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Til periodisk evaluering NOR 1100  

Norsk grammatikk, vårsemesteret 2013  

Denne våren har undervisningstilbudet bestått av to timer forelesning og ei gruppetime per uke. 

Forelesningene har i hovedsak vært holdt av Piotr Garbacz (førsteamanuensisvikar), Tor Arne Haugen 

(gjennomføringsstipendiat) og Hans-Olav Enger (professor). Det har vært fire ulike grupper. 

Gruppetimene har vært gitt av Garbacz (to grupper i uka), Haugen og Urd Vindenes (MA-student) (ei 

gruppe hver). Gitte Mose har gitt en enkeltforelesning om dansk. Enger har hatt et slags 

hovedlæreransvar. Lærerne har i noen  grad gått på hverandres forelesninger. Det er lærerikt for oss 

(særlig for den som har hatt emnet før). Studentene har jamt over virket fornøyde; det har vært applaus 

etter hver eneste forelesning, og evalueringene var forholdsvis positive (8 svært godt fornøyde, 20 

godt fornøyde, 13 middels fornøyde og 3 lite fornøyde – se vedlagt sammendrag av skjemaer). Vi 

lærere har også hatt et stort sett positivt inntrykk. Kvalifiseringsoppgaver har vært gjennomført i 

gruppene, med gruppelærere som ansvarlige for retting.  

Til eksamen var det 81 kandidater. Karakterfordelinga var som følger (omtrentlige 

prosentandeler i parentes): 

A  5 kandidater  (6 %) 

B 9 kandidater  (11%) 

C 19 kandidater  (23%) 

D 12 kandidater  (15%) 

E 18 kandidater  (22%) 

F 18 kandidater  (22%) 

Disse resultatene kan ingen være fornøyd med. Rett nok var andelen stryk omtrent den samme høsten 

2012, da det var helt andre lærere og bedømmere, men andelen er for høy, og i kombinasjon med en så 

høy andel E som har vært satt denne våren, må vi bare konkludere med at for mange studenter har fått 

for lite ut av kurset. (At det er noe flere A enn det vanlige, blir en detalj i denne sammenhengen.)  



2 

 

 I og for seg kan det være mange årsaker til dette. Det er varierende hvilken vekt som blir lagt 

på grammatikk i videregående skole, og dermed hvilket grunnlag studentene stiller med. Frammøtet 

har heller ikke alltid vært like godt, verken til forelesninger eller grupper.
1
  

 

2 Læringsutbyttebeskrivelsen og emnebeskrivelsen 

gir etter vårt syn et dekkende bilde av målene. Studentene virker kanskje minst fornøyd med den delen 

av emnepresentasjonen som omhandler omtale av forkunnskaper; det er en overraskelse for enkelte at 

de skal beherske nynorsk fra før.  

 

4 Endringer som har vært gjennomført 

Pensum har vært de samme to hovedbøkene som det har vært lenge, Svein Lies innføringer i 

morfologi og syntaks. Men noen mindre utskiftinger har vært gjort. Lies kompendium i fonologi og 

kontrastiv grammatikk har vært tatt ut. Til gjengjeld satte vi inn utdrag fra Almenningen & Søylands 

”Praktisk nynorsk for lærarstudentar”, ut fra en viss frustrasjon over prestasjonene i nynorsk hos en del 

studenter på tidligere eksamener. Vi kan ikke si sikkert om økt fokus på praktisk nynorsk i pensum har 

gjort noe fra eller til, men inntrykket er at det har hatt en viss positiv effekt, uten at vi på noen måte 

kan si at nynorsken er god nok. (Mange studenter etterlyser mer undervisning i nynorsk, og flere sier 

at nynorsk er ikke noe de har med seg fra tidligere utdanning. Det er likevel vanskelig å bøte på dette.) 

Eksamensoppsettet på NOR 1100 fikk en viss kritikk fra tilsynssensor i hennes rapport. Der ble 

det sagt at menypreget kunne føre til at studenter brukte altfor lang tid på å velge oppgave. Derfor ble 

det gjort noen endringer i eksamensoppgavene denne våren: 

a) I stedet for å gi to setningsanalyseoppgaver til valg gav vi en.  

b) I stedet for å gi fire småspørsmål og la studentene velge to, gav vi tre og lot dem velge to.  

                                                           
1 En grov kalkyle basert på studentenes evalueringer tilsier ellers at gjennomsnittsstudenten på NOR 1100 bruker 

7,33 timer på kurset første del av semesteret, 10 timer andre del av semesteret.  
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5 Forslag til forbedringer 

Til høsten satser vi på følgende endringer: 

 Kvalifiseringsoppgaven gjøres mer eksamenslik. Riktignok har eksamensoppsettet ligget 

nokså fast i ei årrekke, så det skulle uansett ikke komme som noen overraskelse. Men 

kvalifiseringsoppgaven har kanskje i litt for stor grad åpnet for å skrive om emner i 

ytterkanten av, for ikke å si utenom, det som har vært pensum.   

 Vi begynner kurset med morfologidelen heller enn syntaksdelen og vi setter inn noe mer 

morfologi. Vi har ei viss erfaring for at svake studenter foretrekker morfologien (eller iallfall 

oftere velger å skrive om den enn om syntaksen til eksamen). Mens praksis har vært å innlede 

kurset med syntaks, skifter vi altså til å innlede med morfologi og håper at det kan gi en bedre 

progresjon. Mange studenter har også ønsket seg noe mer morfologi, og i stedet for 

avrundingsforelesing setter vi inn morfologiforelesning.  

På lengre sikt  

 vil det også være naturlig å forsøke andre lærebøker. De perfekte lærebøkene fins nok ikke. 

Men noen få studenter er misfornøyde med Lies bøker, som uansett har vært brukt ei stund, og 

forandring kan være bra.  

 kan det vurderes om det bør være tettere sammenheng mellom forelesninger og 

seminargrupper, på den måten at gruppene har nøyaktig samme tema som forelesninger 

samme uke.  

Til slutt et hjertesukk. Vi har ment det var en fordel å bruke noe så nær HFs standardskjema for 

evaluering, når det faktisk skulle skje periodisk evaluering. Men det tar veldig lang tid å skulle telle 

opp 46 evalueringsskjemaer manuelt, og det er merkelig at fakultetet ikke kan forbedre rutinene her. 

Sammendrag følger likevel vedlagt (med forbehold om manuelle feil og det at noen studenter på noen 

spørsmål har unnlatt å svare eller krysset av i for mange ruter).  

 

Blindern, 5. juli 2013 

 

Piotr Garbacz   Tor Arne Haugen  Hans-Olav Enger 


