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1. Beskrivelse av og kommentarer til eventuelle avvik fra og endringer i 

emnebeskrivelsen 
Emnet ble gjennomført i henhold til emnebeskrivelsen. 

 

2. Kommentarer til kvantitative gjennomføringsdata på emnet (karakterer, stryk, 

frafall) 
Siden 2005 er det en økning i antall besvarelser som får karakteren E og F (fra til sammen 3% 

i 2005 til 11% i 2007). Det er en tilsvarende reduksjon i antallet kandidater som får A og B 

(fra til sammen 44% i 2005 til 35% i 2007). Årsaken til dette er vanskelig å si med sikkerhet, 

men har vel en viss sammenheng med den betydelige reduksjon i undervisningstimer som fant 

sted høsten 2007. Det kan også virke som kvalifiseringsoppgaven ikke virker så godt som 

tidligere når det gjelder å sile ut de som ikke bør få gå opp til skriftlig eksamen. Det er mulig 

listen for å få godkjent denne oppgaven nå er blitt for lav. Dette bør vurderes neste gang 

emnet tilbys. 

 

3. Er det indikasjoner/eksempler på særlig god kvalitet? Hvordan er de fulgt opp?  
96% mener undervisningen har vært engasjerende (opp fra 90% i 2006), 94% mener den har 

vært strukturert (mot 95% i 2006) og 95% mener undervisningen på forelesninger og grupper 

har utfylt hverandre (opp fra 92%). Utover dette, følte 100% at emnet hadde gitt dem en 

allsidig innføring i amerikansk litteratur, 93% følte at emnet hadde gitt dem kunnskap om 

amerikansk litteratur- og idéhistorie,  93% følte at emnet hadde gitt dem kunnskap om 

forholdet mellom amerikansk litteratur og samfunnsforholdene tekstene er sprunget ut av, 

95% syntes pensum var interessant og 92% mente de hadde fått trening i å møte litterære 

tekster på en analytisk og kritisk måte. De skriftlige kommentarene er også stort sett veldig 

positive og tyder på at emnet er populært. Den gjennomgående positive evalueringen er 

spesielt gledelig etter et semester hvor man har redusert samlet undervisningstid i 

forelesninger og grupper fra 42 til 28 timer i semesteret. Dog var det en del studenter som 

beklaget dette. Man har selvfølgelig justert pensum i forhold til timetallet, men hadde 

allikevel ikke lenger tid til å gjennomgå samtlige pensumtekster både i forelesninger og 

grupper. Dette var tidligere en klar pedagogisk styrke ved opplegget. 

 

4. Er det indikasjoner på sviktende kvalitet? Hvordan er de fulgt opp?  

Det er ingen indikasjoner på sviktende kvalitet. 

 

5. Hva er det fokusert på i denne perioden mht utvikling av studiekvalitet?  
Fokus har vært på revisjon av pensum og pedagogiske virkemidler for å gjøre det maksimale 

ut av tilgjengelig undervisningstid. 

 

6. Forslag til tiltak for å forbedre emnet  

På bakgrunn av den gjennomgående positive studentevalueringen og faglærernes egen 

tilfredshet med emnet vil opplegget til ENG1304 ikke endres neste gang emnet tilbys høsten 

2008. 


