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Periodisk emnerapport 

RUS1001 – Russisk grammatikk 1, høsten 2016 

 

1. 

Pensum i emnet er boken Azbuka-1 (2. utgave) som er skrevet spesielt for innføringsemnet i russisk 

ved UiO. Målet med pensumboken er å gi språkstudenter et grunnlag i russisk med spesiell fokus på 

uttalereglene og grammatikken. Pensumboken fungerte utmerket. Omfanget av undervisningen 

synes godt. Undervisningen består av seks timer forelesning/seminar (3 dobbelttimer i uken) i 14 

uker. Emnet tas samtidig med RUS1002. Oppmøte i undervisningen var obligatorisk. 

Emnet har to obligatoriske kvalifiseringsoppgaver som løses som prøve i Fronter. Oppgavene 

fungerte meget bra etter hensikten. I tillegg hadde studentene én obligatorisk skriftlig prøve (á 10 

minutter) én gang i uka som bestod av noen praktiske oppgaver i grammatikk. Undervisningen har 

foregått i auditorier i Kristine Bonnevies hus og i Vilhelm Bjerknes` hus. Infrastrukturen der er god, 

med alt nødvendig utstyr.  

Eksamensformen på emnet er 4–timers skriftlig eksamen, som består av både teoretiske og praktiske 

oppgaver i russisk uttale og grammatikk. Denne formen viser på en utmerket måte hva studentene 

har tilegnet seg av kunnskaper.  

 

2. 

Læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen gir en meget god beskrivelse av hva studentene 

skal kunne etter avlagt eksamen.  

 

3.  

51,7 % av studentene som besvarte evalueringen, skriver at emnebeskrivelsen er dekkende. 67 

kandidater var oppmeldt til eksamen, 1 kandidat møtte ikke opp. Snittkarakter på C er rimelig. 57 

studenter bestod eksamen, 6 studenter strøk. Strykprosenten på emnet er 10 % som er innenfor det 

normale. Tre kandidater ba om karakterbegrunnelse. Emneansvarlig som har tatt undervisningen i 

emnet, får gode tilbakemeldinger av studentene. 43,3 % av de studentene som besvarte 

evalueringen, har fått god oppfølging, veiledning og relevante tilbakemeldinger fra lærer underveis i 

semesteret. 40 % av studentene brukte 15 timer eller mer i uken, inkludert undervisningen. Dette 

synes å være meget bra. 

Emnet synes å fungere i emnegruppen det inngår i, og det er riktig plassert med hensyn til nivå og 

anbefalt semester. Emnet er riktig definert med hensyn til anbefalte forkunnskaper. 
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4. 

Høsten 2016 ble det innført en ny obligatorisk aktivitet i RUS1001 - en ukentlig skriftlig prøve á 10 

minutter som består av noen praktiske oppgaver innenfor uttaleregler og grammatikk. Oppgavene 

fungerte som en god repetisjon av det som ble gjennomgått i løpet av uka. I tillegg fikk læreren en 

god oversikt over eventuelle problemer med lesestoffet.     

  

5. 

Etter å ha undervist i dette emnet i fire semestre, er det blitt tydelig for undertegnede at pensumet 

er litt for omfattende. Av denne grunnen kan det kanskje være fornuftig å redusere antall leksjoner 

som tas i løpet av semesteret. Temaene som eventuelt kan tas av pensumet kan være: 

 - instrumentalis 

 - komparativ av adjektiv og adverb 

 - imperativ 

 - kortform av adjektiv. 

Det anbefales å fortsette med obligatorisk oppmøte i undervisningen. 

 

Oslo, 31. januar 2017 

Margarita A. Kapstad 

Emneansvarlig 

 

 

 


