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Dette er første gang jeg underviser i emnet siden våren 2005. Vurderingsformen er i 

mellomtiden endret fra skoleeksamen til mappeinnlevering + klasseromseksamen. Den 

nye vurderingsformen er etter min mening en helt nødvendig forbedring, slik at RUS2130 

framstår i dag som et meget gjennomtenkt og godt kurs. 

 

RUS2130 er et spennende kurs der studentene skriver to essays i grammatikk, en 

arbeidsform som gir rom for teoretisk fordypning og verdifull trening i 

metode/oppgaveskrivning. I tillegg har kurset en praktisk del, nemlig seminarer i 

oversettelse til russisk med avsluttende klasseromseksamen. I kombinasjon gir disse to 

komponentene (forelesninger + essays; seminarer + oversettelse) et variert og lærerikt 

opplegg.   

 

Pensum og undervisningsformen fungerer godt. 

 

Hver student får individuell veiledning i forbindelse med begge de to essayene. Dette står 

ikke i emnebeskrivelsen, men er et tilbud jeg vil fortsette med hvis jeg skal holde dette 

kurset framover. Studentene virker veldig fornøyde med å få veiledning. Gjennom 

veiledningen blir nivået på essayene ganske høyt, noe som gjør at karakterene på kurset 

også er gjennomgående gode. Den avsluttende klasseromseksamen i oversettelse kan til 

en viss grad korrigere karakteren på essayet. 

 

Ut fra emnebeskrivelsen står faglærer fritt til å bestemme vektingen av karakterene på 

essayet og klasseromseksamen. Jeg valgte å vekte essayet med 2/3 og 

klasseromseksamen med 1/3.  

 

Forslag til forbedringer: 

Oppmøtet på oversettelsesseminarene har vært for dårlig, selv om undervisningen er god 

og oversettelsesøvelsene er nyttige. Vi har derfor, nå etter kursets slutt, lagt inn følgende 

setning i emnebeskrivelsen: Du bes også levere minst 70% av oversettelsene gjennom 

semesteret. Det er vanskelig å gjøre oversettelsesøvelsene obligatoriske, men med dette 

tillegget i emnebeskrivelsen vil studentene forhåpentligvis føle et press til å følge 

oversettelsesseminarene. 

 

Når det gjelder omfanget på de to essayene, synes jeg 5 sider er svært lite. Ifølge 

emnebeskrivelsen er ”Deloppgavens omfang på ca. 5 sider (à 2300 tegn uten 

mellomrom)”. I praksis skriver studentene dobbelt så mye slik at omfanget på 5 sider 

framstår som noe misvisende. 

 

Studentevaluering: 

Resultatene fra underveisevalueringen og den avsluttende evalueringen var meget 

oppløftende og gode. Det eneste bekymringsfulle var det lave antallet studenter som 

bidro med en avsluttende evaluering.  

 


