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1. Vurdering av pensum, undervisning, ressurser og eksamen 

1.1 Pensum 

Pensumet i høst har fungert godt – selv om vi som underviser  gjerne skulle fylt emnet med mer klart 

kontrastivt materiale, og enkelt-temaer som er gjengangere i engelsk-faget.  Studentene har gitt 

gode tilbakemeldinger på pensum dette semesteret.  Se pkt 4. for videre vurderinger. 

1.2 Undervisning 

ENG2157/4157 undervises i seminargrupper, en dobbelttime i uka over 14 uker. Studentene har gitt 

positive tilbakemeldinger i underveisevalueringen – som: 

«Et vanskelig emne, men veldig interessant» 

«Good lectures, mix of group work and lectures, good assignments, very interesting with student 

presentations” 

- De ber om mer tid til eksempler og diskusjon.  Dette har vært et gjentakende ønske gjennom 

årene – og også vi som underviser kjenner på at vi er presset for tid, også til tross for at vi 

sterkt anbefaler at studentene selv danner kollokviegrupper. 

1.3 Ressurser og infrastruktur 

Rommet PAM360 fungerte ikke optimalt – vi måtte benytte flip-over da vi manglet utstyr.  Dette var 

uheldig for illustrasjoner vi ønsket å skrive ut i diskusjonene med studentene.   

1.4 Eksamen 

Vi har ikke fått noen negative bemerkninger til eksamensformen, og har ingenting å tilføye. 

2. Gir læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen en god beskrivelse av hva studentene skal 

kunne etter avlagt eksamen? 

Gode erfaringer gjennom årene på ovennevnte gir ingen grunn til å forandre noe her. 

3. Fungerer emnebeskrivelsen tilfredsstillende? 

Vi har positive tilbakemeldinger på at emnesidene fungerer tilfredsstillende. 

4. Endringer siden forrige periodiske evaluering 

Vi har prøvd litt forskjellig pensum de siste årene, delvis for å finne mer spennende lesning, delvis for 

å finne materiale som også knyttes til litterær analyse. Dette er litt prøving og feiling.  I 

høstsemesteret 2015 har vi beholdt den argumentative innføringsboken i semantikk av Elbourne, 



som ble prøvd ut semesteret før, og som virket etter hensikten.  Siden Elbournes bok mangler en del 

av temaene som er godt belyst i vår tidligere semantikk-bok, tok vi materiale derfra i tillegg.   

I pragmatikk har vi ikke funnet noen ultimat pensumløsning gjennom vår prøving/feiling – men  

høsten 2015 laget vi en samling artikler på bakgrunn av Nicholas Allotts erfaring fra undervisning i 

pragmatikk fra UCL, London. 

Pensum ble godt mottatt av studentene. 

5. Forslag til forbedringer. 

Vi vil fortsette med små justeringer av pensum fra tid til annen. Høsten 2016 vil kurset undervises av 

bare en lærer – da den andre har forsknings-semester, og vi vurderer noen justeringer i 

pensumlitteraturen. 

I vår vurdering av pensumlitteraturen legger vi vekt på hvilke andre emner dette emnet kan være 

springbrett for.  Vi mener at emnet skal kunne fungere som en innføring til både lingvistiske og 

litterære emner – på den lingvistiske siden til emner som  ENG4108 (Tense and Aspect), ENG 4118 

(Relevance Theory) og  SPR4106 (Syntax and Semantics).  På den litterære siden egner emnet seg 

som lingvistisk bakgrunn for stilistikk. 
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