
Vedtatt 11. februar 2010 

Periodiske emnerapport for Tysk 1100 
 

av Wencke Ophaug 
 

 

Innhold i den periodiske emnerapporten 

Rapporten skal inneholde den emneansvarliges vurderinger og kommentarer basert på 

grunnlagsmaterialet. Rapporten skal ta for seg følgende punkter så langt de passer:  

 
1. Gi en vurdering av: 

- Pensum (innhold, omfang).  

Jeg synes personlig at pensum er noe for stort, og ønsker å innskrenke visse deler av pensum. 

- Undervisning (undervisningsformer, timeantall, spredning over semesteret, obligatoriske 

aktiviteter, kvalifiseringsoppgaver). 

Den teoretiske delen av undervisning har vært noe tung, jeg ønsker å endre på dette. Ellers er 

det meste greit. 

- Ressurser og infrastruktur (undervisningsrom, audiovisuelle hjelpemidler, bibliotek-

ressurser m.m.). 

Dette har vært ok. 

- Eksamen (eksamensordning, vurderingsform). 

Denne fungerer ok, men vanskelighetsgraden bør senkes noe. 
 

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

kunne etter avlagt eksamen? 

JA 

 
3. Fungerer emnebeskrivelsen tilfredsstillende? Sjekk følgende:  

- Statistikk over karakterer, frafall og klager. 

Grei karakterfordeling.  

- Tilbakemeldinger til lærere og administrasjon. 

- Tilbakemeldinger på informasjonen/veiledningen studentene får om emnet. 

- Hvordan emnet fungerer i emnegruppene det inngår i.  

BRA 

- Om emnet er riktig plassert med hensyn til nivå/anbefalt semester.  

Emnet har vært noe for krevende, men hører hjemme på dette nivået/semesteret 

- Om emnet er riktig definert med hensyn til anbefalte/påkrevde forkunnskaper.  

JA 

 

4. Har du gjort noen endringer siden forrige periodiske evaluering? Hvilke?  
 Det er første gang jeg holdt kurset. Signe Böhn hadde oversettelsesseminar i tillegg til min 

undervisning. Det kom en del klager fra studentene på at min og Signes undervisning hang dårlig 

sammen. Nå (H 2010) har Signe sluttet og jeg skal stå for hele undervisningen, og har laget et nytt 

opplegg for oversettelse (og grammatiske øvelser) som jeg håper vil henge bedre sammen med 

den andere delen, teoridelen. 

 

5. Forslag til forbedringer.  
Noe mindre pensum, noe enklere eksamenoppgaver og midtveisinnlevering. Bedre samsvar 

med teoretisk og praktisk undervisning. 

 

19. August 2010 

 


