
Belønningsmidler: tilbakemelding fra arabisk 
 
Som veileder av masteroppgaver i arabisk som har erfaring med veiledning av flere oppgaver 
samtidig, vil jeg støtte nåværende systemet  at veilederen få 50 % av belønningsmidlene 
eller et tilsvarende beløp til forskningsformål o.l. Mine argumenter er følgende: 

1. Faget arabisk tilbyr undervisning i et krevende språk, som studentene vanskelig kan 
beherske på samme nivå som i andrespråkfag etter bare 4 semesters undervisning på bachelor- 
og masternivå. 

2. Etter studieplanen må studentene i masteroppgaven bruke en del originale arabiske kilder. 
Gitt den korte modningstiden de har i språket, må veilederne av en masteroppgave i arabisk 
tilby betydelig mer hjelp til studenten enn ved de fleste andre språkfag. Timene vi rapporterer 
i arbeidsregnskapet gjenspeiler derfor ikke den reelle arbeidsmengden som brukes på en 
masteroppgave i faget. 

3. Dessuten velger de fleste studentene interdisiplinære temaer for sine masteroppgaver, og 
det er derfor vanlig at vi jobber med en biveileder som er spesialist i et området vi på arabisk 
ikke har god nok kompetanse i. Det relativt betydelige antall mastergradstudenter faget har 
produsert i de siste årene skyldes i stor grad systemet med belønningsmidler. Vi har pleid å 
dele belønningsmidlene med biveilederne. Forsvinner belønningsmidlene, vil det bli nesten 
umulig å få biveiledere fra andre fag eller institusjoner.  

4. Arabisk er et lite fag med begrensete resurser, og mange oppgaver fordeles over få ansatte. 
For eksempel i vår semesteret 2010, som hovedveileder (50 %) for en av oppgavene, fikk jeg 
og svarte på 33 e-post meldinger, leste og ga skriftlig eller muntlig tilbakemelding på 2 
prosjektbeskrivelser, 4 utkast av hele oppgaven, samt 4 nyskrevede deler av oppgaven (f.eks. 
konklusjonen). I tillegg hadde jeg og studenten flere møter, til sammen ca. 78 timer, for å 
diskutere oppgaven, lese sammen en del av de arabiske kildene og sjekke oversettelser. Denne 
studenten bodde i Bergen. 

Med en av de andre studentene som jeg jobbet med samtidig, også 50%, og som ikke var i 
Bergen, utvekslet jeg 55 e-post meldinger, leste 2 prosjektbeskrivelser, 7 utkast av hele 
oppgaven, 1 utkast av en nyskrevet del av oppgaven, og hadde ca. 2 timer møter og 4 timer 
telefonsamtaler. 

Med den tredje studenten som skulle bli ferdig det samme semesteret hadde jeg møte ca. 2 
timer og utvekslet 12 e-post meldinger. Jeg leste 3 utkast av oppgaven. 

I tillegg til alt dette, med samtlige studenter måtte jeg selv lese en stor del av de arabiske 
kildene og andre kilder for å være forberedt til veiledningen. Også ble det en god del svar på 
SMS-er med små spørsmål. Dessverre skjer meste parten av jobben ofte i de 2 siste måneder 
før innlevering. 

Med bakgrunn i de momentene jeg har nevnt her, burde man kalle de midlene veilederne får 
ved fullførte masteroppgaver ’motivasjonsmidler’, heller enn ’belønningsmidler’. 

Hvis belønningsmidlene/motivasjonsmidlene forsvinner, kan man ikke forvente at de 
vitenskapelige ansatte ved arabisk fortsatt vil investere så mye tid i veiledning som de når 
gjør. Det å finne biveiledere, som nevnt ovenfor, vil bli nesten umulig. Selv med tiltredelsen 
av professoren i april, vil antall kandidater faget kan ta opp årlig til mastergrad reduseres fra 4 
til 6 til maksimalt 2 til 3. 
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