PERIODISK EMNERAPPORT 2011 HØST


LING4101 - Språkvitenskapens vitenskapsteori 
Lærer: Helge Lødrup

1. Beskrivelse av og kommentarer til eventuelle avvik fra og endringer i emnebeskrivelsen

Det har ikke vært noen avvik eller endringer.

2. Kommentarer til kvantitative gjennomføringsdata på emnet (karakterer, stryk, frafall)

Det var 12 som leverte kvalifiseringsoppgave, og 11 som leverte hjemmeeksamen. Av disse var det to som strøk. Det er uvanlig - emnet har vanligvis ikke stryk. Av de som sto fikk to A, fire B, og tre C (gjennomsnitt B). 

3. Er det indikasjoner/eksempler på særlig god kvalitet? Hvordan er de fulgt opp? 
Her beskrives spesielt vellykkede grep i organiseringen av opptak, undervisning og prøving som andre kan ha nytte av.

Et problem for dette emnet - og andre emner - er følgende: Det stilles ingen krav til forkunnskaper, og studentene har varierende kjennskap til relevant teori når de begynner på emnet. Dette prøver vi å ta hensyn til i pensum og undervisning. Vi har et bestemt inntrykk av at vi får færre tilbakemeldinger om at emnet er vanskelig enn vi gjorde tidligere. Dette velger vi å tolke slik at vi har fått mer erfaring og tilrettelegger stoffet bedre enn før.

Det var bare fire studenter som fylte ut skjema for studentevaluering, til tross for flere oppfordringer. På spørsmålet om hvor fornøyd man er med emnet alt i alt, er gjennomsnittssvaret 'Godt fornøyd'. Undervisningen blir jevnt over positivt vurdert, både i forhold til variablene 'engasjerende /strukturert / klar', og i forhold til dekningen av emnets innhold.
Tre av de fire studentene oppgir å ha brukt 5-10 timer i uka på emnet i halve semesteret, og 10-15 timer den andre halvparten (mens den siste studenten har brukt mindre tid). Dette ser ut til å være i overkant av hva studenter pleier å oppgi på slike skjemaer.
Ellers er det ikke lett å trekke klare konklusjoner ut fra de fire skjemaene. F.eks. trekker en frem møtet med Chomsky som spesielt verdifullt, mens en annen synes det har vært for mye Chomsky.

4. Er det indikasjoner på sviktende kvalitet? Hvordan er de fulgt opp? 
Her beskrives ev. mindre vellykkede grep i organisering av opptak, undervisning og prøving som andre kan ha nytte av å kjenne til.

Vårt inntrykk gjennom årene er at LING4101 vanligvis har bra fremmøte til undervisningen (selv om vi ikke har tall her), og det pleier å være gode spørsmål og diskusjon i timene. Dette semesteret var inntrykket mindre fremmøte og mindre spørsmål og diskusjon, uten at vi kan peke på noen spesiell grunn til dette. Vi bør tenke på å aktivisere studentene mer mellom timene, med spørsmål til tekstene e.l.

Ellers ser vi at en del studenter mangler erfaring med faglig skriving. Både kvalifiseringsoppgaver og hjemmeeksamener kunne i mange tilfelle vært bedre skrevet og strukturert. Emnet kunne fokusere noe mer på faglig skriving, både ved at vi følger opp kvalifiseringsoppgavene bedre, og ved at vi sier klarere fra hva som forventes til hjemmeeksamen.

5. Hva er det fokusert på i denne perioden mht utvikling av studiekvalitet?	

6. Forslag til tiltak for å forbedre emnet 
Hva er det viktig å fokusere på i fremtiden for å forbedre kvaliteten på emnet i lys av beskrivelsene ovenfor?

Se punkt 4.




