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Pensum: Fellespensum består av to deler, en stamme av filosofiske og lingvistiske tekster, 

mest i artikkelform, og en serie forelesningsnotater i form av fronterdokumenter (“Logs”). 

Den første delen er uendret fra i fjor, men den andre er utvidet og forbedret. Hver enkelt 

student velger i tillegg tekster til støtte for den selvvalgte semesteroppgaven fra en samling 

som ligger i frontermappen “Extracurricular readings”, og denne samlingen er utvidet i tråd 

med studentenes interesser. Alt stoff er fritt tilgjengelig som pdf-filer eller fronterdokumenter 

i fronterrommet. Innholdet i og omfanget av pensum er nå bra. 

Undervisning: En ukentlig dobbelttime i 14 uker brukes til seminar med gjennomgang av 

stoff og drøfting av oppgaver i grupper de første 11 ukene og til studentinnlegg de siste 3. 

Studentinnleggene er den obligatoriske studentaktiviteten og brukes gjennomgående til å 

presentere opplegg for semesteroppgaven. Alt dette fungerer bra. 

Ressurser og infrastruktur: Det er vesentlig å ha et rom med datamaskin med nett-tilgang og 

beamer, da mye av aktiviteten i seminartimene foregår i samspill med fronterrommet. Emnet 

er nå helt papirfritt. 

Eksamen: Semesteroppgaven er selvvalgt, i samråd med faglærer, og dette fungerer bra. 
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Læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen gir en god beskrivelse av hva studentene 

skal kunne etter innlevert semesteroppgave.  
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Statistikk over karakterer, frafall og klager: Det er ikke kommet inn noen klager ennå (to 

dager etter sensur). Et visst frafall har det vært, men mindre enn i fjor. 7 masterstudenter har 

fullført emnet, ingen har strøket, 1 fikk A, 2 fikk B, 3 fikk C og 1 fikk D.  

Tilbakemeldingene har vært ganske gode. 

Hvordan emnet fungerer i emnegruppene det inngår i, er vanskelig å svare på, siden emnet er 

et valgbart teoriemne for mange studieretninger i språk og for filosofi.  

Emnet virker riktig plassert med hensyn til nivå og anbefalte forkunnskaper, men det er en 

iboende utfordring at studentene har skolering enten i språkvitenskap eller i filosofi. 
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Endringene siden sist består i utvidelse og forbedring av stofftilfanget i fronterrommet og i at 

alle studentinnleggene nå holdes mot slutten av seminarperioden. Dette er i tråd med 

forslagene til forbedringstiltak fra i fjor. 
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Ingen særskilte forslag til forbedringer. 

 

Kjell Johan Sæbø 

18.06.2010 


