
Emnerapport for ENG 1505 – våren 2010 
 

Denne rapporten er faglærers vurdering av emnet slik det ble gjennomført dette vårsemesteret. 

Siden forrige evaluering våren 2009 har emnet blitt gitt to ganger, og begge gangene av en 

vikar siden undertegnede var i permisjon både våren 2010 og 2011. Jeg gir derfor ingen 

vurdering av gjennomføringen av emnet disse to semesterne her.  

 

1. Gi en vurdering av:  
- Pensum (innhold, omfang). 

Det vil være ønskelig med noen endringer i pensumet for dette emnet, og det gjelder særlig to 

av de tre bøkene som brukes. Tekstsamlingen Contemporary Britain er forsåvidt god, men 

begynner nå å bli litt gammel ettersom dette er en bok som tar sikte på å ta for seg samtidige 

politiske debatter i Storbritannia (den ble publisert i 2001). Siden forlaget Routledge ikke har 

noen planer om å oppdatere boken, eller gi ut noe tilsvarende, er faglærer på leting etter et 

alternativ. Det vil gjenstå å se om vi kan få noe på plass til neste gang emnet gis, men det ville 

helt klart være ønskelig. 

Historieboken av Jeremy Black er ikke optimal, og det var også denne gangen kommentarer 

fra flere studenter som er misfornøyd med dette verket (som det var ved forrige evaluering av 

emnet). Faglærer er vel kjent med problemet. Black er i overkant detaljfokusert og 

oppramsende i stilen, og legger for lite vekt på forklaring. Dessverre finnes det veldig få 

egnete historiebøker – dvs. kortfattede ett-binds oversiktshistorier, som både er lettfattelige og 

holder et godt faglig nivå (det er mye som ikke holder mål faglig sett) – og faglærer er per i 

dag ikke kjent med at noen forlag har en slik bok på trappene heller. Jeg har planer om å 

prøve å skrive en slik bok selv etterhvert, men det ligger nok noen år frem i tid. Enn så lenge 

prøver jeg å kompensere med å gi studentene omfattende støtteark på den historiske delen av 

kurset, samt fortsetter å lete etter alternativer til Black. 

Den tredje boken, British Civilisation av John Oakland, holdes jevnlig oppdatert, og fungerer 

godt som hovedbok for den kontemporære delen av emnet. 

 

- Undervisning (undervisningsformer, timeantall, spredning over semesteret, 

obligatoriske aktiviteter, kvalifiseringsoppgaver). 

Det er faglærers oppfatning at vi nå har funnet en god undervisningsform for dette emnet, 

innenfor de ressursene som er tilgjengelige (innført til vårsemesteret 2009). Det var viktig å få 

gjeninnført 14 dobbettimes forelesninger, da dette rett og slett er nødvendig for å få 

gjennomgått de temaene vi dekker i dette brede oversiktsemnet, og tilbakemeldingene fra 

studentene indikerer også at de har godt utbytte av forelesningsserien. Dessverre betyr det at 

vi har måttet redusere gruppeundervisningen til 6 enkelttimes seminarer, som holdes hver 

tredje uke. Flere studenter sier at de kunne tenkt seg flere seminarer, men hvis man skulle øke 

antallet seminarer betraktelig, ville det kreve helt andre undervisningsressurser enn det som er 

tilgjengelig i dag pga det store antallet studenter som tar dette emnet (det var 8 grupper i vår). 

Dagens ordning er dermed en ”billig” løsning, all den tid studentene får mye undervisning 

totalt sett, samtidig som faglærer ikke får altfor mange timer. Grupper hver tredje uke har 

også den fordelen at det blir mye lettere å organisere semesteret, samt at ordningen er mindre 

sårbar enn den tradisjonelle løsningen med forelesning og så grupper hver uke (det skal ikke 

mye til av for eksempel sykdom før det skjærer seg). Og i motsetning til det som hevdes av 

noen studenter i evalueringen, ble de fleste gruppene som måtte avlyses tatt igjen uken etter. 

Faglærer ønsker derfor å opprettholde dagens ordning. 

 

- Ressurser og infrastruktur (undervisningsrom, audiovisuelle hjelpemidler, bibliotek-

ressurser m.m.). 



Faglærer er godt fornøyd med ressurser og infrastruktur. Seminarrommene i PAM er 

gode/godt utstyrt, og det samme kan sies om auditorium 1 i SB, som har blitt brukt til dette 

emnet de siste årene. 

 

- Eksamen (eksamensordning, vurderingsform). 

Faglærer mener at eksamensordningen fungerer godt for et innføringsemne som dette (dvs. 

kvalifiseringsoppgave og skoleeksamen). 

Flere av studentene uttrykker misnøye med selve eksamensoppgavene (om ikke med 

eksamensordningen/formatet), og faglærer noterer seg dette. Vi to som sensurerte var enige 

om at oppgavene undertegnede hadde formulert, i noen henseende muligens var noe mer 

krevende enn tidligere, og tok høyde for det i sensuren. Jeg er derimot ikke enig i at de var 

snevrere enn tidligere, slik noen hevder. En misforståelse kan det også være verdt å 

kommentere: Selv om emnet er todelt i en historisk og en kontemporær del, betyr det IKKE at 

studentene skal eller vanligvis vil få to oppgaver fra hver del (de skal svare på to av totalt fire 

oppgaver). For hvis vi la opp til en slik ordning, kunne studentene velge bort halve emnet, og 

ta sjansen på at de ville klare de to oppgavene de var garantert å få på ”sin” del. Faglærer 

brukte en del tid på den siste forelesningen til å forklare at vi ikke har noen slik ”mal” for 

eksamen. 

