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1. Pensumet på dette emnet er omfattende, ikke først og fremst på grunn av sideantallet, men 

på grunn av kompleksiteten i hovedtekstene, dvs. de historiske tekstene studentene skal lese. 

Pensumet inkluderer dessuten også en bolk om språkhistorie, og videre er 

kvalifiseringsoppgaven – å skrive en prosjektskisse for masteravhandlingen – av en sånn art at 

den også må vies spesiell oppmerksomhet. BKS4121 er således ikke bare et 

bosnisk/kroatisk/serbisk tekststudium, men inkluderer også noe språkhistorie samt teori om 

hvordan man skriver en prosjektskisse. 

 Undervisningen gis i form av seminarer; én dobbelttime i uka i 10 uker. Vårsemesteret 

2015 begynte undervisningen 22. januar og var ferdig 26. mars, altså før påske. Pensumlista 

var klar i slutten av november 2014, og detaljert timeplan forelå over midten av desember. På 

samme tidspunkt fikk også de to studentene som skulle ta emnet, utdelt språkhistoriedelen av 

pensum. På bakgrunn av studentenes interesser ble tre av de 10 dobbelttimene viet til litteratur 

etter 1800. I timene ble så den eller de tekstene som studentene hadde fått i oppdrag å 

forberede hjemme, gjennomgått. Tekstene ble satt inn i sin historiske, litteraturhistoriske og 

kulturelle kontekst, og de mest sentrale av tekstenes språklige særtrekk ble diskutert. 

Innleveringsfrist for kvalifiseringsoppgaven var 12. mai, en måned før innleveringsfristen for 

semesteroppgaven, 12. juni. Kvalifiseringsoppgaven var å skrive en prosjektskisse for 

masteroppgaven. Det ble satt av i underkant av en skoletime til gjennomgang av hvilke 

formelle krav som stilles til en prosjektskisse for en masteroppgave. Materiale ble delt ut, og 

studentene fikk i oppdrag å sette seg nærmere inn i materien på egen hånd. Resten av samme 

skoletime ble viet til formelle krav til semesteroppgaven. Studentene fikk tilbud om 

tilbakemelding på et førsteutkast til både kvalifiseringsoppgaven og semesteroppgaven før de 

aktuelle innleveringsfristene. Det var to studenter som avla eksamen i BKS4121 dette 

semesteret. Begge benyttet seg av tilbudet mht. kvalifiseringsoppgaven, og begge endte opp 

med å levere forbedrede prosjektskisser som en følge av dette. Bare den ene av studentene 

benyttet seg av tilbudet mht. semesteroppgaven. Basert på dette lille datagrunnlaget lønner det 

seg for studentene å benytte seg av tilbudet om tilbakemelding før endelig innlevering. 

 Undervisningsrommet våren 2015 var seminarrom 115 i Georg Morgenstiernes hus. 

Dette fungerte godt, bortsett fra at det virket distraherende at lyset slo seg av etter 10 minutter.  

 Eksamensordningen på emnet er semesteroppgave. Min vurdering er at denne 

ordningen er velegnet, og det samme gjelder vurderingsformen med bokstavkarakterer. Det er 

mulig at studentene ville ha lest mer (og dermed kanskje lært mer) dersom vurderingsformen 

var skoleeksamen, men da burde også timeantallet ha blitt utvidet fra 10 til 14.  

  

2. Min vurdering er at læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen gir en god 

beskrivelse av hva studentene skal kunne etter avlagt eksamen. 

 

3. Min vurdering er at emnebeskrivelsen fungerer tilfredsstillende. Det synes som om emnet 

fungerer godt i emnegruppene som det inngår i, og det ser ut til å være riktig plassert mht. til 

anbefalt semester. Imidlertid er emnebeskrivelsen tvetydig når det gjelder forkunnskaper: 

Under “Obligatoriske forkunnskaper” står det som følger: “Opptak på masterprogrammet i 

europeiske språk, studieretning i bosnisk, kroatisk og serbisk språk og litteratur”, mens det 

under “Opptak og adgangsregulering” står følgende: “Masterstudenter i andre språk, litteratur 

eller område knyttet til slavisktalende land kan også velge dette emnet. Særlig 

masterstudenter i Balkan-studier, polsk litteratur og språk og tsjekkisk litteratur og språk”. En 

mulighet er å endre “Obligatoriske forkunnskaper” til “Anbefalte forkunnskaper”. 

 

4. Så vidt jeg kan se, finnes det ingen tidligere periodiske evalueringer for BKS4121. Videre 



underviste jeg i BKS4121 for første gang dette semesteret. 

 

5. Forslag til forbedringer. 

På bakgrunn av pensumet (da særlig kompleksiteten i tekstene), kvalifiseringsoppgavens art 

(å skrive en prosjektskisse for en masteroppgave krever ekstra instrukser), samt 

tilbakemeldinger fra studentene i underveisevalueringen foreslår jeg å øke antallet 

dobbelttimer fra 10 til 14. Hvis dette ikke er mulig, foreslår jeg å kutte ned noe på antallet 

forfattere og tekster på pensumlista. 

Hvis seminarene skal legges til begynnelsen av semesteret, bør kvalifiseringsoppgaven 

ha innleveringsfrist tidligere enn bare en måned før innleveringsfristen for semesteroppgaven. 

På et såpass sent tidspunkt som midten av mai ville studentene heller konsentrere seg om (den 

viktigere og mer omfattende) semesteroppgaven.  
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