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Grunnlagsmateriale 
Jeg viser til emnebeskrivelse, statistikk over karakterer, frafall, tidligere periodiske 

emnerapporter for emnet, studenttilbakemeldinger/underveisevaluering av emnet, samt 

deltakerevaluering. 19 av 42 studenter svarte på rapporten «Student evaluation of ENG1103, 

autumn 2015». Jeg har ikke fått informasjon om frafall eller klager. 

 

1. Pensum, undervisning, ressurser, eksamen 

Som svar på spørsmålet om studentene fikk en klar forståelse av forventninger til dem, svarte 

10 at de «completely agree» og 9 at de «somewhat agree». Emnebeskrivelsen på nett fungerer 

også og gir relevant og klargjørende informasjon, både om undervisning, obligatoriske 

aktiviteter, pensum og læringskrav, samt eksamen. Alle 19 mener de har fått god oppfølging 

og tilbakemelding fra lærerne. 84,2% er veldig fornøyd, og 10,5% er fornøyd med 

undervisningen på emnet, mens 1 student (5.3%) er delvis uenig. Mht tiden de har brukt på 

emnet, har 8 brukt 0-5 timer, 8 har brukt 5-10 timer, og 3 har brukt 10-15 timer pr. uke. 

 

Av kommentarer er langt de fleste svært eller meget positive, ikke minst til lærernes innsats. 

Dog nevnes det at det kunne brukes mer tid på rene uttaleøvelser, som man kan være enig i – 

det er bare tiden som ikke strekker til. 

 

2. Læringsutbytteformuleringene  

Læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen gir en god beskrivelse av hva studentene 

skal kunne etter avlagt eksamen. 

 

3. Emnebeskrivelsen 

37 studenter møtte til eksamen, og ingen strøk. Prosentvis fordelte karakterene seg slik: A 

14%, B 43%, C 27%, D 11%, E 5%. Dette er en nokså vanlig kurve for ENG1103, bortsett fra 

at snittkarakteren pleier å være C, og det pleier å være noen stryk. 

 

Tilbakemeldinger til lærerne er overveiende positive – faktisk er det en gjenganger at 

studentene trodde fonetikk skulle være det kjedeligste og/eller tyngste emnet, men at det viste 

seg å være det mest interessante. 

 

Etter at vi gjorde det klart i emnebeskrivelsen at gruppene enten er RP eller GA, har dette 

også fungert bedre – det er færre klager og færre som bytter gruppe. 

 

ENG1103 fungerer godt i emnegruppen det inngår i: både engelsk grammatikk og fonetikk er 

obligatoriske for lektorstudenter, så de får en grundig innføring i korrekt skriftlig og muntlig 

engelsk. Emnet er også riktig plassert mht nivå og forkunnskapskrav. 

 

4. Endringer siden forrige periodiske evaluering 

Vi har presisert i emnebeskrivelsen at gruppene fokuserer på enten RP eller GA, noe som er 

en god ting. Ellers oppdaterer jeg jevnlig kursmaterialet, og bruker Fronter aktivt som ressurs. 



Den gjeninnførte muntlige eksamenen fungerer også godt som evaluering av studentenes 

kunnskaper om emnet. 

 

5. Forslag til forbedringer 

Emnet fungerer godt slik det er. Noen studenter etterlyser 2-timers forelesninger, og det kan 

man saktens støtte, men det faller nok pga finansene. 

 

Mhv, 

 

[sign.] 

Gjertrud  F. Stenbrenden 

 


