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Dette emnet, som var ”nytt” høsten 2006, er en fortsettelse av litteraturdelen av det gamle 

kombinerte særemnet (ENG 2311). Emnet har hatt en seminargruppe, der det møtte frem 20 

studenter  på ENG-2334 og  8 på ENG-4374. Av disse fullførte 15 + 6 = 21 kurset.  

Karakterfordelingen var som følger: 

 

ENG 2334:          ENG 4374:  

A:  2                      A: 1 

B:  8                      B:  2   

C:  3                      C:  2 

D:  2 

 

Disse resultatene bekrefter mitt inntrykk av kurset, nemlig at deltakerne var litt over 

gjennomsnittet både når det gjelder bakgrunn, forberedelser og innsats på seminarene.   

 

Den avsluttende nettevalueringen led som vanlig under at litt for få hadde tatt seg tid til å 

være med på den (til sammen 9 + 4 stykker av kursets 20 + 6 studenter). Men dette var 

allikevel en bedre respons enn i fjor, så svarene på de viktigste spørsmålene var utvilsomt 

signifikante. Et stort flertall sier at de bruker omtrent like mye tid på dette emnet som på sine 

andre tilsvarende emner (2/3 har krysset av for 5-10 timers arbeid i uka, hvilket ikke akkurat 

er imponerende!). Ca. 90% av studentene er enige eller litt enige i at undervisningen har vært 

engasjerende, hvilket vel er et greit resultat, men litt dårligere enn ved forrige korsvei. Alle er 

enige eller litt enige i at kursets vurderingsformer gir gode muligheter for å vise hva slags 

kunnskaper de har ervervet, men allikevel er det en tredel av studentene som kunne tenke seg 

en annen vurderingsform enn dagens ordning (ett semesteressay pluss klasseromseksamen). 

Men bare 11% var helt enige i at det var henholdsvis for få eller for mange obligatoriske 

oppgaver i mappen.  

 

Selv om denne utgaven av seminaret nok var litt svakere enn sist, både når det gjelder 

akademisk nivå og innsatsvilje, har jeg fortsatt et klart inntrykk av at den amerikanske 

litteraturen fra femti- og sekstitallet fortsatt engasjerer unge mennesker i det 21.århundre. 

Bortsett fra noen mindre justeringer i pensumlisten, ser det derfor ikke ut til å være noe sterkt 

behov for større endringer i kursopplegget når ENG 2334/4374 skal gis igjen høsten 2008.       


