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1. Beskrivelse av og kommentarer til eventuelle avvik fra og endringer i emnebeskrivelsen
Det var to endringer som ble ”gjennomført og annonsert før undervisningsstart”; at antallet gruppetimer til hver enkelt student ble redusert fra seks dobbelttimer til tre (det var fortsatt flere grupper å velge mellom), og at de tre ukene ble lagt helt til slutt i semesteret (for å få de praktisk orienterte øvelsene nær den avsluttende eksamenen).
Reduksjonen fra seks til tre ganger med gruppeundervisning ble gjennomført utelukkende pga. fakultetets og instituttets føringer mht. økonomi og timetall. På de innleverte evalueringsskjemaene var det mange studenter som etterlyste flere gruppetimer.
Plasseringen av de tre gjenværende dobbelttimene med gruppeundervisning helt til slutt i semesteret var pedagogisk og praktisk motivert. Tanken var at når det bare blir tre dobbelttimer med praktisk rettet gruppeundervisning, er det best å legge denne tett opptil eksamenen. Dette ser ut til å ha vært verdsatt av mange, men det var også studenter som meldte at de ville ha gruppetilbudet spredd ut gjennom hele semesteret. Disse siste forklarte ikke hvordan man skulle ”spre” kun tre ganger med gruppeundervisning over de 15 ukene som hele kurset varte, fra medio august til ultimo november. 

2. Kommentarer til kvantitative gjennomføringsdata på emnet (karakterer, stryk, frafall)
Antallet eksamenskandidater etter at obligatoriske oppgaver var rettet og godkjent var 154. Det var 132 som møtte til eksamen, 99 som bestod og 33 som strøk. Strykprosenten var høyere denne gangen enn i 2006. Det er nærliggende å tenke seg at dette kan ha noe å gjøre med reduksjonen av gruppetilbudet høsten 2009.

3. Er det indikasjoner/eksempler på særlig god kvalitet? Hvordan er de fulgt opp? 
---

4. Er det indikasjoner på sviktende kvalitet? Hvordan er de fulgt opp? 
---

5. Hva er det fokusert på i denne perioden mht utvikling av studiekvalitet?	
Undervisningsopplegget har ikke vært motivert av ”forbedringstiltak fra forrige periodiske evaluering” eller ”andre relevante tiltak i årsplaner og lignende fra institutt og fakultet”. På både de 17 fellesforelesningene og de 3 gruppegangene har lærerne søkt å presentere pensumstoffet på en engasjerende og avklarende måte og å sikre utvikling og forståelse hos studentene.

6. Forslag til tiltak for å forbedre emnet 
Til evalueringen ble ’Skjema for studentevaluering av emner ved HF’ delt ut. I pkt. 1 på dette skjemaet var det ingen av studentene som var uenige i at undervisningen hadde vært ”engasjerende”, ”strukturert” og ”klar”. Tvert om krysset de aller fleste av for at de var helt enige i dette, men noen var litt enige. I lys av dette ser vi ikke noe umiddelbart behov for å ”forbedre kvaliteten på emnet” mht. den undervisningen som tilbys.
Derimot kunne det – som nevnt ovenfor - være ønskelig å tilby mer undervisning, dvs. mer gruppeundervisning med rom for øvelser i fonetisk transkripsjon og morfologisk og syntaktisk analyse, men dette er avhengig av at HF øker normeringen av antall timer et emne kan undervises, og at ILN får økonomi til å utvide undervisningstilbudet. 


