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Periodisk emnerapport 

  

Tysk 2502 –Veien til katastrofe – Kultur og samfunn under 

Weimar-republikken og nasjonalsosialismen 
 
Høsten 2015 
 

 
1a) Pensum (innhold, omfang). 

 

Müller, Helmut M.: Deutsche Geschichte in Schlaglichtern. Leipzig u. Mannheim: F.A. 

Brockhaus, 2., aktualiserte utgave, 2004 (eller en nyere utgave) (ISBN: 3-7653-0322-4), 

s. 229–302. Utdrag fra boka legges ut på Fronter. Boka er ikke å få kjøpt på Akademika. 

Benz, Wolfgang: Geschichte des Dritten Reiches. München: C.H. Beck, 2000 (ISBN: 

978-3-406-46765-3978-3-406-46765-3), 288 s. 

Gunther Mai: Die Weimarer Republik. München: Verlag C.H. Beck (ISBN: 978 3 406 

56277 8978 3 406 56277 8), 2009, 136 s. 

Flere tekster og kildematerial som kopi, weblink eller på Fronter. 

Pensumet vil ikke overstige 1000 sider. 

  
 

b) Undervisning (undervisningsformer, timeantall, spredning over semesteret, 

obligatoriske aktiviteter, kvalifiseringsoppgaver). 

 

Undervisningsform: 2 timer seminar per uke, i alt 24 timer i semesteret 

 

Spredning over semesteret: i høstsemestret konsentrert på de første og de siste 4 ukene, 

dvs. i disse ukene ble det undervist 2x2 timer i uka. 

 

Obligatoriske aktiviteter:  

- lektyre av angitte kapitler fra pensumsbøkene til seminarforberedelse 

 

Fakultative oppgaver: relevante nettsider (se: Fronter) og filmer fra filmhistorien om 

enkelttemaer som f.eks. Rosa Luxemburg, Holocaust, Die Weisse Rose osv. 

 

Kvalifiseringsoppgave: 

-et muntlig seminarinnlegg per student (ca. 10- maks.20 minutter) med påfølgende 

oppsummering (1 side) 

 

 

c)Ressurser og infrastruktur (undervisningsrom, audiovisuelle hjelpemidler, 

bibliotekressurser m.m.). 

 

Undervisningsrom: Bra. 
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Audiovisuelle hjelpemidler: datamaskin, internett, prosjektor 

 

Biblioteket: UB med tilstrekkelige og flerfoldige bøker både om generell innhold og 

spesielle temaer 

 

Annet: Fronter – meget bra undervisningsressurs for å legge ut materiale og lade opp 

oppgaver, både fra læreren og studentene 

 

 

d)Eksamen (eksamensordning, vurderingsform). 

 

Skoleeksamen på fire timer. 
 

2. Gir læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen en god beskrivelse av hva 

studentene skal kunne etter avlagt eksamen? 

 

Ja. 

 
3. Fungerer emnebeskrivelsen tilfredsstillende? Sjekk følgende:  

 

a)Statistikk over karakterer, frafall og klager: 

 

eksamenskarakterer: 

  

A= 3 studenter 

B= 0 

C= 1 student 

D= 2 studenter 

 

frafall (=trekk fra eksamen?): ingen 

klager: ingen 

 

b)Tilbakemeldinger til lærere og administrasjon: 

 

 Ingen tilbakemeldinger, dvs. ingen problemer. 

 

c)Tilbakemeldinger på informasjonen/veiledningen studentene får om emnet: 

 

Ingen, dvs. ingen problemer ble tatt opp av studentene. 

 

d)Hvordan emnet fungerer i emnegruppene det inngår i: 

 

Som timelærer som ble hentet inn for å undervise bare dette semesteret mangler jeg 

innsikt i hvorvidt emnet fungerer i emnegruppen. 

 

e)Om emnet er riktig plassert med hensyn til nivå/anbefalt semester: 

 

Ja.  

 

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



3 

 

 

Ja.  

 

4. Har du gjort noen endringer siden forrige periodiske evaluering? Hvilke?  

 

Jeg har dessverre ikke undervist emnet tidligere og har derfor ikke gjort noen endringer. 

 

5. Forslag til forbedringer: 

 

Det er mye stoff som skal behandles – kultur, sammfunn og politikk fra 1918 til 1945. Det 

krever mye lesing av studentene.  Det dreier seg om en avgjørende tidsepoke for Tyskland, 

Europa og verden, noe som fortjener både flere antall timer enn 2 timer i uka (f.eks. det 

dobbelte antall timer) og en fordeling av innholdet på to forskjellige kurs. Dette mener ikke 

bare meg, men også studentene.  

 

1.) ”Weimar-republikken” eller ”Tyskland fra 1914-1933” og  

 

2.) ”Tyskland fra 1933-1945” eller ”Tyskland under hakekorset”. 

 

Forslaget ville gå ut på å ha to forskjellige emner a 24 timer hver. 

 

Det ville være en fordel å forbinde en dobbeltime seminarundervisning med minst 1 time 

forelesning. NB! Bare en time seminar ville ikke være nok.  

 

Siden vi hadde  - også tidligere som jeg ble fortalt – tyske utvekslingsstudenter ville det 

være viktig at alle eksamenstemaer, Fronter-informasjon og evalueringsskjemaer etter 

fullført emne e.l. ville finnes i to språkformer (norsk og tysk). 

 

1.Februar 2016 

Sabine Richter 

 


