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1.  

- Pensum   
Pensum er strukturert og fungerer godt til å drille nybegynnerstudenter i skriftlig russisk. 

Pensum er knyttet til et elementært ordforråd og en basisgrammatikk som følger læreboka 

og parallellkurset rus1001. Pensum har vært uforandret i mange år, men vi merker at 

ferske studenter de siste to årene oppfatter at pensum er tungt og omfattende. Det er 

vanskelig å endre pensum på dette nivået uten å senke minimumskravene for hva en 

russisk lavere grad skal inneholde. 

  

- Undervisning   

Kombinasjonen av forelesning med gjennomgang av skriftlige oversettelser samt språklab 

med muntlige øvelser ser ut til å fungere fint, men kanskje bør forelesningene åpne for 

mer studentaktivitet og ha en mindre tradisjonell form.  

I tillegg til en muntlig kvalifiseringsprøve har vi også innført tre obligatoriske skriftlige 

innleveringer (nytt fra høsten 2016). Dette ble godt mottatt av studentene som arbeidet 

flittig med disse tekstene. 

 

- Eksamen   
Skriftlig eksamen i oversettelse av ukjent tekst fra norsk til russisk (samt noen få setninger fra 

russisk til norsk) er en god evalueringsform som klart viser hvilket nivå studentene ligger på. 

 

2. Emnebeskrivelsen fungerer godt, men det har vært en del frustrasjon blant studentene de siste 

to årene. Det dreier seg særlig om arbeidsmengde og pensum. I en intern underveisevaluering 

midt i semesteret var studentene overveldende positive, men mot slutten av semesteret spredte det 

seg en viss misnøye som gav seg utslag i sluttevalueringen og relativt svake eksamensresultater 

med uvanlig mange besvarelser på nivå E.  

 

3. Mulige forbedringer. Ved siden av de obligatoriske skriftlige innleveringene, gjorde vi 

også noen andre endringer høsten 2016 på bakgrunn av evalueringene fra høsten 2015. Disse 

endringene ble grundig diskutert av undervisningspersonalet i samråd med lærebokforfatteren. 

En endring var at undervisningen i 2016 startet to uker tidligere enn i foregående år. De to 

første ukene la jeg vekt på å gi studentene en elementær forståelse av syntaks og morfologi 

uten å trekke inn nye russiske ord som ville kunne virke forvirrende. En slik innføring i 

setningsanalyse og kasus er noe studentene har etterspurt i flere år. Likevel var det flere i 

evalueringen for høsten 2016 som syntes denne innføringen ble for vanskelig da den inneholdt 

terminologi som «objekt, akkusativ, subjekt, nominativ osv.». Det er vanskelig å se hvordan 

et språkstudium på universitetsnivå kan gjennomføres uten forståelse av slike grunnleggende 

begreper, men formidlingen av denne forståelsen er noe vi vil arbeide mer med framover. Jeg 

synes absolutt ideen om to ukers innføring i elementær (russisk) setningsanalyse er fruktbar 

og verdt å beholde. 


