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1 a) Pensum 

Innhold og omfang virker passende, men byr nok på (litt for store) språklige utfordringer for 

enkelte. Til neste gang vil jeg trolig erstatte noen av de eldre tekstene med nyere. 

 

1 b) Undervisning  

Undervisningen bestod av én time forlesning + to timer seminar (to grupper). Kravet om 

obligatorisk oppmøte i seminarene gjorde at oppmøtet var godt og deltagelsen noe bedre enn 

tidligere semestre. Til forelesningene kom det dessverre ikke så mange. Her har jeg åpenbart 

en utfordring: Synes ikke studentene at forelesningen er interessant el. viktig? Likevel er det 

ingen som ikke er fornøyd med undervisningen (13/45 svarte). 

 

1 c) Ressurser og infrastruktur  

Undervisningsrommet og de audiovisuelle hjelpemidlene var det ikke noe å utsette på.  

 

2 Emnebeskrivelse og læringsutbytte 

Læringsutbytteformuleringene gir etter mitt skjønn og etter studentevalueringene å dømme en 

god beskrivelse av hva studentene skal ha tilegnet seg i løpet av semesteret. Emnet synes 

riktig nivåplassert, men jf. 1 a) ovenfor. Studentevalueringen gir et tilsvarende bilde. 

 

3 Eksamen, vurdering og evalueringer 

Prøveformen er mappeinnlevering, med to obligatoriske oppgaver. Etter hver innlevering 

fulgte individuell veiledning, noe som forhåpentlig var ett bidrag til at få fikk lavere karakter 

enn C. Studentene virker godt fornøyde med denne formen for evaluering underveis. Men det 

er tidkrevende. Det hadde vært fint å ha litt hjelp til dette, f.eks. en DAAD-Sprachassistent 

(www.daad.de/ausland/lehren/sprachassistenzen/de/). 

 

4. Endringer siden forrige periodiske evaluering. 

Innføring av oppmøteplikt på seminardelen. Noen få justeringer i pensum. 

 

5. Forslag til forbedringer 

Forelesningene bør gjøres mer attraktive, de også – uten at jeg for øyeblikket sitter med 

nøkkelen. I seminarene er fortsatt for mange passive og/eller kommer uforberedt. Årsaken til 

det har jeg tenkt å finne ut neste gang, med å gå eksplisitt inn på problematikken til å begynne 

med. Språkbarrieren er ett av svarene, men ikke det eneste. 

 

 

Blindern, den 21. august 2015.  Christian Janss. 


