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Pensum, undervisning, eksamen 
ENG2325/4365 er et populært emne, og hadde våren 2016 til sammen 32 studenter, fordelt på 

20 BA-studenter og 12 MA-studenter. Pensum forsøker å gi et representativt utvalg av 

noveller fra hele den engelsktalende verden, selv om hovedvekten er på noveller fra USA, 

Irland og Storbritannia. Etter den skriftlige underveisevalueringen å dømme (basert på svar 

fra 28 studenter, 18 BA og 10 MA), er studentene svært tilfreds med tekstutvalget, og mange 

framhever som positivt at kurset trekker fram forfattere og tekster som hittil har vært ukjent 

for dem, samtidig som de også leser de store og berømte navnene innen sjangeren. Noen 

hadde som en innvending at det er mange forfattere og tekster å holde styr på, og enkelte 

mente det ble en stor (og krevende) dose James Joyce, ettersom de leser novellesamlingen 

Dubliners i sin helhet (andre studenter mente derimot at dette var et stort pluss). 

Hovedvurderingen av pensum er likevel overveldende positiv, og det er ingen grunn til å 

gjøre store endringer her.  

 

Undervisningen foregår over 14 uker med seminarer. I sin evaluering av emnet gir studentene 

uttrykk for at de er svært godt fornøyd med undervisningsformen, som er en kombinasjon av 

forelesning/gruppediskusjon.   

Studentene leverer et obligatorisk essay i løpet av semesteret, og de får anledning til å 

bearbeide et førsteutkast før endelig innlevering. Flere uttrykte ønske om at essayet skal telle 

med i den endelige karakteren i faget. Studentene vurderes på grunnlag av hjemmeeksamen 

(for MA-studentene) eller skoleeksamen (BA-studenter). 

Det har vært minimalt frafall fra kurset. Karakterene på MA-nivå ligger høyt med flere A-er, 

mens det er mer gjennomsnittlig på BA-nivå (C som gjennomsnittskarakter).  

 

Gir læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen en god beskrivelse av hva 

studentene skal kunne etter avlagt eksamen? Fungerer emnebeskrivelsen 

tilfredsstillende? 
Emnebeskrivelsen ble revidert i forkant av vårsemesteret 2016, og det er etter alt å dømme et 

godt samsvar mellom emnebeskrivelse og virkelighet.  

 

Har du gjort noen endringer siden forrige periodiske emnevurdering? 

Det er gjort bare noen små endringer på pensum, ellers ingen. 

 

Forslag til forbedringer 

Etter underveisevalueringen å dømme er studentene totalt sett meget fornøyd med dette 

kurset, men ting kan alltid bli bedre. Den største utfordringen på ethvert heisemne er å legge 

opp undervisningen slik at både MA-studenter og BA-studenter opplever at de får en 

undervisning som er godt tilpasset det nivået de er på. Det vil nok alltid være slik at noen 

føler at undervisningen går over hodet på dem, samtidig som andre føler at nivået kunne 

ligget enda høyere. Enkelte av MA-studentene ønsket forskjellige essayoppgaver mellom BA- 

og MA-studenter og at det det stilles større krav til teoribruk for MA-studentene, og dette er 

gode forslag som det vil bli tatt hensyn til på fremtidige kurs.  

 


