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Emnet har vært gitt som heisemne med felles undervisning. Det leveres derfor kun en rapport. Der 
hvor det er relevant å skille nivåene, er dette markert i teksten. 
 

 

 

 
1. Vurdering av kursets innhold, undervisningsformer mm: 

- Pensum består av en lærebok og et artikkelkompendium, som oppgitt på semestersiden for 

kurset. Det er det samme for 2151 og 4151, og er relativt uendret fra forrige gang emnet 

ble gitt, med unntak av en artikkel som ble skiftet ut, da den ikke fungerte så godt. (Den 

nye viste seg å heller ikke være optimal, så den blir skiftet ut til neste gang.) Jeg går ut fra 

at pensum er passe stort, ut fra studentenes kommentarer om at de i snitt bruker omtrent 

like mye tid på dette emnet som på andre emner av samme omfang. 

- Undervisningen ble gjennomført som seminar med 14 x 2 timer. Studentene hadde to 

obligatoriske skriftlige innleveringer. Første innlevering var lik for alle studentene; den 

andre var litt forskjellig for 2151 og 4151 fordi dette skulle være øvelse til eksamen, som 

er ulik for de to nivåene. Kurset har 80% obligatorisk oppmøte.  Studentene oppgir at de 

har hatt godt utbytte av undervisningen. 

- Undervisningsrommet i PAM har PC med prosjektør, som ble brukt hver time. Et passe 

stort rom for kurset. 

- Eksamen: ENG2151 har skoleeksamen, ENG4151 har hjemmeeksamen. Begge 

studentgrupper er stort sett fornøyd med prøveformen i følge skjemaene fra Questback, og 

at de fikk vist hva de hadde lært. En del av 2000-studentene sa i løpet av kurset at de ville 

foretrukket hjemmeeksamen. 

- Midtveisevaluering: Studentene fikk et enkelt skjema litt over halvveis i semesteret. Dette 

gir en nyttigere tilbakemelding enn sluttevalueringen, hovedsakelig pga vesentlig høyere 

svarprosent. 

- Gjesteforeleser: Jeg fikk midler fra instituttet til å invitere Geoff Thompson (fra 

universitetet i Liverpool) til å holde en gjesteforelesning. Han er forfatter av hovedboka på 

pensum og en god foreleser. Dette ble svært godt mottatt av studentene. 
 

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

kunne etter avlagt eksamen? 

- Alle studentene som hadde levert evalueringsskjema, hadde krysset av for at 

emnebeskrivelsen var enten ”god” eller ”dekkende”. 

 
3. Fungerer emnebeskrivelsen tilfredsstillende? Sjekk følgende:  

- Karakterer, frafall og klager: På både ENG2151 og ENG4151 var snittkarakteren B, med 

omtrent like mange kandidater på B og C. På 2151 var det 3 A’er, 1 D og 1 E. På 4151 var 

det en A og en D. Ingen strøk, men en student på 4151 (og antakelig en på 2151) tok ikke 

eksamen. Det var relativt lite frafall på kurset etter oppstart (jeg har erfaring for at en del 

slutter når de oppdager mengden av ny terminologi, men dette skjedde ikke denne 

gangen). Tre studenter ba om begrunnelse for karakter (alle hadde fått B!), men jeg vet 

ikke om de klagde. Siden det bare var 6 besvarelser på ENG4151, hadde jeg medsensor på 

alle oppgavene (Johan Elsness). Vi var enige om karakterene. 
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- Tilbakemeldinger på informasjonen/veiledningen studentene får om emnet.: Studentene 

svarte at informasjonen er dekkende, og dessuten at Fronter inneholder informasjonen de 

trenger. 

- Hvordan emnet fungerer i emnegruppene det inngår i: Emnet er godt tilpasset både 

engelsk språk og lektorprogrammet. Siden 4000-varianten av emne er fellesemne på 

språkprogrammet, er det alltid noen der fra East Asian Linguistics også: denne gangen 

hadde jeg tre masterstudenter i japansk. Siden Japansk fortsetter å sende studenter, får jeg 

vel anta at de synes de får noe ut av det. 

- Om emnet er riktig plassert med hensyn til nivå/anbefalt semester og anbefalte/påkrevde 

forkunnskaper. Emnet forutsetter gode kunnskaper i grammatikk; noen sliter nok litt her, 

men eksamensresultatene tyder på at det likevel går greit. 

 

4. Har du gjort noen endringer siden forrige periodiske evaluering? Hvilke?  

Emnet ble sist evaluert i 2009. Jeg har gjort noen små justeringer i artikkelkompendiet som 

supplerer læreboka, men er fornøyd med læreboka og har beholdt den. Satser også på å fortsette 

med den når den kommer i ny utgave i løpet av året.  

Undervisningsopplegget er også i det store og hele beholdt. Studentene har gitt svært gode 

tilbakemeldinger på undervisning og tilbakemelding på oppgaver (både i midtveisevalueringen og 

sluttevalueringen), og jeg ser derfor ingen grunn til å gjøre store endringer.  

Siden forrige evaluering har jeg differensiert oppgavene for 2000- og 4000-studenter på andre 

obligatoriske innlevering siden de skal ha ulik eksamen. Jeg prøver stadig å få tid til mer 

oppgavearbeid i timene, men det er ikke lett med bare en dobbelttime i uka når det er mye teori og 

terminologi som må forklares. 

 

5. Forslag til forbedringer.  
Flere av studentene ønsker mer tid til oppgaver og diskusjon, men dette er som nevnt 

vanskelig å få passet inn i den tiden som er tilgjengelig. Man kunne jo ønske seg at studentene 

var så godt forberedt at det gikk med mindre tid til forklaringer… Men i det store og hele var 

disse studentene temmelig oppegående! 

Siden studentene var så fornøyde med å ha gjesteforeleser (og i tillegg en vikar en uke jeg var 

bortreist), vil jeg forsøke å gjenta den suksessen; de har godt av å høre flere stemmer. 
 

 


