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Dette var første og siste gang jeg underviste POR1102 samtidig som POR1101, noe jeg mener var en 
dårlig  situasjon  (for  elevene),  siden  de  to  emnene  er  vanskelige  nok  i  seg  selv,  og  er  ment  å  gi 
studentene mye å gjøre. De er/var også tenkt for å stimulere språklig framskritt for hvert sitt semester, 
som studenter skulle ta i etter hverandre, og på den måten få dem til å forbedre portugisisken sin i en 
god rytme.

Siden jeg ble tvunget til å gi begge emnene samtidig, til nesten de samme studentene (det var 
bare to  i  POR1102 som ikke tok POR1101,  men ingen av de to  kom til  eksamen,  av forskjellige 
grunner, og det var nesten 10 som var bare i POR1101), senket jeg nivået litt, og prøvde å smelte de to 
emnene litt, slik at de i noen av ukene måtte bruke (lese, oversette) den samme teksten. Men det førte  
til at studentene kom til å lese betydelig mindre tekst enn de skulle ha gjort om de hadde de to emne i  
rekkefølge, og også at de færreste gjorde leksene i begge de to emnene. Og leksene er absolutt viktige 
for å lære.

Det var en veldig spesiell situasjon: I år hadde jeg også de elevene som hadde minst kunnskap 
om portugisisk på forhånd, og det også preget (spesielt seminarklassene) i det oppgavene måtte være 
enklere enn vanlig. For å gjenta: Før (alle andre ganger jeg har gitt dette emnet) var studentene allerede 
godt rustet i portugisisk, eller hadde hatt POR1101 i forrige semesteret.

Også: For å prøve å gi dem noe fokus på hvert emne for seg var uka delt i to: POR1101 fra  
mandag til onsdag, og POR1102 fra onsdag til fredag. Men igjen, dette er forskjellig fra den vanlige 
situasjonen,  hvor  studentene  hadde  nesten  hele  uka  til  å  forberede  seg  til  seminar  (praktisk  del).

Likevel,  alle  studentene som gikk opp til  eksamen,  bestod den,  noe jeg mener  var  et  veldig godt 
resultat. Men det er høyst sannsynlig at tre av de fire studentene som ikke tok eksamen ikke hadde 
greid å bestå. (Den fjerde kom ikke til eksamen på grunn av sykdomsrelaterte problemer.)

I alt var det 14 som sendte inn kvalifiseringsoppgavene, som alle ble godkjent etter hvert. Noen 
manglet deler, to var for bokstavelig etter kildene, men studentene ble gjort oppmerksom på det, og 
skrev en ny oppgave, om et annet emne.

På underveisevaluering var de (få) studentene som svarte, ganske fornøyde med opplegget. En 
klagde til ledelse over at jeg snakker for fort, men det er dessverre lite jeg kan gjøre med det. Jeg 
gjentar og skriver det jeg sier, slik at de får det presentert mange ganger. Og de kan avbryte meg når de  
ikke skjønner. Mens jeg har en tendens til å øke farten når jeg er ivrig og forklarer eller forteller ting. 
Noen studenter tar det greit, andre reagerer imot.

Det er obligatorisk frammøte. Dette fungerer stort sett greit, fordi det viser studentene at de må komme 
og høre og øve, og at dette ikke er et bonusemne, som de kan ta med å studere en uke før eksamen og 
aldri møte fram. På den annen side er det kjedelig for meg å se (spesielt to jenter i år) som var der hele 
tiden, men som nektet å si noe eller gjøre noe. De visste jo aldri noe, og de var tydelig ikke interesert.  
Og de kom ikke til eksamen heller. Jeg lurer på hvorfor de kom til klassen når de ikke prøvde å svare  
eller å snakke, og så på dataskjermene sine hele tiden. Det var første gang dette skjedde med meg. (Jeg 
har hatt obligatorisk undervisning i 3 år nå).

12 studenter tok eksamen. Ingen strøk, ellers var det tre B, fire C, én D og fire E.

Det var bare 3 studenter som svarte på nettskjema, og de hadde helt forskjellige oppfatninger om alle 
spørsmål, som jeg egentlig mener er uaktuelle for POR1102. Det eneste de 3 var enige om, var at de 
brukte  10-15  timer  i  uka.  Det  som jeg  er  mest  overrasket  over,  var  at  noen  sa  at  eksamen  var 
uoversiktlig, når de har vært av samme slag helt siden 2011.


