
Anonym students tips i kursutvärdering, H20 
Sup nerds. Här kommer alla de tipsen ni skulle kunna behöva för att klara av den här kursen 
(SLRYNY, Grammatik 1 och Praktik 1). 


1. Gå på alla föreläsningar och övningar. Missa inget. Var aktiv under dem. Det är psykologisk 
tortyr att prata ett språk man inte kan framför fler än sig själv, men det är jättebra övning. DET 
ÄR BRA ATT VÅGA HA DET JOBBIGT.  

2. Var beredda på att det här är en väldigt tung kurs. Jag la 33 timmar i veckan ungefär. För 15 
högskolepoäng är det ungefär 15 timmar/högskolepoäng. Den, med råge, svåraste kursen jag 
gjort på KTH var ungefär 20 timmar/högskolepoäng.  

3. Du kommer att nöta obscent mycket Wordalist. Just be on that grind.  

4. Fredagsproven är en dålig barometer på om tentan kommer att gå bra. Men gör dem ändå, 
och nöt in det som inte sitter efter.  

5. Få inte panik när du öppnar en extenta tre veckor innan tentan. Du hinner lära dig mycket mot 
slutet.  

6. Plugga varje dag.  

7. Lär dig skrivstil och ryska tangentbordet OMEDELBART. Jag kunde inte skriva svensk skrivstil 
innan, och det tar lång tid innan skrivstilen sitter. Men när den sitter så sitter den. Ryska 
tangentborden är bara att grindea in, du kommer att bli bättre och bättre på det.  

8. Det är en skitbra kurs. Det var jättekul att göra den. Och du kommer att lära dig sjukt mycket 
ryska (Och även grammatiken som du sket i under gymnasiet kanske du kommer tycka är kul). 
Ge det tid och lyssna på föreläsningarna, så sitter grammatiken tills slut. Jag visste inte vad ett 
ackusativobjekt eller ett adverb var innan den här kursen, men nu sitter det mesta.  

9. Kom ihåg: HA KUL. Det är jättekul att studera språk! Du kan rappa ryska-texter, lyssna på rysk 
musik, trakassera rysktalande vänner och mycket mer. Poängen med kursen är att lära sig 
Ryska, och om du kommer ihåg det kommer det att gå strålande!  

10. Хорошо



