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Innledende 

Emnet er en del av tysk litteraturs serie "robuste" emner med titlene "Sjanger", "Forfatterskap" og 

"Epoke". Det er et "heisemne", med to MA-varienter (10 el. 20-sp.). V 2015 ble det gjennomført i 

fellesskap med Gitte Mose (ILN), som et dobbeltstudium av den danske forfatteren J.P. Jacobsen og 

R.M. Rilke. 

 

1 a) Pensum 

Innholdet virket passende på MA-nivået; på BA-nivået er nok enkelte av tekstene for avanserte 

språklig. Omfangsmessig har jeg inntrykk av pensum var passende, også hva angår 

sekundærlitteraturen (kompendium). Lærerne minnet flere ganger om at det å komme uforberedt til 

undervisningen ikke er ønskelig, men den store effekten uteble. 

 

1 b) Undervisning  

Dessverre kom ingen studenter fra ILN, til tross for bred tilrettelegging av pensum og undervisning på 

nordisk og tysk. Det kan skyldes at vi ikke nådde helt fram med informasjonen før semesterstart, og 

det er synd, både med tanke på lærernes omfattende forberedelser og siden studenter på ILN har 

etterlyst forfatterskapsstudier. Kravet om obligatorisk aktivitet (muntlig seminarinnlegg som grunnlag 

for semesteroppgaven) aktiverte studentene på en god måte. Det er alltid uheldig at de fleste 

studentene ønsker å holde sitt innlegg sent i semesteret, slik at første halvdel risikerer å bli 

overveiende forelesning. Her bør det finnes en løsning, f.eks. kortere, enklere oppgaver underveis. 

 

7. 4. var Per Thomas Andersen gjesteforelser (om Arnold Schönbergs musikk til J.P. Jacobsen) –et 

veldig interessant tilskudd til seminarrekken. 28. 4. inviterte vi den danske Rilke-oversetteren Karsten 

S. Iversen til Lysebu som del av undervisningen. Flere av deltagerne kom til et – etter vår mening –

 godt supplement (og en god lunsj – støttet av bl.a. prosjektet ”Traveling texts”). 

 

1 c) Ressurser og infrastruktur  

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

 

2 Emnebeskrivelse og læringsutbytte 

Læringsutbytteformuleringene gav etter mitt skjønn og etter studentevauleringene 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.  

 

3 Eksamen, vurdering og evalueringer 

Emnet hadde obligatorisk innlevering midtveis (=kvalifiseringsoppgave). Problemstillingen for både 

kvalifiseringsoppgaven og semesteroppgaven ble formulert i samråd med undertegnede og Gitte Mose. 

Til begge oppgavene ble det tilbudt individuell veiledning, som de fleste benyttet seg av. 

 

 

4. Endringer siden forrige periodiske evaluering. 

Ingen; emnet gikk i sin nåværende form første gang V15. 

 

5. Forslag til forbedringer 

Bare to besvarte studentevalueringene, og det er vanskelig å trekke slutninger, men én interessant 

kommentar kan fremheves: At vi selv med bare to forfattere på programmet fikk for lite tid til den 

enkelte teksten. Det er selvsagt alltid et dilemma, men viser at de ’gammeldagse’ tyskemnene med én 

bok i semesteret kan ha hatt noe for seg; kanskje verdt å tilby igjen, i alle fall som et supplement. 

 

Blindern, den 21. august 2015.  Christian Janss. 


