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Semester: 2012 II 

Emne: ENG4103 Historical English Syntax 

 

Grunnlagsmateriale 

Det henvises til emnesidene for beskrivelse av kursets innhold og læringsutbytte. Det 

vises også til karakterstatistikk (FS-rapport) og deltakerevaluering (nettskjema og 

rapport). Det var første gang emnet ble gitt, så det foreligger ikke tidligere periodiske 

evalueringer eller tilsynssensorrapporter. Et problem med deltakerevalueringen er at bare 

3 av 9 studenter har svart, noe som ikke kan sies å være et representativt utvalg for hele 

studentgruppen; i tillegg vil hver students svar få uforholdsmessig stor prosentvis 

uttelling. 

 

Undervisningen ble gitt i form av seminarer og strakte seg over 10 uker; med to lærere 

(Johan Elsness og Gjertrud F. Stenbrenden), ble det 5 uker undervisning på hver lærer. 

Stenbrenden tok de første 5 ukene, og Elsness de 5 siste. 

 

Gjennomføringsfakta 

9 studenter meldte seg på emnet. Av disse kvalifiserte 5 seg til eksamen, mens 4 gikk opp 

til eksamen. 2 av studentene fikk A, 1 fikk B og 1 fikk C; snittet er altså B, som må sies å 

være et godt resultat. Det at 4 studenter trakk seg fra emnet viste seg å ha personlige 

og/eller helsemessige årsaker. De som fullførte viste stor interesse for emnet og gav gode 

tilbakemeldinger til lærerne. 

 

Mht. antall timer studentene har brukt per uke på emnet, svarer én 0-5 timer i uken, og to 

at de har brukt 5-10 timer i uken på emnet. Svarene på om de har brukt mer eller mindre 

tid på dette emnet enn andre emner spriker i alle retninger. 

 

Rapport 

1. Pensum og omfanget av pensum ser ut til å ha fungert godt. Det råder litt uenighet om 

hvorvidt det å lese pensum og arbeide med oppgaver har hatt svært stor eller bare stor 

nytteverdi, mens det å følge seminarene har vært svært nyttig. Det ville vært interessant 

om rapporten inkluderte et spørsmål om hva som evt. ikke fungerte ved pensum, noe som 

kanskje kan inkorporeres i fremtiden? Faglærernes inntrykk var at pensum var svært 

relevant. Imidlertid var en ganske stor andel av pensum fra ”reference works”, som ikke 

skal leses på samme måte som artikler eller bokkapitler; det kan være at det er dette som 

slår ut på spørsmålene om hvorvidt lesing av pensum var svært nyttig eller bare nyttig. 

 

Det er enighet om at undervisningen har vært engasjerende og strukturert, samt at 

studentene har fått nyttig tilbakemelding fra faglærer på innleverte oppgaver. Studentene 

uttrykker også at de er fornøyd med antall kvalifiserende oppgaver. 

 

Mht. vurderingsformen ønsker ingen av studentene av det var en annen form for 

eksamen, mens de er ”litt enige” i at eksamensformen gir dem mulighet til å vise hvilke 

kunnskaper og ferdigheter de har ervervet. 



Ressurser og infrastruktur nevnes ikke i studentrapporten, men alt fungerte 

tilfredsstillende. 

 

2. Læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelser ser ut til å passe med virkeligheten, 

siden studentene er enige i at emnet har lært dem fakta og kunnskap om faget, og 

metodisk analyse i faget. De er faktisk også enige i at emnet har lært dem praktiske 

ferdigheter, presumptivt innen korpusbruk og analyse av språklige data. 

 

3. Det hersker stor enighet om at emnebeskrivelsen er god mht. innhold og læringsmål, 

forkunnskaper, undervisningsformer og vurderingsformer. Studentene er enige i at 

semestersidene har vært oppdaterte og gitt god informasjon, at Fronter har vært nyttig, og 

at lærerne har gitt god og presis informasjon i timene. 1 student er enig i at 

vedkommende har fått god hjelp fra studiekonsulent og ekspedisjonskontor, mens 2 av 

ukjente årsaker mener det ikke er relevant. 

 

Hva angår studentenes grunner for å ta emnet (her kan de oppgi mer enn 1 grunn), sier én 

at det er obligatorisk i studieprogram eller emnegruppe, mens to svarer at det passet bra å 

ta det dette semesteret; to studenter sier at de var interessert i emnet; 1 anfører at 

vedkommende var interessert i å ta et emne med læreren (som ikke er nevnt ved navn…). 

 

Under ”øvrige kommentarer” skriver én: ”Flott emne. Inndelingen av pensum mellom to 

faglærere fungerte godt”. En annen sier: ”Very satisfied and happy to have chosen the 

course in question”. 

 

4. Siden det er første gang emnet gis, er det ikke blitt gjort endringer siden sist. 

 

5. Forslag til forbedringer: det ser ut til at emnet har fungert meget godt for studentene, 

og det samme kan sies for lærernes del. Det er vår erfaring at jo flere ganger et emne gis, 

jo bedre blir det, og vi bestreber alltid å gjøre et emne så godt som mulig, mht. både 

pensum, vurderingsformer og undervisning. 

 

 

Blindern, 21. mars 2013 

 

[sign.] 

Gjertrud F. Stenbrenden   Johan Elsness 

 


