
Periodisk emnerapport 2014 I: ENG1100 ’English grammar, introduction’ 

 

1. Pensum 
Den reviderte utgaven av pensumboken (Hilde Hasselgård, Per Lysvåg and Stig Johansson 2012, 

English Grammar: Theory and Use, 2nd ed., Universitetsforlaget, Chapters 1-15) er nå vel 

innarbeidet, og det er den de aller fleste studentene bruker. Det ble imidlertid presisert på kurset at 

endringene fra første utgave er så små at de som hadde tilgang til den gamle utgaven av 

pensumboken, godt kunne bruke denne. I tillegg til den organiserte elektroniske evalueringen 

gjennomførte jeg min egen evaluering ved bruk av 5-minutterslapper i en av forelesningene. 

Evalueringene forteller at pensum av flere blir oppfattet som forholdsvis stort og krevende. Mange 

etterlyser mer tid, spesielt i forelesningene. 

 

2. Undervisning 
Undervisningen besto av en ukentlig forelesning (1 time) og en dobbelt seminartime i til sammen 14 

uker, denn gang uten noen leseuker midt i semesteret. Undertegnede hadde forelesningene, Nadja 

Luckin hadde gruppetimene. På kurset var det generelt krav om 80 % fremmøte, og fremmøtelister 

ble ført for både forelesningene og gruppetimene. I praksis var det imidlertid fremmøte til gruppene 

som ble lagt til grunn for beslutningen om hvem som kunne ta eksamen. Som 

kvalifiseringsoppgaver skulle deltagerne i tillegg få godkjent to obligatoriske oppgaver innlevert til 

gruppelærer. Spesielt den siste av disse hadde samme type spørsmål som dem som brukes til 

eksamen. Kvalifiseringsoppgavene ser ut til å ha hatt en god eksamensforberedende effekt og bidro 

nok til å holde strykprosenten nede. Det er et problem med den elektroniske evalueringen at bare 9 

av de 50 studentene som mottok invitasjon, valgte å delta i evalueringen. Det må anses som 

tilfredsstillende at de fleste av disse sier seg fornøyd med undervisningen og mener at de har fått 

nyttig tilbakemelding fra gruppelærer på de innleverte arbeidene. Inntrykket var enda mer positivt i 

den evalueringen som ble gjennomført med 5-minutterslapper. Et gjennomgående tema er imidlertid 

at mange ønsker seg mer tid til forelesningene. 

 

3. Ressurser og infrastruktur 

Rommene som ble brukt, var stort sett meget tilfredsstillende, med alt nødvendig utstyr. Det var 

imidlertid en ulempe for både lærer og studenter at forelesningene ble holdt så langt unna HF-

komplekset som i Helga Engs hus. 

 

4. Eksamen 
Eksamen hadde form av 4-timers skoleeksamen. Det er vanskelig å tenke seg noe alternativ som 

ville fungere tilfredsstillende på et kurs av denne typen. 

 

5. Læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen 
I emnebeskrivelsen gjøres det klart at kurset i noen grad skal formidle kunnskap om et teoretisk 

apparat for beskrivelsen av engelsk språk. Et slikt apparat er nyttig blant annet for å kunne undervise 

i engelsk i norsk skole. Det er helt nødvendig for senere å kunne følge kurs i engelsk språk på 2000- 

og 4000-nivå. Likevel gir noen studenter uttrykk for at de ventet seg et kurs utelukkende i praktisk 

språkbruk. Praktisk språkbruk tillegges også stor vekt både i undervisningen og til eksamen, men er 

altså ikke eneste mål. 

 

6. Fungerer emnebeskrivelsen tilfredsstillende? 
Med det forbehold som er tatt under pkt. 5 ovenfor, må svaret på dette spørsmålet bli ja. 

 

7. Resultater 
Av de 49 som hadde fått opptak, var det 44 som møtte til eksamen. Av de 44 var det 5 som strøk, 

altså en strykprosent på 13. Det hadde vært fint om dette tallet hadde vært lavere, men på lignende 



kurs har det tidligere ofte vært atskillig høyere. Karakterene følger en nokså pen normalfordeling. 

Det var imidlertid bare 1 kandidat som fikk A. 

 

8. Endringer siden siste periodiske evaluering 

Både i forelesningene og i gruppetimene ble det forsøkt å legge enda mer vekt enn før på å møte 

studentene på deres eget nivå. 

 

9. Forslag til forbedringer 
Jeg vil selv som alltid anstrenge meg for å gi (enda) bedre undervisning neste gang – hvert kurs og 

hver time er en utfordring. Det er et problem at vi har såpass liten tid på dette kurset, som altså er et 

generelt innføringskurs i engelsk grammatikk. Flere undervisningstimer virker likevel ikke 

realistisk. 

 

 

 

 

Blindern, 14. oktober 2014      Johan Elsness 

        (emneansvarlig for ENG1100) 


