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ENG3100 Thesis course, English Language 

Jeg viser til periodisk emnerapport for ENG3100 fra forrige semester, 2011 II. Nedenfor 

følger en kort rapport om endringer i undervisningen av ENG3100, som beskrevet i 

emnebeskrivelsen på: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/ENG3100/index.xml. 

F.o.m. vårsemesteret 2012 gis det 7 uker med undervisning i ENG3100, mens det i 

foregående semstre er gitt 4. I de to første seminarene gikk vi, som før, gjennom metoder og 

grunnlagsproblemer i lingvistisk forskning, mens de to neste tok for seg korpusmetoden og 

hvordan man finner kilder, henviser til andres forskning, benytter seg av biblioteksressurser, 

etc. I det femte seminaret gav jeg en kort repetisjon av de viktigste punktene angående 

bachelorooppgavens struktur og innhold, og av de viktigste metodene for datainnsamling i 

lingvistikken. Etterpå la hver enkelt student frem sitt prosjekt og  hva de foreløpig hadde fått 

til mht. valg av emne, metode, datagrunnlag, fremgangsmåte for å finne best mulig data med 

tanke på å besvare ”research questions”, etc. I de to siste ukene måtte hver student presentere 

sitt prosjekt – så langt de hadde kommet – enten som powerpoint-presentasjon eller foredrag. 

En annen student var på forhånd bedt om å være opponent (i tillegg til meg selv) og komme 

med tilbakemelding og konstruktiv kritikk av emnevalg, metode, analyse og språk. 

Det nye opplegget fungerte veldig bra: Det at studentene måtte presentere sitt prosjekt for de 

andre midtveis virket motiverende, slik at de jobbet jevnt gjennom hele semesteret, noe som 

var det vanskeligste å få til med det gamle opplegget. Studentene var fornøyde med å få legge 

frem sine prosjekter og diskutere eventuelle styrker og svakheter ved ”research questions”, 

metodevalg og analyse med andre, slik at de kunne arbeide videre med å forbedre oppgaven 

på bakgrunn av den konstruktive kritikken. Det er mitt bestemte inntrykk at dette også gav 

positivt utslag på karakterene. 

Det forundrer meg imidlertid at de 3 som besvarte nettskjemaet ikke hadde mye nytte av å 

lese pensum; 2 sier det ikke er relevant på emnet! Pensum er lite, men svært relevant, og 

ligger til grunn for all undervisningen i emnet. Det er også varierende i hvilken grad 

studentene har fått utbytte av undervisningen, selv om de senere sier de har fått god og presis 

praktisk informasjon i timen. De er også fornøyd med tilbakemelding fra faglærer. 

Under ”Øvrige kommentarer” sier en student at bacheloroppgaven burde være på mer enn 10 

sider, noe jeg er fullstendig enig i. En 10-siders oppgave tilsvarer bare en semesteroppgave, 

og kan knapt kalles en ”bacheloroppgave” som skal fungere som øvelse for en eventuell 

masteroppgave. 15-20 sider burde kunne kreves. 
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