
Periodisk emnerapport for TRANS 4111 Høst 2012 

 

1. Pensum har vært OK  og i tråd med planen.  Det må bemerkes at TRANS 4131 er flyttet ”ned” 

til første semester, noe som har hatt en viss effekt på studentenes opplevelse av disse to 

emnene.  Dette har vært diskuert mellom meg og emneansvarlig på TRANS 4131, og også 

klargjort overfor studentene,  Emneansvarlige  har etter semesterslutt satt oss ned for å få en 

bedre  fordeling av studentenes læringsmål og arbeidsoppgaver i de to emnene. Dette vil 

resultere i en revisjon av planene for de to emnene – både hva gjelder fokus for 

undervisningen og pensum. Arbeidet med dette er allerede godt i gang. 

Likevel – studentene har gitt inntrykk av å like emnene og oppgavene som har vært knyttet til 

dem. De har også vist gjennomgående stor innsats i egne arbeider, både muntlige og 

skriftlige (med unntak av en student som har vært mye borte fra undervisningen, og derfor 

ikke fått med seg bitene som skal til for å se fremdriften i emnet) 

Undervisningsformen har vært tilfredsstillende, med stor deltakelse av studentene. Jeg er 

selv ikke stor bruker av audiovisuelle hjelpemidler, da jeg tror på direktesamtaler og dialog i 

undervisningen. Studentene har imidlertid vist god bruk av power point i sine egne fremlegg. 

 

Undervisningsrom:  Ressursene har vært veldig bra.  Rommet har kanskje vært litt for stort 

til den seminarvirksomheten vi har. Må vurderes fra semester til semester. 

Eksamen: Eksamen på ement består av en mappe av tre oppgaver. I) en oversettelse ii) et 

essay om meningsfellesskap i utgangstekst og måltekst iii) en oversettelseskritikk. iii)  i  

mappen er i en annen sjanger enn ii). Sjangerskiftet har vært interessant – den ene oppgaven 

er av mer klassisk akademisk natur, den andre er mer samfunnsrettet og mer subjektiv.  

Dette har fungert godt. 

 

2. Læringsutbytte: Gjennom kritisk analyse og metodisk oppbygde praktiske øvelser skal studenten 

utvikle en reflektert lingvistisk forståelse av oversettelse, og sette seg inn i relevante 

problemstillinger for translatologisk forskning. 

Analysemetode har vært gjennomgått, og er forstått av de fleste. Det har vært viktig og nyttig å 

klargjøre skillet mellom metode(r) for å oversette og metode(r) for å analysere og gi en kritisk 

vurdering av oversatte tekster. 

Vil imidlertid legge noe større vekt på en sammenlikning av forskjellige teorier i neste omgang. Nytt 

pensum vil også gjenspeile denne dreiningen, som er ansett nyttig for å skape klarere grenser 

mellom  de to obligatoriske emnene i første semester. 

3. Emnebeskrivelsen  . Ovennevnte gir et indirekte svar på dette.  Emneansvarlige for TRANS 

4111 og TRANS 4131 høst 2012 har samarbeidet godt. Vi er imidlertid veldig klar over at det 

er stor mangel på pensummateriale som omhandler norsk.  Vi er i planleggingsfasen for å 

bedre på denne mangelen – men det vil kreve noe frikjøp av undervisning fremover.   



Studentene kommer fra forskjellige språkfag.  Dette medfører at de også kommer med 

ganske forskjellig språkteoretisk opplæring. Vi er derfor åpne for at studentene skriver 

oppgaver hvor de kan trekke med seg den språkteoretiske innfallsvinkel de er kjent med i 

sine egne oppgaver om ekvivlaens/meningsfellesskap. Her har individuell veiledning vist seg 

å være både viktig og nyttig. 

 

4. Jeg har ikke forandret på oppgavene eller på pensum siden siste periodiske evaluering. 

5. Forbedringer: Det pågående arbeidet mellom emneansvarlige på TRANS 4111 og TRANS4131 

er ment som forbedrende tiltak. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Bergljot Behrens 


