
TYSK2330 Goethe und seine Zeit 

Periodisk emnerapport V2010  
 

 

 

1. Pensum 

Innhold og omfang er passende og representativt. Man vil alltid kunne trekke frem andre 

tekster som burde ha vært behandlet, men i denne perioden av tysk litteratur er det mange 

viktige forfattere og tekster som roper på oppmerksomhet. I det perspektivet er utvalget godt. 

Det er imidlertid noe utilfredsstillende at et så viktig og uomgjengelig verk som Goethes 

Faust ikke kan få mer plass, men på den annen side demonstrerer kurset at selv en slik bauta i 

verdenslitteraturen ikke står helt alene, men tilhører en tid. 

 

2. Undervisning  

Jeg kom i gang med undervisningen sent i semesteret (pga. overgang fra annen stilling), og 

det skapte et lite vakuum for studentene. Men vi fikk gjennomført det påkrevde antallet timer. 

Kravet om obligatorisk aktivitet (muntlig seminarinnlegg) er en stor fordel, det aktiverer 

studentene på en god måte. Jeg gjorde det slik at vi så tidlig som mulig avtalte emne og 

tidspunkt for innlegget med hver enkelt. Innlegget skulle så danne grunnlag for 

semesteroppgaven. 

 

3. Ressurser og infrastruktur  

Undervisningsrommet var helt ideelt, likeledes de audiovisuelle hjelpemidlene. Det er videre 

en stor fordel at fagreferenten på UB selv er en solid oppdatert forsker, det nyter det lille faget 

tysk litteratur og studentene svært godt av. 

 

4. Eksamen og vurdering 

Oppgaveordlyden for det muntlige innlegget ble laget i samråd med undertegnede, men flere 

hadde en selvstendig tilnærming til problemformuleringen ganske tidlig. Innlegget tok 

normalt ca 20 min., med påfølgende spørsmål/kritikk fra deltagerne. Deretter skrev studentene 

ferdig et skriftlig utkast, fikk veiledning på det fra meg og leverte til slutt inn 

semesteroppgaven i Fronter. En del fikk veiledning utover dette også. 

 

Karakternivået var høyt: A og B til samtlige. Tore Bentzen gikk gjennom besvarelsene med 

meg ettersom det er en stund siden jeg har sensurert. Det høye nivået kan trolig forklares ved 

følgende forhold: 

• flertallet av studentene på emnet hadde tysk som morsmål og kjente en del av tekstene fra 

tidligere studier/gymnas 

• de som har følt seg utrygge i tysk (språklig), har avstått fra å gå opp til eksamen (to har 

meddelt meg det) 

• alle har hatt tilbud om veiledning, de fleste har gjort bruk av tilbudet, og siden studenttallet 

har vært overkommelig, har de fått ganske mye råd og oppfølging 

 

 

5. Emnebeskrivelsen og krav til forutsetninger 

Læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen gir en dekkende beskrivelse av hva 

studentene skal kunne etter avlagt eksamen. Emnet synes riktig plassert mht. til nivå og krav 

til studentenes forutsetninger. Men det er klart at det er stor forskjell på de relativt mange 

tyskspråklige studentene vi har og dem som har norsk som morsmål. Med enkelte 



norskspråklige som er svake i tysk og med tyskspråklige som er sterke studenter (også etter 

hjemlige forholdet), kan spriket av og til bli stort.  

 

 

6. Endringer siden forrige periodiske evaluering. 

Ingen; jeg underviste i dette emnet for første gang. 

 

7. Forslag til forbedringer/underveisevaluering 

 

– Av 24 oppmeldte ble det til slutt 9 som avla eksamen. Oppmøtet var til tider dårlig (kanskje 

pga. undervisningstidspunktet – 0815?). Det er mulig dette er normalt, men jeg synes det er 

for lite, og skal tenke gjennom hva som ev. kan gjøres. Mange studenter jobber og har andre 

forpliktelser og nedprioriterer da obligatoriske aktiviteter. Underveisevalueringen ga ingen 

indikasjoner på at det faglige og pedagogiske undervisningsopplegget var "mindre godt" el. 

"dårlig", men flere av studentene påpekte at oppmøtet var dårlig og at det burde være 

obligatorisk fremmøte. Jeg tror ikke uten videre det er veien å gå i et slikt emne. Men 

prøveformen kan jo på sikt vurderes, ettersom man risikerer at studentene bare leser/går på 

seminarene til det som er nødvendig for oppgaven. På den annen side viser 

studentevalueringen entydig at man setter pris på opplegget med innlegg–veiledning–

hjemmeoppgave og synes det gir en god læringseffekt. 

 

– En ekstern sensor ville gjøre det mye lettere å etterkomme kravet om upartisk vurdering av 

studentenes semesteroppgaver. Når det gjennom semesteret legges opp til tett oppfølging av 

den enkelte studentene, blir det vanskelig å gjennomføre en helt anonymisert eksamen. 
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