
Periodisk emnerapport 2012 I: ENG4108 ’Tense and Aspect in English’ 

 

1. Pensum 
Pensum hadde gjennomgått en viss revisjon siden forrige gang dette kurset ble gitt (2009 II), først 

og fremst for å gi plass til ny litteratur. Pensumomfanget vurderes som passende, noe som bekreftes 

av studentenes rapportering om hvor mye tid de har brukt på kurset. Vanskelighetsgraden er svært 

varierende, fra oversiktslitteratur med mye vekt på praktisk språkbruk til teoretisk nokså krevende 

bøker og artikler innen emnet. I tillegg til den organiserte elektroniske evalueringen gjennomførte 

jeg min egen evaluering ved bruk av 5-minutterslapper. Denne bekreftet også at pensums omfang og 

nivå ble oppfattet som passende. 

 

2. Undervisning 
Undervisningen besto av en ukentlig dobbelttime i til sammen 14 uker, dvs. 28 timer, med tillegg av 

to leseuker midt i semesteret. Undervisningen hadde preg av en kombinasjon av forelesning og 

seminar, noe som fungerte bra i en såpass liten gruppe. Alle de 3 som deltok i den elektroniske 

evalueringen, sier seg ‘Enig’ både i at undervisningen var engasjerende, og i at undervisningen var 

strukturert. 

De 5 deltagerne på kurset hadde stabilt fremmøte gjennom hele semesteret. Ingen hadde dermed 

problemer med å tilfredsstille kravet om 80 % fremmøte. I tillegg hadde én student godkjennelse fra 

tidligere.  

Som kvalifiseringsoppgave skulle deltagerne skrive en semesteroppgave på ca. 10 sider. Disse ble 

veiledet individuelt på mitt kontor. Jeg registrerer med tilfredshet av samtlige av de 3 som 

gjennomførte den obligatoriske evalueringen, sier seg ‘Enig’ i en påstand om at de har fått nyttig 

tilbakemelding fra faglærer på innleverte oppgaver. Deretter la den enkelte student frem et 

sammendrag av sin oppgave i timen. Dette fungerte bra, med mange interessante diskusjoner som 

resultat. 

Hver student presenterte også et resymé av en tekst fra pensumlisten, også som utgangspunkt for 

samtale i gruppen. 

 

3. Ressurser og infrastruktur 

Seminarrom 12 i P.A. Munchs hus fungerte meget fra, med alt nødvendig utstyr. Jeg gjorde selv 

utstrakt bruk av PowerPoint. Det samme gjorde studentene i sine presentasjoner. Noen ganger var 

det meget sjenerende støy fra gravearbeider på utsiden. 

 

4. Eksamen 
Eksamen hadde form av 3-dagers hjemmeeksamen. Alle de 3 deltagerne i den elektroniske 

evalueringen sier seg ‘Enig’ i at denne evalueringsformen gir dem mulighet til å vise både hvilke 

kunnskaper de har ervervet, og hvilke ferdigheter de har ervervet. 

 

5. Læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen 
I emnebeskrivelsen er det fokusert på to mål: Studentene skal lære om ulike tilnærminger til 

beskrivelsen av tempus og aspekt i engelsk, og de skal få økt innsikt i bruken av de ulike 

verbalformene i engelsk, i noen tilfelle gjennom korpusundersøkelser. Jeg tror man kan si at begge 

mål ble nådd. Korpusundersøkelser hadde en sentral plass i kurset, og var metoden som ble brukt i 

samtlige semesteroppgaver. 

 

6. Fungerer emnebeskrivelsen tilfredsstillende? 
Evalueringen tyder igjen på at studentene var godt fornøyd. 3 av de deltagende studentene kom fra  

Språkprogrammet, 2 fra Lektorprogrammet. Jeg merket ingen forskjell mellom disse hva angår 

forutsetninger for å delta i kurset. 

 



7. Resultater 
De oppnådde resultatene til eksamen må betegnes som meget bra. Samtlige fullførte kurset og besto 

eksamen (det siste gjaldt også den ene kandidaten med forhåndsgodkjennelse) med svært gode 

resultater: 2 fikk A, 2 fikk B, og 2 fikk C. 

 

8. Endringer siden siste periodiske evaluering 

Det var som nevnt foretatt en viss utskifting på pensumlisten. I undervisningen ble det nå lagt 

sterkere vekt på at studentene måtte holde seg til den oppgitte tidsrammen (10-15 minutter) for sine 

ulike presentasjoner i timene. 

 

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

time er en utfordring – i tillegg til at pensumrevisjoner vil bli vurdert fortløpende. 

 

 

 

 

Blindern, 28. juni 2012      Johan Elsness 

        (emneansvarlig for ENG4108) 


