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1. Pensum 

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

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

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

Kafka er alltid en slager, men også andre forfattere tiltaler studentene, f.eks. Th. Mann og Fr. 

Dürrenmatt. 

 

2. Undervisning  

Det er ikke et krav om muntlig seminarinnlegg, men et litt vagere punkt om "studentaktivitet". 

Jeg lot frivillige få prøve seg i form av kortere gruppearbeid m/innlegg i tilknytning til 

oppgaver gitt under seminaret, det var ganske vellykket, selv om gruppearbeid ikke 

nødvendigvis passer alle. 

 

3. Ressurser og infrastruktur  

Undervisningsrommet (stort seminarrom, UB) var helt ideelt, likeledes de audiovisuelle 

hjelpemidlene. 

 

4. Eksamen og vurdering 

Mappeinnlevering har flere fordeler: Studentene kommer tidlig i gang med å skrive, og vi får 

konkrete problemer på agendaen med én gang. Jeg gav skriftlig tilbakemelding til første 

oppgave, muntlig til andre, og skriftlig til tredje. Til sammen er det i overkant tidkrevende 

med 35-40 studenter. Særlig den muntlige responsen tar lang tid, men siden ikke alle benyttet 

seg av det, var det gjort på fem dager. Studentene synes at den typen veiledning er verdifull. 

 

Karakternivået ble (relativt?) høyt: 6 A, 13 B, 12 C, 3 D. 

 

 

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 tyskspråklige 

studentene og dem som har norsk som morsmål. Med enkelte norskspråklige som er svake i 

tysk og med tyskspråklige som er sterke studenter (noen også etter hjemlige forhold), kan 

spriket av og til bli stort. 

 

 

6. Endringer siden forrige periodiske evaluering. 

Justerte emnebeskrivelsen og byttet ut noe av pensumlitteraturen. Presiserte/endret i tråd med 

tilsynsrapport av 2007 rubrikkene "Hva lærer du?", "Undervisning" og "Eksamen". 

 

7. Forslag til forbedringer/underveisevaluering 

 

– Av 49 oppmeldte ble det til slutt 34 som avla eksamen, det er en god del bedre enn forrige 

gang. Men oppmøtet var til tider dårligere enn det, og én årsak kan være at studentene har en 

tendens til bare å komme på seminarer som behandler de obligatoriske oppgavene (selv om 



det nok ikke gjelder alle, jf. tilbakemelding på nettskjema). Mange studenter jobber og har 

andre forpliktelser og nedprioriterer da ikke-obligatoriske aktiviteter. Hverken 

underveisevalueringen eller nettskjemaet ga indikasjoner på at det faglige og pedagogiske 

undervisningsopplegget var "mindre godt" el. "dårlig". Løsningen kan være, etter anbefaling 

av studentene, å spre gjennomgangen av tekstene til mappeoppgavene over hele semesteret. 

Da vil folk – trolig – delta jevnere.  

 

– Det er p.t. uklart på emnesiden hvor mange oppgaver den endelige mappen skal bestå av (2 

el.3). Det må rettes opp til neste gang. 

 

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

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

enkelte student, blir det i noen tilfeller vanskelig å gjennomføre en helt anonymisert eksamen. 

 

Christian Janss,  

Blindern, den 26. juni 2012 

 

 


