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1. Emnet RUS4550 gjennomgår de viktigste teorier og metoder i studiet av 
Sovjetunionens politikk og samfunnssystem og teorier om brudd/kontinuitet i 
russisk/sovjetisk/post-sovjetisk historie. Kurset gir også trening i å skrive 
akademiske oppgaver, og hjelp til valg av tema for masteroppgave. Fagets 
teoretiske dimensjon er basert på lesning av sentrale tekster i studiet av 
Russland/Sovjetunionen (områdestudiet), diskusjon av disse, samt fremleggelse/ 
diskusjon av masterskisser. Pensum er basert på fagartikler som er 
representative for de viktigste retningene i studiet av sovjetisk/russisk politikk 
og samfunnssystem.  

2. Vurdering av pensum: 

a. Ved midtveisevalueringen av faget leverte to studenter evalueringer. Det 
ble gitt uttrykk for at man ønsket en artikkel om russisk utenrikspolitikk 
inn i pensum. En annen student ga uttrykk for følgende: «jeg savner noe 
sånt som en ramme å plassere tekstene inn i, kanskje en grei innføring i 
forskningsfeltet». En etterlyste også: «Jeg kunne tenke meg stoff som går 
mer på det praktiske, hvordan går man egentlig frem for å skrive en 
masteroppgave?» 

b. En student ga ved midtveisevalueringen uttrykk for at pensum bestod av 
«tunge ubegripelige pensumartikler med lange setninger og unødvendig 
mange fremmedord».  

c. Fire av åtte studenter ga tilbakemelding ved sluttevalueringen av faget. 
Av disse var 3 «helt enig» i at emnet har «lært meg fakta og kunnskap om 
faget», og 1 «litt enig». Dette skulle tyde på at gjennomgangen av pensum 
har fungert tilfredsstillende. Hva angår metodeundervisning, var 3 «litt 
enig» i at «emnet har lært meg om metodisk analyse i faget», og 1 var 
«enig».  

 
3. Undervisningen har foregått gjennom forelesninger og seminar.  

 
a. Midtveisevalueringens tilbakemelding på forelesningene var stort sett 

positive. En hevder at forelesningene har «fungert å gjøre vanskelige 
tekster mer forståelige», men at forelesningene noen ganger har vært 
«vanskelige å begripe». En annen sier «jeg synes det er fint at du varierer 
mellom Power-point og bruk av tavle. Det var spesielt fint at du brukte 
tavlen da vi hadde om transisjonsteori […] slike illustrasjoner kan vi 
gjerne ha mer av». 

b. Ved sluttevalueringen var 2 studenter «helt enig» i at de har fått nyttige 
tilbakemeldinger på innleverte oppgaver, og 2 at de var «litt enig». 
Samtlige var «helt uenig» i at det har vært for mange obligatoriske 
oppgaver på emnet. 2 studenter er «litt enig» i at undervisningen har vært 
engasjerende, en er «uenig», og 1 er «helt enig». 3 av 4 er «litt enig» i at de 



har fått vise kunnskaper de har ervervet i emnet. 3 av 4 mener at 
informasjon om emnets undervisningsform og mål er «bra», og en 
«dekkende». 

 
4. Eksamen og vurderingsform i faget er fire timer skriftlig eksamen, samt 

godkjent masteroppgaveskisse.  
 

a. Ingen studenter ga vurdering av eksamen og vurderingsform i løpt av 
semesteret. Ved sluttevalueringen ga 2 av 5 uttrykk for at de ønsker en 
annen evalueringsform på emnet (her har det sneket seg inn en feil i 
sluttevalueringen, ettersom det er fem respondenter her).  

b. Ved eksamen ble det gitt 13% A, D og E (1 student), 38% B (3 studenter), 
og 25% C (2 studenter). Samtlige studenter fikk godkjent sine skisser.  

 
5. Faget har følgende læringsmål:  
 

a. drøfte teorier som har vært lansert for studiet av Sovjetunionen som 
sosialt og politisk system 

b. vise innsikt i teorier om overgang fra dette systemet til vestlig-inspirert 
demokrati og markedsøkonomi (transisjonsteori) 

c. bruke analyser av postsovjetiske politiske systemer (hybrid-regimer, 
’styrt demokrati’) 

d. skrive en prosjektskisse for masteroppgaven 
 

6. Drøfting av læringsmål/pensum og evalueringene: Det har liten hensikt å 
endre læringsmålene for emnet, men det kan være nødvendig med en mindre 
revisjon av pensum. Tekstene kan organiseres i blokker for «faghistorie», 
«metode» og «fagdebatt». For sistnevnte kategori finnes det særlig en debatt 
mellom tilhengere av transisjonsperspektivet og tilhengere av studiet av politisk 
kultur, som er særlig illustrerende for fagets «poler» (Cohen vs Fish). I tillegg kan 
man legge inn to tekster om russisk utenrikspolitikk. Av de totalt 8 studentene, 
vil tre arbeide videre med utenrikspolitiske temaer i sine masteroppgaver. 
Pensum skal ikke utvides, men deler av det endres.  

 
7. Drøfting av undervisningen og evalueringene: emnet er basert på at 

studentene følger emnets gjennomgang av forskjellige teorier og leser de mest 
sentrale tekstene (oppgitt i undervisningsplanen) til emnekursene. Ettersom 
flere respondenter mener at undervisningen kunne åpne for mer engasjement, 
kan det være nyttig å legge inn en aktivitet der hver av studentene nærleser en 
tekst og legger denne frem til diskusjon. Det kan med fordel gis mer plass til 
drøfting av studentenes masterskisser, og spesifikke metodologiske problemer i 
tilknytning til dette arbeidet. 3 studenter opplyser at: «å arbeide med oppgaven» 
ikke er «relevant for emnet». Samtidig har flere studenter har gitt uttrykk for at 
de ønsker mer undervisning i metode. Dette kan gjøres ved å inkludere to nye 
tekster om intervjuteknikk i post-sovjetiske land. 

 
8. Avsluttende vurderinger:  

 



a. Det ble ved midtveisevalueringen innlevert 2 vurderinger. Dette gir et 
svakt grunnlag for å vurdere hvor representative synspunktene fra disse 
er. Sluttevalueringen gir et mer dekkende bilde. Det er rom for å: a) 
organisere pensum i et mer oversiktlig system; b) holde to seminarer som 
er viet masteroppgavene, c) legge til presentasjon av en artikkel som en  
obligatorisk oppgave. 

b. Gjennomføringsgraden er høy. Av 8 påmeldte, tok 8 eksamen. 4 av disse er 
våren 2013 ute på INTERPRO.  

c. Det er ikke gjort endringer siden forrige periodiske evaluering. 
Nåværende faglærer har undervist i faget høsten 2011 og høsten 2012.  

 
 
Oslo den 2. april 2013 
  
Geir Flikke (Førsteamanuensis, ILOS) 
 
 


