
TYSK1300 – Sensorveiledning  

Emnebeskrivelse: 

https://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/TYSK1300/ 

Eksamensform: 

Eksamensformen er en mappeinnlevering med to oppgaver på ca. fem sider per oppgave. 
(Etter avtale med faglærer kan oppgavene ha et omfang på opptil syv sider per oppgave.) 
Mappens samlede omfang skal være på ca. 10 sider à 2300 tegn (inkl. mellomrom), hvis ikke 
annet er avtalt. Forside, innholdsfortegnelse og bibliografi telles ikke med.  

Undervisning/veiledning 

Alle oppgavene dreier seg om tekster som har blitt gjennomgått i undervisningen. 
Forelesningen belyste historiske og litteraturhistoriske forhold. I seminartimene var det 
fokus på tekstforståelse. Vesentlige aspekter/metoder for å besvare oppgavenes 
problemstilling ble også gjennomgått. Studentene fikk hjelp til å finne sekundærlitteratur. 

Oppgavene/problemstillingene ble forberedt av faglæreren. Studentene kunne velge 
oppgaver fra en liste (vedlagt). Studentene måtte selv finne ut hvordan de skulle gripe an 
problemstillingene.  

De fleste av studentene kommer rett fra videregående. For mange er dette første gang de 
skriver en vitenskapelig oppgave og forholder seg til sekundærlitteratur. Ca. 30 studenter 
benyttet seg av tilbudet om å få tilbakemelding på en eller begge oppgavene fra faglæreren. 

Læringsutbyttebeskrivelse 

De skal i oppgavene vise at de er i stand til 

- å arbeide selvstendig med en problemstilling  

- å skrive og argumentere på tysk om en litterær tekst 

- å finne/bruke relevant sekundærlitteratur 

- å forholde seg til reglene for kildebruk og referanser  

 

Karakterbeskrivelser  

https://www.uio.no/studier/eksamen/karakterskala/fagspesifikk-karakterbeskrivelse/hf-ilos-

endelig-felles-karakterbeskrivelse.pdf 

 

  



Vurderingskategorier (forventninger til en god besvarelse) 

1.) Formelle kriterier 

- Formelt skal oppgaven bestå av: forside, innholdsfortegnelse, innledning, hoveddel, 
avslutning og bibliografi delt inn i primær- og sekundærlitteratur 
  

- Kandidatene skal benytte seg av sekundærlitteratur (de fikk beskjed om å unngå 
Wikipedia og lignende usertifiserte nettkilder) 
 

- Oppgavene skal inneholde etterprøvbare kildehenvisninger; kildehenvisningene og 
bibliografien skal være ført konsekvent 
 

2.) Innhold  

- Oppgaven skal besvare problemstillingen 

 

- Fremstillingen skal være klar og strukturert 

 

- Alle aspekter i oppgaven skal være relevante i forhold til problemstillingen (= det skal 

ikke brukes plass på unødvendige aspekter) 

 

- Under analysen skal kandidaten begrunne synspunktene/tolkningen ved bruk av 

eksempler fra primærkilden eller sekundærlitteratur 

 

- Analysen skal være grundig og vise en viss grad av selvstendighet 

 

- Det er et pluss hvis kandidaten finner en passende tittel til oppgaven sin 

 

3.) Språklige ferdigheter / fremstillingsevne 

I avveiningen av hvor mye hvert enkelt moment skal telle, må det brukes skjønn. Det 

viktigste vurderingskriteriet er helhetsinntrykket som oppgaven gir etter en samlet vurdering. 

Siden språkferdighetene blant kandidatene er meget ulike, bør det legges mer vekt på 

struktur, metode og innhold. 

Innholdet i mappen vurderes som en helhet. 

  


