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PERIODISK EMNERAPPORT VÅR 2015 

 

Det var 20 studenter på ENG2325 og 12 studenter fra ENG4365. 

 

Undervisningen er basert på seminarer (dobbelttimer) gjennom hele semesteret, til sammen 14 

ganger. I løpet av semesteret leverer studentene et obligatorisk essay.  

 

Eksamensform er skoleeksamen for ENG2325 og hjemmeeksamen for ENG4365. 17 

gjennomførte og besto eksamen i ENG2325. 10 studenter gjennomførte og besto eksamen i 

Eng4365. 

 

Pensum består av et utvalg noveller fra store deler av den engelskspråklige verden, samt et utvalg 

teoretiske tekster om novellen som litterær genre. På seminarene blir novellene diskutert og 

analysert i forhold til genre, tematikk og historisk kontekst.  

 

Jeg mener at emnebeskrivelsen gir en rimelig god beskrivelse av kurset. Det er ikke gjort noen 

endringer siden forrige periodiske emneevaluering.  

 

 

 

21 studenter leverte skriftlig underveisevaluering. Samtlige ga uttrykk for at de var svært godt 

fornøyd med tekstutvalget på pensum, men to-tre stykker mente at det var litt for mange noveller 

å holde styr på. De aller fleste var fornøyd med seminarformen, men (som alltid) var det litt 

uenighet om hvorvidt man bør dele gruppen inn i mindre grupper – noen fremhever fraværet av 

smågrupper som en god ting, mens noen mener det motsatte. En kombinasjon vil kanskje være å 

foretrekke til fremtidige kurs. Studentene gir uttrykk for at de er fornøyd med informasjon og 

veiledning på kurset, men en kommenterer at informasjon om eksamen kunne vært bedre.  

 

 

 

Fra en faglærers synspunkt kan det være problematisk når studentene har så ulike forkunnskaper. 

Et  heisemne har studenter på ulike nivå, og det kan være vanskelig å treffe alle – de flinkeste og 

de med mest studieerfaring synes kanskje at deler av undervisningen blir for enkel, mens de som 

har minst studieerfaring, har problemer å henge med. Slik må det kanskje være når vi har både 

bachelor- og masterstudenter på et og samme kurs – det vil vel alltid være en pedagogisk 

utfordring. Short Story-kurset fungerer godt innenfor de ulike emnegruppene – det er i alle fall 

noe studentene gir uttrykk for.  
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