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1.  

Pensum i emnet er de oversettelsene som gjennomgås, læreboken ”Zhili-byli...” som er brukt 

tidligere, samt et kompendium i fonetikk. Omfanget av pensum virker rimelig. Dog er det 

foruroligende at mange bruker mindre enn 10 timer i uken på emnet. Imidlertid er det kun 8 av 32 

studenter som har besvart evalueringsskjemaet så det er vanskelig å se hvilken konklusjon man 

kan trekke. Undervisningen har som i fjor foregått  som forelesninger (1 dobbelttime pr. uke) og 

gruppeøvelser i språklaboratoriet (1 dobbelttime pr. uke). Forelesningene får svært god kritikk, 

men liksom i fjor får vi negative tilbakemeldinger på undervisningen i språklaboratoriet. 

Emneansvarlig lærer vil ta dette på alvor og innkalle læreren på språklab til et møte i forkant 

semesteret emnet skal gå neste gang for å diskutere hvordan dette kan endres.  

Emnet har 2 muntlige kvalifiseringsoppgaver. En student kritiserer at ”både settingen hvor alle 

sitter i et rom og prater i munnen på hverandre, og at man testes i muntlig, skriftlig og teori 

samtidig.” Dette tar emneansvarlig til etterretning, men han er fundamentalt uenig. Prøve i et rom 

hvor studentene sitter i hver sin bås, men at det også foregår andre ting i rommet, er en del av 

selve den muntlige prøven – og bidrar til å skape en realistisk situasjon av det man vil møte i 

arbeidslivet. Man vil aldri i ”det virkelige livet” når man skal jobbe med muntlig aktivitet finne 

ideelle tilstander hvor det ikke er noen forstyrrende elementer i form av gatestøy, støy fra 

datamaskiner, andre som prater ol. Hvordan studentene takler de ”forstyrrende elementene” er 

derfor en del av prøven. En annen sak er at dette kan formidles klarere til studentene i forkant av 

prøven. Testing av praktiske og teoretiske kunnskaper samtidig er også helt nødvendig. Skal man 

noen gang jobbe med språket på et eller annet nivå vil det alltid kreves en kombinasjon av praksis 

og teori. 

Når det gjelder eksamenformen er det ingen spesielle kommentarer. 

 

 

2.  
Læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen synes å gi en god beskrivelse av hva 

studentene skal kunne etter avlagt eksamen. Alle studentene som deltok i evalueringen svarer at 

emnets innhold og læringsmål er bra eller dekkende. Ingen spesielle kommentarer. 

 

 

3.  
Emnebeskrivelsen synes å fungere tilfredsstillende. Nesten alle studentene i evalueringen skriver 

at emnebeskrivelsen er bra eller dekkende.  

Snittkarakteren på emnet er B, og det er flere som har fått A og B enn en normalfordeling skulle 

tilsi. De tilsynelatende gode karakterene har imidlertid en god forklaring: Det skyldes 

russiskspråklige studenter (russere, baltere) som (selvfølgelig) på en enkel måte får gode 

karakterer i praktisk språkbruk. Fagansvarlig har regnet ut gjennomsnittet ved å ta bort de 

russiskspråklige studentene, og da blir snittet en klar C. Hvis man ser bort fra de russiskspråklige 

studentene blir derfor karakterfordelingen tilnærmet normalfordelt.  

Emneansvarlig lærer får meget gode tilbakemeldinger. Derimot får språklabundervisningen 

dårlige tilbakemeldinger. Det vil bli satt i gang tiltak i denne forbindelse (jf. pkt. 1 og 5). 

 

4.  
Fra og med vår 2011 var emnene RUS1001 og RUS1002 en forutsetning for å kunne begynne på 

emnet. Dette har ført til at færre har begynt uten nødvendige forkunnskaper. Ingen ytterligere 

endinger har skjedd. 
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5.  
Språklabundervisningen har fått kritikk to år på rad. Dette vil bli tatt på alvor, og det vil bli 

laget en handlingsplan for hvordan undervisningen i språklaben skal forbedres før emnet går neste 

gang. 
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Trond Nordenstam, emneansvarlig 

 


