Vedtatt 11. februar 2010
Periodisk emnerapport for 
LING2100/4118 – Semantikk og pragmatikk 2, vår 2011
(v. Andreas Sveen)
Faglærer på emnet tok utgangspunkt i det felles spørreskjema som fakultetet har utarbeidet og lagt ut på http://www.hf.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/kvalitetssystem/emner/
Denne malen ble noe modifisert og tillempet slik at resultatet ble det skjemaet som er gjengitt in extenso nederst i dette dokumentet. 
Formålet med utformingen av skjemaet var å få svar som gav klare tilbakemeldinger om undervisningen, pensumvekting og eksamensordning samt formuleringene av læringsutbytte i emnebeskrivelsen på nettet. Basert på 10 fullt utfylte og innleverte skjemaer kan følgende rapporteres om erfaringene med LING2100/4118 vårsemesteret 2011:

	Hvordan vurderer du følgende påstander om undervisningen på emnet?
De aller fleste var helt enige i/om at undervisningen hadde vært både engasjerende, strukturert og klar. Ingen krysset av at de var uenige i noe av dette.


Hvordan synes du undervisningen har dekket emnets innhold?
Alle krysset av på ’Svært bra’ eller ’Bra’.

	Er det deler av pensumet på emnet som du synes det burde vært brukt mer undervisningstid på?
Er det deler av pensumet på emnet som du synes det burde vært brukt mindre undervisningstid på?
En av ti uttrykte ønske om en litt annen vekting av visse deler av pensumstoffet i undervisningen, relativt sett, resten hadde intet å bemerke.


Hvor mange timer per uke har du gjennomsnittlig brukt på dette emnet, inkludert undervisningen du har fulgt?
Bare én student oppgav å ha brukt 5-10 timer pr. uke gjennom hele semesteret, resten hadde brukt 0-5 timer en halvdel og 5-10 timer en annen halvdel (det skiftet om dette var første eller andre halvdel).

	Hvordan vurderer du følgende påstander om arbeidsinnsatsen din på dette emnet:
Varierende miks av selverkjennelser her, det eneste som var felles for alle var at de sa seg enige i at ”Undervisningstimer som jeg er forberedt til får jeg mer ut av”.


	Hvordan vurderer du følgende påstander om emnet:
Ifølge de utfylte skjemaene var studenten overveiende fornøyde med læringsutbyttet når det gjaldt både problemanalyse, fakta, ideer og metoder, samt språkvitenskapelig refleksjon


	Hva synes du om 3-dagers hjemmeeksamen som vurderingsform:
De fleste syntes at 3-dagers hjemmeeksamen var en god mulighet til å vise kunnskaper og ferdigheter, men svært få oppgav at denne eksamensformen motiverte spesielt når det gjaldt arbeidsinnsatsen.


Hvis du hadde kunnet velge, hvilken vurderingsform ville du ha ønsket for dette emnet?
Studentene krysset av på alle de tre skriftlige svaralternativene her, hjemmeksamen var ikke spesielt foretrukket. Men ingen ville ha muntlig eksamen.

	Hva synes du om informasjonen som emnebeskrivelsen på nettet gir om: 
Gjennomgående beste vurdering her (”Bra”).


	Hvis du har tatt kontakt med noen i administrasjonen på instituttet (studiekonsulent eller andre), hvordan var mottakelsen/hjelpen du fikk?
7 av 10 studenter hadde ikke hatt noen egen kontakt med studieadministrasjonen. De tre som hadde tatt kontakt, var fornøyde.


Hva er de viktigste grunnene til at du valgte dette emnet? (Sett kryss i alle de relevante boksene)
Praktisk talt alle krysset av på begge de to første alternativene;  ”Jeg var interessert i dette emnets faglige innhold” og ”Jeg var interessert i å følge et emne med denne læreren”. 

Hvor fornøyd er du alt i alt med dette emnet?
Fryd og gammen; det var absolutt ingen studenter som krysset av for ”Lite fornøyd” eller ”Svært lite fornøyd”.



