LING1112 periodisk emnerapport v2010InnledningPeriodiske emneevalueringer er en del av UiOs kvalitetssystem, og systembeskrivelsen for kvalitetssystemet gir mer utfyllende informasjon om evalueringene. Evalueringene skal dokumenteres i en periodisk emnerapport. Grunnlagsmateriale for den periodiske emnerapporten-	Emnebeskrivelsen for emnet.LING 1112: Morfologi og syntaks 1Kort om emnet: Emnet tar opp sentrale begreper og fenomener i studiet av ordstruktur og  setningsstruktur, og gir en innføring i moderne morfologisk og syntaktisk teori.Hva lærer du? Studentene får grunnleggende kunnskaper om henholdsvis morfologisk og  syntaktisk teori. Man lærer å bruke sentrale begreper, å gi beskrivelser av ordstruktur og setningsstruktur, og å argumentere for slike beskrivelser.-	Statistikk over karakterer, frafall, klager: 24 studenter var undervisningsmeldt, 20 gikk opp til eksamen og alle besto (en hadde utsatt prøve grunnet sykdom). Karakterene fordelte seg slik: A 2, B 5, C 8, D 3, E 2 og F 0. Snittkarakter: C. Ingen klaget på karakteren.-	Tidligere periodiske emnerapporter for emnet: Emnet har ikke tidligere vært periodisk evaluert. -	Tilsynssensorrapporter.Mangler (tilsynssensorrapportene befatter seg ikke med kun ett enkelt emne).-	Studenttilbakemeldinger/underveisevaluering av emnet.Morfologidelen: - Mht pensum mente studentene stort sett at det var en interessant og lettlest innføringsbok, med greit omfang. (Siden det var stor spredning på forkunnskaper i gruppa, mente noen at de ikke lærte veldig mye mer enn det de kunne fra før). - Mht undervisningen syntes de at oppgavene fungerte veldig bra (de fikk oppgaver å løse både i timen og mellom timene).Enkelte mente det var mange vanjkelige engelske fagtermer.  Noen syntes de fikk for dårlig tid til å notere det som står på powerpointen, og en del ønsket dette utdelt på forhånd. (Jeg la imidlertid ut alle ppt-presentasjoner etter hver time.) Noen ønsket også mer eksamensfokusert undervisning (dette kunne det bli mer av etterhvert når vi nærmet oss eksamen mer). - Når det gjaldt aktiviteten i studentgruppa, var de fornøyd med det, noen ønsket  enda mer oppfordring til samarbeid.Syntaksdelen:--Under rubrikken 'Pensum/fagstoff' er den absolutt klareste meldingen at mange av studentene var misfornøyde med at "læreteksten" ikke fantes i bokform. De syntes det var ubekvemt å lese den på skjermen, og/eller de syntes det ble dyrt å ta utskrifter for å lese den på papir. Når det gjelder det faglige innholdet i læreteksten, synes det ikke som det er spesiell misnøye med fremstillingens og form og slikt, men noen nevner at de gjerne skulle hatt en norskspråklig tekst, med norsk eksempelmateriale.--Under rubrikken 'Undervisningen' svarer mange at de er godt fornøyde med mye. Her nevnes også at norske eksempler og illustrasjoner er velkomne. Enkelte er ikke så begeistret for foreleserens bruk av overhead, andre nevner ekplisitt at de synes dette fungerer fint---Under rubrikken 'Studentgruppa' svarer de fleste at de er fornøyde med aktiviteten i gruppa. Som mulig tiltak for evt. å øke aktiviteten nevner flere at det kunne vært fint med bedre tid til flere øvelser, men ingen sier hva det da skulle brukes mindre tid på å forelese over. Under spørsmålet om vurdering av egen innsats på emnet svarer noen at de nok burde brukt mer tid på å lese pensum, mens noen sier at de utover i kurset har lest mer fordi de har blitt mer opptatt av stoffet etter hvert.   -	Deltakerevaluering og ev. andre læreres og administrativt ansattes vurdering av emnet.Innhold i den periodiske emnerapportenRapporten skal inneholde den emneansvarliges vurderinger og kommentarer basert på grunnlagsmaterialet. Rapporten skal ta for seg følgende punkter så langt de passer: 1. Gi en vurdering av:-	Pensum (innhold, omfang).Morfologi: Mark Aronoff & Kirsten Fudeman 2005: What is Morphology? Malden, MA: Blackwell Publishing. ca 250 s., men i realiteten mindre, fordi vi ikke tok opp de delene i hvert kapittel som handlet om språket Kulamaat Jóola. Omfanget er passe i forhold til timetallet.  