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RUS2504  ble første gang undervist dette semesteret. Det er oppstått som en sammenslåing av 

emnene ”RUS2502 - Russisk idéhistorie, tekstlesning”, og ”RUS4502 - Russisk idéhistorie og 

kirkehistorie”. Disse to emnene var relativet like, og i en presset ressurssituasjon var det 

naturlig å slå dem sammen. Bacheloremnet RUS2502 hadde fungert svært bra mens RUS4502 

ikke hadde vært like vellykket: det ble i noen grad oppfattet som en ren utvidelse av 

bacheloremnet.  

 

I det nye emnet er opplegget fra RUS2502 i hovedsak beholdt. Det vil si at vi fortsatt leser 

utdrag fra originaltekster av russiske tenkere og politikere på russisk, men i et noe mindre 

omfang enn tidligere. I tillegg leser studentene ca. 280 sider sekundærlitteratur, i første rekke 

Nikolaj Berdjajevs bok Den russiske idé. Denne boken er p.t. kun mulig å få kjøpt i svensk 

oversettelse (samt i russisk original på nettet og i en engelsk oversettelse som kun kan skaffes 

antikvarisk), men det arbeides nå med en ny norsk oversettelse som vil foreligge til neste vår. 

(Solum forlag) 

 

Undervisningsformen er seminar. Alle studentene forebereder seg på å kunne oversette en av 

tekstene. I første halvdel av semesteret fikk to studenter til hver gang i oppdrag å oversette for  

klassen, men de siste syv gangene, da vi gjennomgikk nyere og lettere tekster, ble alle ’hørt’ i 

’leksen’. Under gjennomgangen av tekstene diskuterer vi språket – grammatiske forhold, 

syntaks, leksikografi og oversettelsetekniske forhold – men også innholdet: Hva er det denne 

forfatteren vil si og hvorfor, og hvilken kontekst står teksten hans i. (Akk ja, det er visst 

fortsatt kun mannlige forforfattere. Skal se om vi ikke kan få gjort noe med det). Alle 

originaltekstene er lagt ut på nettet i to versjoner, én der en del vanskelige ord er oversatt, og 

én med ren tekst. 

 

De siste tyve minuttene av hver time ble satt av til et foredrag som en av studentene holdt om 

den forfatteren som skulle gjennomgåes neste uke. Dette foredrag skal ta for seg biografi, 

forfatterens tenking og skrifter generelt samt ’vår’ tekst spesielt. Foredraget fungerer som 

obligatorisk øvelse; studentene må ha holdt et slikt foredrag, og få det godkjent, for å få 

fremstille seg til eksamen. Én student måtte holde to foredrag før han fikk det godkjent. 

 

Undervisningsrommet var velegnet. Det blir gitt undervisning i en dobbelttime i uken over 14 

uker. Undervisningen er fordelt over hele semesteret. Den varte fra 1215 til 14 og de studenter 

som hadde anledning og lyst, møttes til felles matpakkelunsj på Cafe Niels før timen. Mange 

av studentene kjente hverandre godt fra før fra opphold i St. Petersburg eller andre emner, 

men også ’nykommerne’ ble godt integrert. 

 

Emnet oppfattes som arbeidskrevende og blir presentert som det i første time. Det forventes at 

studentene har forberedt seg minst 10 timer til hver gang (I nettskjema-undersøkelsen svarte 

alle at de hadde forberedt seg 10-15 timer i uken) . Stort sett kom studentene svært godt 

forberedt til timene – noen var utvilsomt svært gode i russisk og trengte ikke forberede seg så 

lenge.  Dersom noen en gang ikke var godt nok forberedt til å ta i et tak med oversettelsen, 

gikk vi bare videre til neste student. 

 



Det var ikke obligatorisk oppmøte, men fremmøtet var likevel godt. De som tidlig fikk høyt 

fravær, meldte seg i de fleste tilfeller ikke opp til eksamen. 

 

Eksamen er en 4 timers skoleeksamen med 3 komponenter. 1. Oversettelse av kjent tekst ca 

500 ord;  2. lesing av ukjent tekst, ca 500-700 ord. Til den ukjente teksten er det knyttet 

spørsmål som skal besvares for å vise at man har forstått det man har lest.  3. Til slutt skal det 

besvares et spørsmål med tematikk hentet fra sekundærlitteraturen. Det gis to oppgaver 

hvorav én skal besvares. På oppfordring fra studentene sa jeg at selv om hele besvarelsen ville 

bli vurdert under ett, ville komponent 1 telle ca 4/9; komponent 2: 3/9; og komponent 3: 2/9.  

Jeg er usikker på om denne uformelle vektingen bør gjøres formell og skrives inn i 

emnebeskrivelsen. 

 

Læringsutbytteformuleringene.  I emnebeskrivelsen står det at ’Du tilegner deg et forråd av 

russiske sakprosagloser som setter deg i stand til å lese og oversette til norsk ved hjelp av 

ordbok originaltekster av russiske tenkere. Du vil også bli i stand til å forstå ukjent russisk 

tekst i samme sjanger og av samme vanskelighetsgrad og svare på enkle spørsmål til teksten. 

Endelig vil du få en oversikt over de store linjer i russisk idéhistorie.’ Jeg oppfatter disse 

formuleringene som dekkende for innholdet i emnet. Nettskjema-undersøkelsen tyder på at 

studentene også fant dem klargjørende 

 

Statistikk:  Av 13 oppmeldte studenter gikk 11 opp til eksamen. 3 fikk A, 3, B, 2 C, 2 D, og 1 

E. Som tidligere år fikk alle kandidatene tilsendt en e-post med tilbud om å gjennomgå 

besvarelsen og få en begrunnelse for karakteren, men ingen benyttet seg av dette i år. Det 

innkom heller ikke noen  klager på karakteren. 

 

Studentevaluering: midtveis i semesteret ble det gjennomført en studentevaluering i en av 

timene. Det ble spurt om hva man syntes om innhold og vanskelighetsgrad av de tekstene som 

var gjennomgått til da, samt hva man synes om emnet generelt, hva som fungerte bra og 

mindre bra. Det var et ønske om mer fokus på tekstenes innhold og på sekundærlitteraturen, 

men samtidig ønsket de fleste å beholde et sterkt fokus på tekstgjennomgåelse. 

 

Det er også foretatt en nettskjema-undersøkelse som 3 studenter svarte på. Det tynne 

tallmaterialet er lite å bygge på, men tyder på at studentene jevnt over har arbeidet godt og er 

fornøyde.  

 

Emnet i emnegruppen. Emnet er tenkt som et ’sluttstensemne’ i bachelorgraden (sammen med 

RUS3010,  oppgaveemnet), og skal normalt tas i siste semester.  Emnet er utpreget 

masterforberedende: det har vært et problem at en del studenter har hatt relativt svake 

leseferdigheter på russisk når de begynner på Russland master. De kvier seg derfor for å lese 

store mengder kildelitteratur på russisk, slik det forventes til en masteroppgave. For at de skal 

kunne gjennomføre en mastergrad på normert tid, er det derfor viktig at de opparbeider en 

rimelig høy lesekapasitet på russisk. Slik, tror jeg, fungerer også emnet i praksis. 

 

Endringer siden forrige periodiske evaluering: se ovenfor. 

 

Forslag til forbedringer: da RUS2502 - Russisk idéhistorie, tekstlesning ble opprettet, hadde 

vi 3 timer undervisning i uken. Det var ypperlig, men det er selvsagt urealistisk å få det 

tilbake.  

 