-----------------------------------------------------------------------------------------------
DETTE ER SKJEMAET I SIN HELHET:

Studentevaluering av LING2100/4118 –  Semantikk og pragmatikk 2 våren 2011


Det er fint om du tar deg tid til å svare på spørsmålene nedenfor. Tilbakemelding fra studentene er viktig for at vi skal kunne holde oppe kvaliteten på studietilbudet vårt. 


Hvordan vurderer du følgende påstander om undervisningen på emnet?
Utsagn
Enig
Litt enig
Uenig
Undervisningen har vært engasjerende.



Undervisningen har vært strukturert.



Undervisningen har vært klar.





Hvordan synes du undervisningen har dekket emnets innhold?
…  Svært bra
…  Bra
…  Mindre bra
…  Dårlig


Er det deler av pensumet på emnet som du synes det burde vært brukt mer undervisningstid på?
… Nei
… Ja

Hvis ja på det forrige spørsmålet, hvilke temaer gjelder det?




Er det deler av pensumet på emnet som du synes det burde vært brukt mindre undervisningstid på?
… Nei
… Ja

Hvis ja på det forrige spørsmålet, hvilke temaer gjelder det?




Hvor mange timer per uke har du gjennomsnittlig brukt på dette emnet, inkludert undervisningen du har fulgt?

Periode
0-5 t. i uka
5-10 t. i uka
10-15 t. i uka
15 t og mer i uka
Første del 
av semesteret




Andre del av semesteret






Hvordan vurderer du følgende påstander om arbeidsinnsatsen din på dette emnet:
Utsagn
Enig
Litt enig
Uenig
Jeg skulle gjerne ha jobbet mer med dette emnet i begynnelsen av semesteret.



Undervisningstimer som jeg er forberedt til får jeg mer ut av.



Jeg kunne godt jobbet mer med dette emnet gjennom hele semesteret.



Jeg har brukt mer tid på dette emnet enn på andre emner av tilsvarende omfang som jeg har fulgt.



Jeg har vært godt forberedt til undervisningen i dette emnet.






Hvordan vurderer du følgende påstander om emnet:
Utsagn
Enig
Litt enig
Uenig
Emnet har lært meg å analysere problemer.



Emnet har lært meg fakta, ideer og metoder.



Emnet har lært meg språkvitenskapelig refleksjon.





Hva synes du om 3-dagers hjemmeeksamen som vurderingsform:
Utsagn
Enig
Litt enig
Uenig
Det gir meg god mulighet til å vise hvilke kunnskaper og ferdigheter jeg har tilegnet meg.



Det har motivert meg til å arbeide jevnt med emnet gjennom hele semesteret.






Hvis du hadde kunnet velge, hvilken vurderingsform ville du ha ønsket for dette emnet?

… 3-dagers hjemmeeksamen,		… semesteroppgave,
… 4-timers skoleeksamen,		… muntlig eksamen.


Hva synes du om informasjonen som emnebeskrivelsen på nettet gir om: 

Bra
Dekkende
Mangelfull
Tid og sted for undervisning



Tid og/eller sted for vurdering



Emnets innhold og læringsmål



Forkunnskaper til emnet



Emnets undervisningsformer



Emnets vurderingsformer





Hvis du har tatt kontakt med noen i administrasjonen på instituttet (studiekonsulent eller andre), hvordan var mottakelsen/hjelpen du fikk?

…  Svært bra
…  Bra
…  Mindre bra
…  Dårlig
…  Har ikke tatt kontakt


Hva er de viktigste grunnene til at du valgte dette emnet? (Sett kryss i alle de relevante boksene)

… Jeg var interessert i dette emnets faglige innhold 
… Jeg var interessert i å følge et emne med denne læreren 
… Det passet bra for meg å velge dette emnet dette semesteret 
… Emnet er obligatorisk for meg i studieprogram og/eller emnegruppe
… Annet


Hvor fornøyd er du alt i alt med dette emnet?

…  Svært godt fornøyd
…  Godt fornøyd



