Rapport for prosjektet «Systematisk nivåheving på tysk ved innsats av mentor/undervisningsassisten
og utvikling av digitalt støttekurs.

Høsten 2019 ble det foretatt flere grep som har bidratt til å styrke studentenes språkkompetanse
systematisk.








Emnet TYS100 ble gjennomført i endret form sterkere fokus på språklig kjerneferdigheter ved
å ta i bruk et velutprøvd læreverk for tysk som fremmedspråk, DaF kompakt neu A1-B1.
Det digitale støttemateriellet TYSK 1, 2 og 3 ble utviklet og foreløpig ferdigstilt. TYSK 1 ble
umiddelbart tatt i bruk av studentene som tok TYS100. Prosjektleder var Jana Scheurer, og
hun hadde god kommunikasjon med de faglig ansatte under utviklingen av støttemateriellet
Natalie Unger og Valentina Maul arrangerte to mentortreff og gikk dessuten inn som
undervisningsassistenter på litteraturemnet TYS116 der de fikk ansvar for første dobbeltime
for hvert verk som ble gjennomgått. Fokus i denne dobbeltimen lå på tekstforståelse.
Emnet TYS115 ble videreutviklet med styrking av digitale forberedelsesmoduler og
studentaktive læringsformer.
Emnet TYS107 (som går i vårsemesteret) gjennomgikk en større revisjon med vekt på
korrigering og tydeliggjøring av læringsmål. Forberedelsespakkene ble tydeligere og nivået
mer tilpasset studentenes forutsetninger.

Våren 2020





Gjennomføringen av TYS107 våren 2020 tyder så langt på at endringene har fungert etter
intensjonen.
Undervisningsassistentene Maul og Unger har våren 2020 ansvar for kollokviegrupper for
emnene TYS106 og TYS107. Mentorordningen er også i gang og bidrar klart til å skape gode
bånd mellom bachelor- og masterstudenter. Det oppleves som motiverende for
masterstudentene å ha mulighet til å skaffe seg arbeidserfaring som mentor.
Målet er at hele 100-nivået på tysk skal tilbys både som fjernundervisning og vanlig campusundervisning fra og med våren 2021. Insentivmidlene har gitt faget en fin start i dette
arbeidet i og med at vi nå er godt i gang med å gjennomgå TYS100, TYS105, TYS106, TYS107,
TYS115 og TYS116 med tanke på å ta i bruk Mitt UiB på en effektiv måte med
forberedelsespakker og studentaktiv læring. 18. mars arrangeres et faginternt seminar med
vekt på bruk av Adobe Connect/ Zoom i fjernundervisning.

