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Periodisk emnerapport H 2016: "Das deutsche Drama 1660–1960" 
 

Innledende 

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

"Epoke". Emnet er et heisemne med én BA-variant og to MA-varienter (10 el. 20-sp.). Dette 

semesteret valgte ingen 20-sp. 

 

1. Pensum 

Innhold og omfang virker passende på MA-nivået; på BA-nivået er nok enkelte av tekstene for 

avanserte språklig (Gryphius-dramaet pga. barokkens tysk og Schiller-dramaet pga. folkespråk fra 

1700-t).  

 

2. Undervisning  

Kravet om obligatorisk aktivitetet (muntlig seminarinnlegg som grunnlag for semesteroppgaven) 

aktiverte studentene på en god måte. Flere av studentene holdt sitt innlegg tidlig i semesteret, slik at vi 

fikk en jevn fordeling. Dermed unngikk vi det som ofte skjer, at første halvdel blir ren forelesning. 

Diskusjonene var tidvis meget gode. Nesten alle benyttet anledningen til hjelp med seminarinnleggene 

i forkant/etterkant. 

 

3. Ressurser og infrastruktur  

Undervisningsrommet og de audiovisuelle hjelpemidlene fungerte fint.  

 

4. Emnebeskrivelse og læringsutbytte 

Læringsutbytteformuleringene gir 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. pkt. 1.  

 

5. Eksamen, vurdering og evalueringer 

Problemstillingen for semesteroppgaven ble formulert i samråd med faglærer, men de fleste hadde en 

selvstendig tilnærming. Karakternivået var høyt, jevnt fordelt på A, B og C. Det skyldes i første rekke 

sterke studenter (hvorav noen med tysk som førstespråk) og god innsats. Én påmeldt som holdt det 

obligatoriske, kvalifiserende innlegget, avla likevel ikke eksamen. 

 

Studentevalueringene viste at studentene er meget godt fornøyde med eksamensformen (og friheten 

den gir til både bred orientering og til å fokusere på ett verk i semesteroppgaven), at de er godt/meget 

godt fornøyde med pensum, godt fornøyde med seminarformen og godt/meget godt fornøyde med det 

faglige innholdet i seminarene. Enkelte synes imidlertid det gikk litt fort og ønsket seg mer nærlesning 

og tid til diskusjon.  

 

6. Endringer siden forrige periodiske evaluering. 

Sist emnet gikk, var fokus på utviklingen av det borgerlige dramaet, med hovedvekt på skuespill fra 

1700- og 1800-tallet. Denne gangen trakk vi linjene litt lenger, til ca. 1960, og la vekten mer på 

dramaets utvikling over lengre tid og med flere ulike hovedtemaer. Et spesielt innslag var at vi også 

tok for oss Ibsens Nora, som et eksempel på at dramahistorie ikke nødvendigvis inkluderer 

teaterhistorie: Dette norske skuespillet har hatt en veldig stor betydning for tysk teater (og drama). To 

semesteroppgaver ble skrevet med utgangspunkt i Et dukkehjem, og problemstillingene var da knyttet 

til tysk litterær og kritisk resepsjon. 

 

7. Forslag til forbedringer 

Ønsket om mer nærlesning bør prøves ut. 

 

Blindern, den 29. desember 2016.  Christian Janss. 

 


