
Periodisk emnerapport – TSJ1001: 
Tsjekkisk grammatikk – va ren 2016 

1a. Pensum 

Pensum består av læreboken New Czech Step by Step av Lída Holá. Den inneholder 20 

leksjoner, som behandler hovedtrekkene i tsjekkisk grammatikk.   

 

1b. Undervisning 

Undervisningen har vært en kombinasjon av forelesning og seminar. Emnet ble gitt 

ekstraordinært i vårsemesteret, ettersom det egentlig skal gå om høsten. Med bakgrunn i dette 

og i at det var forholdsvis få studenter, ble timeantallet halvert fra ordinære 28 til 14 

dobbelttimer. Det medførte at det var knapt med tid.  

 

1c. Eksamen 

Eksamensformen er en 4-timers skriftlig eksamen. Foruten oversettelser fra og til tsjekkisk ble 

studentene i eksamensoppgaven prøvd i både praktiske og teoretiske innsikter om 

hovedtrekkene i tsjekkisk grammatikk. Kvalifiseringsoppgaven ble gitt som en 

hjemmeoppgave over 3 dager. Alle studentene fikk kvalifiseringsoppgaven godkjent. 

 

2. Læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen 

Formuleringene om læringsutbytte gir en god beskrivelse av hva studentene skal kunne etter 

avlagt eksamen. 

 

3. Emnebeskrivelsen 

Emnebeskrivelsen synes å fungere tilfredsstillende, noe også studentevalueringene gav 

uttrykk for. 5 kandidater var oppmeldt til eksamen, 4 møtte og avla eksamen. Alle bestod og 

snittkarakteren var B (2xA, 2xC). 

 

I evalueringene gav studentene uttrykk for at de var godt eller svært godt fornøyd med emnet, 

men påpekte at det var altfor liten tid til et såpass omfattende pensum. Studentene etterlyste 

derfor mer av det meste: undervisning, øvinger og skriftlige oppgaver, arbeid i grupper og 

repetisjon.   

 



4. Endringer siden forrige periodiske evaluering 

Emnet ble gitt første gang våren 2016 (det har 10-poengs overlapp mot det nedlagte emnet 

TSJ1110: Tsjekkisk språk: Lyd, skrift og bøyningssystem). 

 

5. Forslag til forbedringer 

Det er en utfordring for dette og andre TSJ-emner at det er få studenter. Ofte resulterer det i 

færre undervisningstimer enn emnebeskrivelsen lover og større grad av selvstudium. Det er en 

situasjon som krever fleksibilitet både fra studenter og faglærer, og faglærer bør oppfordre 

studentene til å møtes til kollokvier utenfor den ordinære undervisningen.   

 

Normalt skal dette emnet gå sammen med emnet «TSJ1002: Tsjekkisk språkbruk» og utgjøre 

en helhet på 20 studiepoeng. Pensum består nå av lærebøkene New Czech Step by Step av 

Lída Holá og Česky krok za krokem 2 av Lída Holá og Pavla Bořilová. Med bakgrunn i vårens 

erfaringer bør bare den første læreboken bli stående som pensum, både på TSJ1001 og 

TSJ1002.  
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