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Periodisk emnerapport 

SLAV4101 – Oversettelse til og fra russisk eller et annet slavisk språk, høsten-2015 

1. 

Emnet tas hver høst på masternivå. Høsten-2015 ble dette emnet tatt for første gang. Formen er 

forelesning/seminar. Undervisningen består av 4 forelesninger i oversettelsesteori og 14 praktiske 

seminarer i oversettelse. Forelesninger i oversettelsesteori er felles for alle studenter (som studerer 

forskjellige slaviske språk) der man presenterer og diskuterer sentrale oversettelsesproblemer. 

Studentene har en obligatorisk aktivitet – muntlig presentasjon på norsk. Dette fungerte bra.  

Pensumet for oversettelsesteori består av Omsetjingsteori av S. Lomheim og In Other Words, A 

Coursebook on Translation av M. Baker. 

Pensumet for praktiske seminarer i oversettelse i russisk består av avanserte autentiske tekster som 

representerer ulike genrer med hovedvekt på litterære tekster og fagtekster, samt aktuelle 

avistekster fra politisk, sosial og kultur sfære i Norge og Russland. Disse har fungert utmerket. I dette 

emnet bruker vi et interaktivt oversettelsesprogram som er en database for parallelle oversettelser. 

Programmet er en del av RuN-prosjektet der man bruker autentiske teskter av f. eks. Ingvar 

Ambjørsen, Jostein Gaarger, Erlend Loe, Mikhail Bulgakov. Tekstene fra dette prosjektet fungerte på 

en absolutt utmerket måte. 

Omfanget av undervisningen synes godt. Undervisningen består av to timer forelesning/seminar per 

uke i 14 uker. Undervisningen har foregått i et seminarrom i P.A. Munchs hus. Infrastrukturen der er 

meget god. Studentene fikk oppfølging og tilbakemelding hver gang de leverte oversettelser.  

Eksamensformen på emnet er 4-timers skriftlig eksamen som består av oversettelse av to tekster: en 

fra norsk til et slavisk språk og en kortere tekst fra et slavisk språk til norsk. Denne formen viser på en 

meget god måte hva studentene har tilegnet seg av kunnskaper. 

2.  

Læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen gir en god beskrivelse av hva studentene skal 

kunne etter avlagt eksamen. 

3.  

Emnebeskrivelsen synes å fungere tilfredsstillende. Siden vi har noen forelesninger i 

oversettelsesteori bør dette nevnes under «Kort om emnet». Under ”Undervisning” bør kravet om en 

obligatorisk skriftlig kvalifiseringsoppgave endres til «en obligatorisk muntlig presentasjon». Det var 9 

kandidater som tok eksamen. Alle kandidater bestod eksamen: 33 % fikk A-karakter, 33 % fikk B-

karakter, 22 % fikk C-karakter og 11 % fikk D-karakter (1 kandidat). Dette synes å være meget bra.  

Det var 5 studenter som besvarte evalueringen. 20 % er svært enig, og 80 % er enig i at 

emnebeskrivelsen gir relevant og klargjørende informasjon om undervisning og obligatoriske 

aktiviteter. 80 % er svært enig i at de har fått god oppfølging, veiledning og relevante 

tilbakemeldinger fra lærer underveis i semesteret. 40 % er enig og 40 % er svært enig i at de er 

fornøyd med undervisningen på emnet. 
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Emnet synes å fungere i emnegruppen det inngår i, og det er riktig plassert med hensyn til nivå og 

anbefalt semester. 

4.  

Siden dette emnet var nytt er det ikke mulig å kommentere endringer. 

5.  

Det kan være nyttig å ta flere forelesninger i oversettelsesteori, f. eks. 5 eller 6 ganger. Det kan 

anbefales å fortsette å jobbe med tekstene fra RuN-prosjektet siden de fungerte så bra. 

Oslo, 28. januar 2016 

Margarita A. Kapstad 

emneansvarlig 

 

 

 


