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1. Sammenfattende evaluering av gjennomføringen av emnet i perioden 

 

Undervisningen ble holdt etter plan (se vedlegg), to seminartimer i uken i ti uker. 

 

1.1. Beskrivelse av og kommentarer til eventuelle avvik fra emneplan Ingen avvik. 

 

 

1.2. Oppsummering og kommentarer til FS-rapport 754.001 over kvantitative   

gjennomføringsdata på emnet (karakterer, stryk, frafall) 
ENG 2327: Ingen E eller F; jevn karakterfordeling A—D  

ENG 4367: Ingen E eller F; ingen C. 

 

1.3. Er det indikasjoner/eksempler på særlig god kvalitet? Hvordan er de fulgt 

opp? Til tross for gode karakterresultater, jeg oppfattet jeg ingen eksempler på 

oppsiktsvekkende gode prestasjoner blant studentene, men mange gjorde en god 

innsats. 

 

 

1.4. Er det indikasjoner på sviktende kvalitet? Hvordan er de fulgt opp? En del 

studenter viser sviktende evner til å bruke bibliotekets ressurser, inkludert 

elektroniske ressurser. Flere kunne også trengt å følge et eget kurs i essayskriving. 

Et tilfelle av plagiat i et førsteutkast (ENG 4367) ble tatt hånd om ved at studenten 

ble gjort oppmerksom på Universitetets bestemmelser mht. korrekt kildebruk.  

 

 

1.5. Hva er det fokusert på i denne perioden mht utvikling av studiekvalitet? Hva 

er det viktig å fokusere på i fremtiden? Det er fokusert spesielt på tekstforståelse, 

nærlesing og tekstanalyse. Dette opplever jeg som viktig også for fremtiden. 

 

2. Forslag til tiltak for å forbedre emnet  

 

Neste gang jeg underviser emnet kommer jeg til å legge ut på Classfronter en mer detaljert 

semesterplan samt alle handouts ved semesterstart, slik jeg nå har gjort i kursene ENG 

2303/4343 Enlightenment og ENG 2305/4345 Victorian (våren 2008). 

 

Kommentarer til besvarelser for Evaluering ENG 2327/4367 (tilsammen 8 besvarelser 

av 28 mulige): 

 

Veldig få som hadde mulighet, svarte. Dette tyder på at mange studenter ikke ser verdien i 

undersøkelsen. 

 

ENG 2327:  
Sp. 1: Studentene som svarer ser ut til å mene at de har lært fakta og kunnskap om emnet 

framfor ’metodisk analyse’. Jeg vet ikke hvilke konklusjoner man kan dra av dette. 

Sp. 2: Studentene som svarer leser ikke veldig mye, halvparten under fem timer i uken. 



Sp. 2: Deltakelsen er god. 

Sp. 6: Jeg er veldig glad for at alle syntes de fikk nyttig tilbakemelding på innleverte 

oppgaver. 

Sp. 11: Øvrige kommentarer: Her kritiseres det at jeg ikke har brukt Fronter. Dette har jeg tatt 

til etterretning. Jeg har dette semestret lagt ut alt kursmateriell i ENG 2303/4343 

Enlightenment og ENG 2305/4345 Victorian. 

 

Jeg har ingen flere kommentarer. 

 

ENG 4367: Her er det bare to besvarelser. Jeg er glad for at begge studentene leser mellom 

10—15 timer i uken. Det er fint at de er ’svært godt’ fornøyd med utbyttet av å følge 

undervisningen. 
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