Periodisk evaluering av IRSK2120 Walisisk for språkstudenter våren 2010

Antall studenter, oppmøte og karakterer
Totalt møtte seks studenter til undervisning. En ga seg tidlig i semesteret pga. at vedkommende byttet studieprogram. De resterende fem studentene gikk opp til eksamen som samtlige bestod. Det ble ikke ført noen statistikk over oppmøtet, men det var tidvis dårlig utover i semesteret, og til flere av forelesningene møtte bare tre studenter. Fraværet skyldtes særlig sykdom og politisk aktivitet. Ferie og kolliderende forelesninger var også årsak til en del fravær. Studentene oppnådde helt gjennomsnittelige karakterer med tre C’er, en B og en D. 

Emnets struktur
Det var ingen større avvik mellom emnebeskrivelsen på UIOs nettsider og hvordan emnet ble gjennomført. Det man derimot kunne presisert på nettsiden var at emnet tar for seg både det moderne språket og mellomwalisisk, som er språket slik det ble skrevet i middelalderen. I det store og hele virker emnets struktur å være hensiktsmessig. Det er et krevende språkemne, og to dobbelttimer per uke er et minimum for at studentene skal få utbytte av det. En firetimers avsluttende skoleeksamen virker å være en velegnet vurderingsform, og de to obligatoriske oppgavene er likeledes læringsfremmende.

Emnets faglige innhold og undervisning
Hoveddelen av kurset tok for seg språket som sådan hvor vi fokuserte på moderne walisisk og mellomwalisisk. Undervisningen baserte seg på gjennomgang av grammatikk og syntaks og tekstlesning. Et mindre antall timer ble viet muntlig trening, språkhistorie og sosiolingvistikk. Undervisningen la opp til at studentene skulle forberede seg til hver time og delta aktivt i undervisningen. Dette fungerte i vekslende grad, da mange tok lett på hjemmearbeidet.

Pensum
Pensumet virker i store trekk å være godt tilpasset emnets læringsmål. Brukervennligheten til ordboka og grammatikken for moderne walisisk kunne vært bedre, men jeg kjenner ikke til noen gode alternativer til standardverkene som ble benyttet på kurset. 

Studiekvalitet
Generelt sett synes studiekvaliteten på emnet å være tilfredsstillende. Målsetningen for emnet er at studentene vha. ordbøker og grammatikk skal kunne lese walisiske tekster. Dette er en ambisiøs målsetning for et 10-poengsemne der studentene ikke har noen bakgrunnskunnskaper i språket. De studentene som hadde lest irsk før (IRSK1100, IRSK1110 og IRSK2100) tok stoffet lettere, noe som ikke er uventet med tanke på at irsk og walisisk har betydelige grammatiske, syntaktiske og leksikalske fellestrekk. De studentene som klarte å trekke paralleller til irsken,  fikk mye "gratis" og oppnådde en god forståelse av språket. Da studentene hadde forbredt seg til forelesningene holdt mange av dem likeledes et høyt nivå hva tekstlesning angikk. Studentenes prestasjoner på de to obligatoriske oppgavene var også jevnt over gode.
Med bakgrunn i det overnevnte var resultatene på eksamen noe svakere enn ventet. Både på oppgavene om mellomwalisisk og walisiskspråklig kultur og litteratur var besvarelsene tidvis svake. Hva oppgavene knyttet til det moderne språket angikk var resultatene langt bedre, men også her ble det gjort uventet mange grunnleggende feil. Jeg tror de svake prestasjonene i mellomwalisisk kan skyldes dårlig oppmøte utover i semesteret da dette stoffet ble gjennomgått. Som det fremgår over varierte det i hvilken grad studentene forbredte seg til forelesningene, og de uventet svake prestasjonene kan vel langt på vei skyldes at studentene ikke har jobbet nok på egenhånd. Når det er sagt skal det samtidig nevnes at samtlige lærte mye walisisk med tanke på at det var et ti-poengskurs og at det var deres første møte med språket. Samtlige studenter virker å ha en sterk plattform for å kunne fordype seg videre i walisisk.  

Tilbakemeldinger fra studentene
Som det fremgår av det overnevnte, leverte ikke studentene noe evalueringsskjema på slutten av semesteret. Jeg sendte dem derimot en mail i juni hvor jeg oppfordret dem til å komme med tilbakemeldinger vedrørende emnet. Jeg har fått tre svar (av totalt fem studenter), og det følgende er et sammendrag av disse.
	En student etterlyser flere oversettelsesoppgaver fra norsk til walisisk og hevder dette gir en annen læring enn oversettelse fra walisisk til norsk, som vi brukte mesteparten av tiden på. Videre ønskes mer muntlig deltakelse (formodentlig mener vedkommende tilrettelegging for muntlig aktivitet), og bruk av lytteprøver for å bli vant med språkets lyder og tonefall.
	Alle de tre studentene som ga tilbakemelding syntes arbeidsbelastiningen på emnet var stor, og at emnet enten kunne vært et tjue-poengsemne, eller vært delt i to emner; et i moderne walisisk og et i mellomwalisisk. Innenfor rammen av dagens ti-poengsemne ønsket en av studentene seg et sterkere fokus på det moderne språket på bekostning av mellomwalisisk. Studentene påpeker at kurset og pensumet var omfattende og at de derfor ønsket seg mer tid til å gjennomgå og jobbe med alle deler av pensum. Forøvrig ga samtlige uttrykk for at de trivdes godt og syntes emnet var interessant.

Muligheter til forbedring
Som studentene påpeker er dette et stort og arbeidskrevende emne, og man kan vurdere å dele det opp i to ti-poengsemner som tar for seg henholdsvis moderne walisisk og mellomwalisisk. En del forhold ved læreverkene og språket som sådan, som f.eks ortografien, tilsier at studentene bør ha kjennskap til det moderne språket før de gir seg i kast med mellomwalisisk. Av samme grunn virker det utilrådelige å bare gi undervisning i mellomwalisisk. Tjue poeng fordelt på to emner i walisisk vil gi studentene et større faglig utbytte og langt sterkere kunnskaper foran et eventuelt masterstudium.
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