 

 

2. Gir læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen en god beskrivelse av 

hva studentene skal kunne etter avlagt eksamen? 
Ja, med de siste omformuleringene av emnebeskrivelsen og punktene for læringsutbytte 

mener faglærer at dette sitter godt. 

 

 

3. Fungerer emnebeskrivelsen tilfredsstillende? Sjekk følgende:  
- Statistikk over karakterer, frafall og klager. 

Det var rekordstor påmelding til dette emnet nå i vår, med totalt 244 registrerte studenter, 

hvorav 24 hadde godkjent kvalifiseringsoppgave fra tidligere. Både antallet som leverte 

kvalifiseringsoppgave, 181, og oppmøtte til eksamen peker i retning av et langt lavere frafall 

enn det som har vært vanlig. Kanskje kan dette skyldes ENG 1505s faste plass i førsteåret for 

engelskstudenter. 

Karakterfordelingen er også som vanlig for dette emnet. Sammenlignet med tidligere var det 

klart flere som fikk karakteren D denne gangen, men nok også flere som fikk B, mens C var 

noe lavere enn det som har vært vanlig. Den relativt høye strykprosenten på 14% er også i 

tråd med tidligere resultater for emnet. 

 

- Tilbakemeldinger til lærere og administrasjon. 

? Uklart hva som menes med dette. Tilbakemeldinger om hva? 

 

- Tilbakemeldinger på informasjonen/veiledningen studentene får om emnet. 

Det ser ut til at studentene i det store og hele er tilfreds med informasjon og tilbakemeldinger. 

 

- Hvordan emnet fungerer i emnegruppene det inngår i.  

Faglærer vil mene at det fungerer godt. 

 

- Om emnet er riktig plassert med hensyn til nivå/anbefalt semester.  

Ja, faglærer mener at det er veldig gunstig å legge dette emnet til andre semester i studentenes 

førsteår (for EURAM engelskstudenter), da studentene på dette tidspunktet alt har tatt 



grunnleggende språkemner i engelsk. Det er viktig for å gi dem et godt grunnlag til å følge 

emnet. 

En av studentene har kommentert at emnet, eller ihvertfall faglærers språk og bruk av 

terminologi kanskje er vel vanskelig for et innføringsemne som dette. Jeg noterer meg det. 

 

- Om emnet er riktig definert med hensyn til anbefalte/påkrevde forkunnskaper.  

Ja. 

 

 

4. Har du gjort noen endringer siden forrige periodiske evaluering? Hvilke?  
Istedenfor å bruke gruppeundervisningen til oppgaveskriving, har vi gått tilbake til mer 

”tradisjonelle” seminarer hvor vi utdyper temaene som ble tatt opp i forelesningsserien. Siden 

det nå ikke er ett seminar per forelesning, betyr det dels at vi tar opp temaer som går over 

flere forelesninger, dels at vi ikke kan gå inn på alt som dekkes i forelesningene. Slik må det 

nå engang bli med såvidt få seminarer, men faglærer mener dette fungerer bra likevel. 

 

 

5. Forslag til forbedringer.  
Fordi faglærer forventet seg en stor bunke kvalifiseringsoppgaver, la jeg opp til å dele dem i 

to innleveringer, med tanke på at det da skulle gå raskere å gi tilbakemelding. Dette fungerte 

ikke så bra, og ga opphav til mye forvirring (for mange ble dette åpenbart for komplisert). Til 

neste gang blir det derfor en samlet innlevering, men hvis vi får tilsvarende studenttall som i 

år, må studentene belage seg på at det vil ta litt tid før de får oppgavene sine tilbake (evt må 

emneansvarlig få hjelp til lese, og med over 180 oppgaver er det vel god grunn til å mene at 

jeg burde det?) 

 

Faglærer ga også studentene beskjed om at de måtte levere kvalifiseringsoppgaven sin BÅDE 

på papir og i Fronter. Igjen ga dette opphav til en god del forvirring / gikk åpenbart mange 

studenter hus forbi (til tross for at det ble gjentatt flere ganger på forelesningene, på gruppene, 

og stod nøye presisert på arket med selve oppgavene). Faglærer ønsker likevel å beholde 

ordningen, dels fordi jeg helst vil lese oppgavene på papir og vil slippe å skrive dem ut fra 

Fronter selv (det vil ta veldig lang tid med det antallet studenter vi snakker om her, og vil også 

belaste ILOS med utgifter til utskriftene); dels fordi det er praktisk å få oppgavene i Fronter, 

da det gir god oversikt over hvem som har levert og ikke. Men vi må se på hvordan vi kan 

sørge for at informasjonen når alle. 

 

Oppmøtet på seminarene har vært variabelt, og til neste gang vil vi innføre obligatorikk her. 

Helst ville faglærer ha unngått dette – det burde være tilstrekkelig å si at forventningen er at 

alle studenter møter til ALL undervisning, og gjør man ikke det så er det ens eget problem – 

men siden obligatorisk oppmøte har blitt så vanlig, og endel studenter synes å tro at det ikke 

er så viktig med undervisning som ikke er obligatorisk, innfører vi det nå. 

 

Atle L. Wold 

28.06.12 

 


