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Periodisk emnerapport for TYSK 4100 (H2015) 

  

  

  
1. Vurdering av: 

 

Pensum Fix et al. (2003. Textlinguistik und Stilistik + utdrag fra Eroms (2014). Stil und 

Stilistik, Kap. 5. Se forslag til forbedringer 

 

Undervisning: en dobbeltime i 10 uker. I tillegg skulle det gis 2 dbt. veiledning til 

prosjektbeskrivelsen (fra de enkelte faglærere) 

 

Eksamen: Vurderingsformen er en mappe med fire oppgaver: en oversettelse, en 

tekstanalyse, en sammenfatning og prosjektskissen. I løpet av semestret ble det gitt samme 

type oppgaver, bortsett fra prosjektskissen. 

  
2. Gir læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen en god beskrivelse av hva studentene 

skal kunne etter avlagt eksamen? 
  

Ja. Muligens litt optimistisk formulert tatt i betraktning at studentene har veldig forskjellige 

språklige ferdigheter. 

  
3. Fungerer emnebeskrivelsen tilfredsstillende?  

 
Ja. (1 av 5 studenter svarte nei på spørsmålet.) 
  
- Statistikk over karakterer, frafall og klager 

 
8 studenter oppfylte kravene mht. godkjenning av 3 arbeider. Alle møtte til eksamen. Resultatet var 

1A, 3B, 2C og 2D. 
5 studenter svarte på evalueringsskjemaet. All 5 var fornøyde med undervisningen og 

tilbakemeldingene/oppfølging. 
  
- Hvordan fungerer emnet i emnegruppen det inngår i? 

 
Emnet egner seg godt som førstsemesters emne på Master, men prosjektskissen er bare veldig løst 

knyttet til resten av innholdet i undervisningen. 
  
4. Har du gjort noen endringer siden forrige periodiske evaluering? Hvilke?  

 
Emnet ble gitt for første gang dette semestret (selv om det har likhetstrekk med det gamle 4101, bl.a. 

samme pensumbok). Prosjektskissen er ny i TYSK 4100, samt at essayskriving er tatt ut av kurset. 
  
5. Forslag til forbedringer 

 
Det kom én innvending fra studenthold mot pensumboka -  muligens kan  den erstattes av eller i hvert 

fall utfylles av annen litteratur. F. eks H-J.  Heringers nye lærebok (2015). Linguistische Texttheorie.. 

Fordelen med Fix et al. er imidlertid de gode eksemplene på stilistisk analyse av forskjellige 

teksttyper.  
Studentene fikk oppgaver hver uke - her vil jeg foreslå at studentene får større ansvar og forbereder 

innlegg og gjerne diskuterer problemer de hadde med oppgavene. 
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