
TYSK2330 Goethe und seine Zeit. Periodisk emnerapport H13 
 

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 fungerer utvalget 

godt.  

 

2. Undervisning  

Kravet om obligatorisk aktivitetet (muntlig seminarinnlegg som grunnlag for 

semesteroppgaven) er en stor fordel, det aktiverer studentene på en god måte. Studentgruppen 

var aktiv også uten om den obligatoriske delen, og diskusjonene interessante og gode. Den 

kunne naturligvis ha vært enda bedre om den hadde foregått på norsk. 

 

3. Ressurser og infrastruktur  

Undervisningsrommet var helt i orden, med unntak av manglende lyd i anlegget. 

 

4. Eksamen og vurdering 

Oppgaveordlyden for det muntlige innlegget/semesteroppgaven ble laget i samråd med 

faglærer, 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 av faglærer før endelig innlevering. 

Endel fikk veiledning også utover dette. Alle med godkjent seminarinnlegg gikk opp til 

eksamen, og alle bestod. 

 Underveisevalueringen ga ingen indikasjoner på at det faglige og pedagogiske 

undervisningsopplegget eller eksamensformen er "mindre godt" el. "dårlig", men én av 

studentene ønsket seg skriftlig skoleeksamen. Det kan jo overveies. På den annen side viste 

evalueringen at mange setter pris på opplegget med innlegg–veiledning–hjemmeoppgave og 

synes det gir en god læringseffekt. Nettevalueringen etter semesterslutt bekrefter inntrykket 

og viser i tillegg at noen av studentene ønsker flere, kortere, men forberedte muntlige 

studentinnlegg underveis (ikke nødvendigvis obligatoriske). Ønsket vil tas til følge neste 

gang. Likeledes ønsket om noen sideblikk til den norske resepsjonen av epoken. 

 

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 generelt er stor forskjell på de 

tyskspråklige studentene vi av og til 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. 

– Én mindre pensumendring 

– Nyordningen med ekstern sensor ved lavt studenttall gjør vurderingen av studentenes 

hjemmeoppgaver mye tryggere. 

 

7. Forslag til forbedringer/underveisevaluering 

– Oppmøtet var til tider dårlig. Neste gang emnet gis, bør vi vurdere en viss prosentdel 

oppmøteplikt. Det fremkommer også som et ønske i studentenes Nettevaluering. 



– Det vil trolig virke motiverende på flere av studentene om vi innfører valgfritt 

eksamensspråk, ev. også for det muntlige innlegget. Det vil samtidig heve det akademiske 

nivået på arbeidene. 

 

Blindern, den 30. desember 2013. Christian Janss 