Boken er ikke ideell, for man kommer ikke veldig langt teoretisk med den - en del blir nokså overfladisk behandlet. Imidlertid er det vanskelig å finne egnete innføringsbøker som treffer nivået godt. Studentene kommer også med svært varierende forkunnskaper, så slik sett er den "midt på treet". Syntaks: Syntakspensumteksten var 'The syntax of natural language: An online introduction using the Trees program' skrevet av Beatrice Santorini og Anthony Kroch:http://www.ling.upenn.edu/~beatrice/syntax-textbook/index.html  Denne teksten har i alt 15 kapitler, pensumutvalget på grunnkurset i syntaks var kapitlene 1-6 og 8-10 (vi hoppet altså over kapitlet om VP-skall og avsluttet med kapitlet om passiv). Som nevnt over, var mange av studentene klart misfornøyde med å ha en tekst som ikke forelå i bokform. Selv om flere av dem samtidig så dette som en gest til mager studentøkonomi, endte mange av dem opp med å ta papirutskrifter, og da ble det fort dyrt likevel. Men når det gjaldt innholdet i læreteksten, virket det som fremstikllingsformen engasjerte. De fleste studente var temmelig opprådde i starten, særlig de som ikke engang hadde språklig exfac, men etter hvert som vi kom lenger ut i læreteksten, virket det som den fikk studentene til å forstå at syntaks i særlig grad er et lingvistisk felt hvor "alt henger sammen med alt".-	Undervisning (undervisningsformer, timeantall, spredning over semesteret, obligatoriske aktiviteter, kvalifiseringsoppgaver).Emnet er veldig klart delt i to - morfologi og syntaks - og disse emnene har ingen kontakt seg i mellom (vi hadde hver vår del av undervisningen). Man kunne vurdere å få en litt større overlapping, men det er igjen avhengig av at man finner egnet pensumlitteratur.  Timeantallet er greit, og det er mulig å legge inn oppgaver både i og mellom timene, det er essensielt for læringen. Vi underviste de to temaene hver sin dag i uken gjemnnom semesteret, og det fungerte bra. En obligatorisk kvalifiseringsoppgave (med spørsmål fra begge områdene) fungerte greit.-	Ressurser og infrastruktur (undervisningsrom, audiovisuelle hjelpemidler, bibliotekressurser m.m.).Undervisningsrommet (454 PAM) fungerte greit, og det er en klar fordel at det er i bygget. og har nett-tilgang og utstyr som trengs. Rommet er imidlertid ganske langt og smalt, slik at de som sitter bakerst kan ha problemer med å følge det som er på skjermen.-	Eksamen (eksamensordning, vurderingsform).Skoleeksamen (4 timer) er en utmerket vurderingsform på emnet. 2. Gir læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen en god beskrivelse av hva studentene skal kunne etter avlagt eksamen?På et generelt plan ja.3. Fungerer emnebeskrivelsen tilfredsstillende? Sjekk følgende: -	Statistikk over karakterer, frafall og klager.Det var ikke mye frafall: av de 24 påmeldte var det 4 som aldri møtte, og 20 meldte seg til eksamen. Karakterspredningen var grei: 2 A, 5 B, 8 C, 3 D og 2E, OF. Tre kandidater med dårlige karakterer ba om begrunnelse, men ingen klaget.  -	Tilbakemeldinger til lærere og administrasjon.Administrativt har dette fungert greit - vi er også fornøyde med å ha rom i PAM, med tilgjengelige hjelpemidler. -	Tilbakemeldinger på informasjonen/veiledningen studentene får om emnet.Studentene virker som de har klart å orientere seg greit. -	Hvordan emnet fungerer i emnegruppene det inngår i. For morfologidelens skyld fungerer det bra med forholdet til LING 1111 (fonetikk og fonologi). For syntaksens del utnytter vi de overlappingspunktene som finnes med semantikken, men emnene fungerer klart separat. -	Om emnet er riktig plassert med hensyn til nivå/anbefalt semester.Det mener vi -	Om emnet er riktig definert med hensyn til anbefalte/påkrevde forkunnskaper.Det er synd at de anbefalte forkunnskapene (Ex fac Språk) ikke er påkrevet, men det er riktig definert i forhold til det.  4. Har du gjort noen endringer siden forrige periodiske evaluering? Hvilke? Emnet har ikke vært periodisk evaluert før5. Forslag til forbedringerMan må alltid ha øynene oppe for bedre pensumbøker. Det at pensumboken i syntaks var rent nettbasert falt studentene tungt, det bør vi gjøre noe med. En annen mulig forbedring ville være å få syntaks og morfologi til å passe noe bedre sammen. Imidlertid  fungerer dette emnet ganske greit som det gjør, med de to delene som jo egentlig er separate disipliner.  Hanne Gram Simonsen & Andreas Sveen
