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Emnet har vært gitt som heisemne med felles undervisning. Det leveres derfor kun en rapport. Der 
hvor det er relevant å skille nivåene, er dette markert i teksten. 
NB: studentevalueringen baserer seg på innsendte skjemaer. På ENG2151 var svarprosenten svært 
lav – 4 av 13. På ENG4151 var den bedre: 3 av 4. 

 

 

 
1. Vurdering av kursets innhold, undervisningsformer mm: 

- Pensum består av en lærebok og et artikkelkompendium, som oppgitt på semestersiden for 

kurset. Det er det samme for 2151 og 4151, og er relativt uendret fra forrige gang emnet 

ble gitt, med unntak av et bokkapittel som ble tatt ut av kompendiet fordi UniPub ikke 

kunne få rettigheter til det. Jeg går ut fra at pensum er passe stort, ut fra studentenes svar 

på spørsmålet om hvor tid de bruker på dette emnet. 3 svarer 0-5 timer (hvilket er for lite 

og er muligens reflektert i eksamensresultatene), 1 svarer 5-10 timer, 2 svarer 10-15 timer 

og 1 svarer 15 timer eller mer. 

- Undervisningen ble gjennomført som seminar med 14 x 2 timer. Studentene hadde to 

obligatoriske skriftlige innleveringer. Første innlevering var lik for alle studentene; den 

andre var litt forskjellig for 2151 og 4151 fordi dette skulle være øvelse til eksamen, som 

er ulik for de to nivåene. Kurset har 80% obligatorisk oppmøte. Alle studentene oppgir at 

de har vært fornøyde med undervisningen (100% «completely agree»). 

- Undervisningsrommet i PAM har PC med prosjektør, som ble brukt hver time. Et passe 

stort rom for kurset. 

- Eksamen: ENG2151 har skoleeksamen, ENG4151 har hjemmeeksamen.  

Eksamen i 2151 ble gjennomført som digital skoleeksamen, som et pilotprosjekt. 

Studentene fikk rikelig tilbud om opplæring i programvare osv, hvilket de fleste benyttet 

seg av. Jeg hadde inntrykk av at eksamen forløp greit, og det gjorde sensuren med Inspera 

også. 
 

2. Gir læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen en god beskrivelse av hva studentene skal 

kunne etter avlagt eksamen? 

- Alle studentene som hadde levert evalueringsskjema, hadde krysset av for at de var helt enige 

i at emnebeskrivelsen ga god nok informasjon om hva som ble forventet av dem. 

 
3. Fungerer emnebeskrivelsen tilfredsstillende? Sjekk følgende:  

- Karakterer, frafall og klager: Både ENG2151 og ENG4151 hadde en del frafall i løpet av 

semesteret. En del av de påmeldte møtte aldri. Det er derfor et visst gap mellom antall 

påmeldte og antall som tok eksamen. En kandidat på 2151 trakk seg fra eksamen. Av de 

som ga beskjed om at de sluttet, oppga to at de hadde fått jobb, og en annen personlige 

grunner. Jeg tror ikke det var noe spesielt ved selve emnet eller undervisningen som var 

årsak til frafallet, siden tilbakemeldingene fra dem som gjennomførte, er svært gode. 

Siden det var under 10 studenter på begge nivåene, ble alle oppgavene lest av medsensor. 

På 2151 ga vi en A, to B, en C og tre F. Dette gir en høy strykprosent. I dette tilfellet tror 

jeg den kan forklares med svake forutsetninger og/eller innsats. 

På 4151 var det to A, en B og en C. Ingen strøk.  

En student ba om begrunnelse for karakter, men jeg er ikke kjent med at noen klagde på 

karakterene. 
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- Tilbakemeldinger på informasjonen/veiledningen studentene får om emnet.: Studentene 

svarte at informasjonen i emnebeskrivelsen er dekkende. Dette gjaldt begge nivåene, og 

samtlige delspørsmål. 

- Hvordan emnet fungerer i emnegruppene det inngår i: Emnet er godt tilpasset både 

engelsk språk og lektorprogrammet.  

- Om emnet er riktig plassert med hensyn til nivå/anbefalt semester og anbefalte/påkrevde 

forkunnskaper. Emnet forutsetter gode kunnskaper i grammatikk; noen sliter nok litt her, 

men ENG1100 skal gi gode nok forkunnskaper. En del av studentene uttrykte i muntlig 

tilbakemelding i undervisningen at de syntes emnet var svært relevant for dem. 

 

4. Har du gjort noen endringer siden forrige periodiske evaluering? Hvilke?  

Emnet ble sist evaluert i høsten 2012. Jeg har gjort noen justeringer i artikkelkompendiet som 

supplerer læreboka. Jeg er fornøyd med læreboka og har beholdt den, men i ny, revidert utgave 

som kom i 2014.  

Undervisningsopplegget er også i det store og hele beholdt. Studentene har gitt svært gode 

tilbakemeldinger på undervisning og tilbakemelding på oppgaver (både i midtveisevalueringen og 

sluttevalueringen), og jeg ser derfor ingen grunn til å gjøre store endringer.  

Jeg prøver stadig å få tid til mer oppgavearbeid i timene, noe som også er et tilbakevendende tema 

i studentevalueringer, men det er ikke lett med bare en dobbelttime i uka når det er mye teori og 

terminologi som må forklares. 

 

5. Forslag til forbedringer.  
Studentene ønsker alltid mer tid til oppgaver og diskusjon, og jeg prøver alltid å få det til selv 

om dette som nevnt er vanskelig å få passet inn i den tiden som er tilgjengelig.  

Jeg vil sannsynligvis justere litt på pensum i artikkelsamlingen, spesielt siden det viste seg å 

være problematisk med copyright på noen tekster vi har fått bruke tidligere. 
 

 


