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______________________________________________________________________ 

  

1. Vurdering av 

 

1.1. Pensum 

Pensum var stort sett det samme som siste gang kurset ble gitt, dvs. med 

hovedvekten på Boase-Beiers Stylistic Approaches to Translation (2006) og flere 

artikler. Det er fortsatt en mangel at det ikke foreligger  noe lærebok som tar for seg 

undersøkelser av oversettelser til norsk. 

1.2. Undervisning 

En dobbeltime av undervisningen ble erstattet av en meget vellykket 

gjesteforelesning av forfatteren til pensumboka Boase-Beier. Det kan nok være 

vanskelig å få til hver gang, derfor bør studentene oppfordres til å gå på andre 

gjesteforelesninger med tema oversettelse.  

Noe som har vært viet for lite tid, var studentpresentasjonene. Mao. kunne 

studentene ha blitt involvert i større grad i selve undervisningsopplegget ved at de 

presenterte pensumlitteraturen.  

1.3. Ressurser og infrastruktur  

Ingen kommentarer.  

 

1.4. Eksamen  

Vurderingen skjer på grunnlaget av en mappe med tre oppgaver: en oversettelse, et 

essay og en oppgave om oversettelsesstrategier. Studentene fikk tilbakemelding på 

en førsteinnlevering av oppgavene. Det viste seg blant annet at noen av studentene 

aldri hadde skrevet et essay.  

 

2. Læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen  

Kunne blitt tatt mer på alvor i og med at studentene oversatte altfor lite. De jobbet 

hovedsakelig med den første innleveringsoppgaven som riktignok er en oversettelse 

på 4-6 sider. Men de fikk ikke øvelse i å oversette forskjellige teksttyper. 

Analyse/evaluering av norske oversettelser (oversettelser til norsk) derimot har vært 

et av hovedtemaene. 

 

3. Endringer siden forrige periodiske evaluering 
Etter siste evaluering er pensum og emnebeskrivelse til de TRANS 4101 (Teori og 

metode i oversettelsesstudier) og TRANS 4131 blitt forandret i et forsøk på å gjøre 

emnene mer spesifikke, mer forskjellige. Det er dessverre ikke blitt undersøkt om 

hvorvidt dette har lykkes. Men studentene har i motsetning til tidligere ikke klaget 

over usikkerhet mht. hva som skal gjennomgås/ arbeides med i hvilket emne.  

 

4. Forslag til forbedringer 

Flere korte oversettelser, la studentene diskutere egne oversettelsesløsninger  (som 

det også står i emnebeskrivelsen). Sørge for at studentene vet hva som forventes av 

(ikke minst formatet av) deres oppgaver, sørge blant annet for at de vet hvilken 
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form oppgavene skal ha slik at ikke dette blir en ekstra belastning. Orientere 

studentene om tilstelninger/gjesteforelesninger. 

 

 


