av semesteret gir et veldig godt vurderingsgrunnlag. Vi 

merker oss at studentene syntes innleveringsfristen for førsteutkastet av oppgaven kom for 

tidlig (selv om den ble utsatt med en uke i forhold til den opprinnelig planen). Noe av 

problemet her var kanskje relatert til at det var selvbestemt problemstilling for oppgaven. 

Dette viste seg å bli krevende for mange, og er i alle tilfelle en mer tidkrevende løsning enn å 

ha en liste med ferdige problemstillinger som studentene velger fra. Særlig var en del i stuss 

på hvordan vi forventet at oppgaven skulle utformes; hva slags analyse vi ønsket å se – en ren 

litteraturanalyse, eller en historisk analyse/drøfting, eller? Her ligger det åpenbart en 

utfordring i forhold til å lage kombinasjonsemner av denne typen – hva slags teori og metode 

skal gjelde for dette emnet? – men vi valgte å legge oss på en åpen linje: Studentene kunne 

selv velge om de ville skrive en litteraturanalyse, eller en områdestudieanalyse. De fleste fant 

til slutt frem til gode problemstillinger. Vi ønsker å beholde ordningen med selvbestemt 

oppgave, da vi anser valg av problemstilling som en viktig øvelse på masternivå (?). 

 

2. Lærlingsutbytteformuleringene 
Vi mener lærlingsutbytteformuleringene er gode slik de står nå; ingen behov for justeringer 

her nå. 

 

3. Emnebeskrivelsen med mer 
Det er ingenting spesielt å bemerke i forhold til emnebeskrivelsen, og heller ikke i forhold til 

gjennomføringsdataene. Det var lite frafall i studentgruppen, og karakterene ble omtrent slik 

vi forventet utifra inntrykket vi fikk i løpet av semesteret. Og selv om det gir liten mening å 

snakke om noen «normalfordeling» av karakterer for en så vidt liten gruppe studenter, er det 

ikke noe spesielt oppsiktsvekkende ved karakterene heller. De gjenspeiler det som var en god 

og dedikert studentgruppe. 

 

4. Forrige evaluering 
Ikke relevant 

 

5. Forslag til forbedringer: 
- Endringer i pensum som beskrevet over. 

- Legge inn en anbefaling på emnesiden om at alle studenter bør ha tatt emnet ENG 1505 

først.  

 

 

Juan Christian Pellicer og Atle L. Wold 
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30 Januar 2015 


