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Periodisk emnerapport av FRA 2102/4108 

 

Med bakgrunn i fjorårets evaluering av heiskurset FRA 2102/4108, ble mindre strukturelle 

endringer foretatt for samme heiskurs H 2007. Hovedendringene besto i: 

 

(i) bedre å integrere de ulike språknivåene og –kombinasjonene i kurset (se punktene 

1 – 3 under) 

(ii) å gi studentene færre skriftlige arbeider underveis 

(iii) å erstatte prosjektoppgaven med en semesteroppgave  

 

Også dette semesteret har det vært 3 ulike språkkombinasjoner å forholde seg til: 

 

1. 8 studenter med norsk som A-språk og fransk som B-språk   

2. 1 student med fransk som A-språk og norsk som B-språk 

3. 1 student med et annet språk enn norsk eller fransk som sitt A-språk.  

 

Følgelig måtte undervisningen igjen tilpasses de tre språkkombinasjonene – noe som gikk 

betydelig bedre denne gang, ettersom jeg med utgangspunkt i fjorårets heiskurs, hadde 

opparbeidet meg erfaring på området. 

 

Av til sammen 12 registrerte studenter, møtte 2 studenter ikke opp til undervisning. Av de 10 

studentene som fulgte undervisningen, var 6 på masternivå og 4 på bachelornivå. Samtlige 

fikk godkjent sine kvalifiseringsoppgaver og sin samlede innsats. Følgende karakterer ble gitt 

på: 

 

FRA 4108: A: 1, B: 3, C: 1.  

FRA 2102: A: 1, B: 3.  

 

Én student på FRA 4108 har fått utsatt innleveringsfristen for semesteroppgaven til januar 

2008 p.g.a. sykdom.  

De jevnt gode karakterene ser ut til å skyldes studentenes evne til å nyttiggjøre seg 

undervisningen og veiledningen under arbeidet med semesteroppgaven.  

Det ble undervist 3 timer/uken. Fra administrasjonens side ble undervisningen delt med 2 

timer en dag, og 1 time den påfølgende dag. Foreleser valgte å ha 3 sammenhengende timer, 

og forandret derfor timeplanen tilsvarende. Studentene ble delt inn i grupper for å arbeide med 

teori og praksis utenfor kurset på tvers av nivå- og språkgrenser. Denne inndelingen fungerte 

så pass godt i år, at det muligens ikke vil være nødvendig å foreta endringer i emnestrukturen 

- dersom trenden med at emnet appellerer til studenter med ulik språklig bakgrunn fortsatt 

holder seg. Neste gang emnet tilbys, vil det være større erfaringsgrunnlag for å trekke 

konklusjoner om eventuelle endringer i opplegget. 

Litt over halvveis i semesteret, observerte (og filmet) 3 deltakere fra pedagogisk seminar 

undervisningen i forbindelse med en pedagogisk oppgave om interaksjon mellom foreleser og 

studenter. 

 

Evaluering 

Jeg gjennomførte en evaluering litt over halvveis i kursert basert på 8 spørsmål jeg selv hadde 

utformet, som alle studentene besvarte. Ettersom bare 4 studenter av totalt 10 (2 fra FRA 

2102 og to fra FRA 4108) besvarte UiOs nettskjemaundersøkelse om heisemnet, synes det 

mest hensiktsmessig å ta utgangspunkt også i min egen evaluering samt annen supplerende 

respons underveis i forbindelse med utarbeidelsen av den periodiske emnerapporten.  



 2 

1. Er det noe ved kurset som er spesielt lærerikt?  

Det er allmenn enighet om at teorien er nødvendig for det praktiske arbeidet med 

oversettelsene, og at faglærers innspill er av avgjørende betydning for innlæringen. 

2. Er det noe ved undervisningen du opplever som vanskelig?  

Ettersom translatologi som fag er nytt for studentene, oppleves teoripensumet som 

utfordrende for de fleste. Det var enighet om at det var en god balanse mellom faglærers 

og studentenes presentasjon av teori, samt god interaksjon mellom faglærer og studenter. 

3. Kommenterer hvordan du vurderer din egen innsats til nå.  

Alle er godt fornøyd med sin innsats. Bare én masterstudent oppgir i UiOs 

nettskjemaundersøkelse å være ”litt uenig” i å ha arbeidet jevnt gjennom semesteret. 

4. Hva har så langt vært din mest lærerike erfaring knyttet til emnet? 

Samtlige påpeker at tilbakemeldinger på arbeidet med oversettelsene, der ulike løsninger 

vurderes opp mot hverandre, er det meste lærerike. Anvendelse av ny teori på praktiske 

oversettelsesøvelser oppleves som givende. Alle understreker betydningen av ukentlig 

oppgaveløsning både individuelt, i gruppe og i plenum. Gruppearbeidet utenom kurset 

betraktes også som positivt. 

5. I hvilken grad er du fornøyd med emnet. Begrunn svaret. 

Alle er veldig godt fornøyd med emnet. Begrunnelsene for de positive vurderingene er at 

det er interessant med ny kunnskap, at kurset er intellektuelt utfordrende, at det har 

relevans for fremtid yrkesvalg, at foreleser er engasjerende, stimulerende og har fokus. 

Arbeidsmengden ble vurdert som akkurat tilstrekkelig. Enkelte innrømmer at de har 

prioritert arbeidet med oppgaver på bekostning av arbeidet med teoripensumet. Andre 

mener at kombinasjonen har vært idéell, idet de har innsett betydningen av et teorisk og 

metodisk rammeverk for det praktiske oversetterarbeidet. Samtlige sier seg fornøyde med 

emnets vurderingsform. De 4 studentene som svarte på UiOs nettskjemaundersøkelse, 

påpeker at de valgte dette emnet fordi de var interessert (i) i emnets innhold (66,7%) og 

(ii) i å følge et emne med denne læreren (33,3%). 

6. Hvordan vurderer du tilgjengeligheten på den praktiske informasjonen rundt 

emnet? 

Godt over halvparten er veldig godt fornøyd med informasjonen gitt på kurset og lagt ut 

på Classfronter. I UiOs nettskjemaundersøkelse gir én bachelorstudent uttrykk for at 

Classfronter ikke har vært et nyttig redskap for å holde seg informert. Her må det 

understrekes at et nettbrudd forekom to ganger i løpet av kurset… 

7. Hvordan fungerer gruppearbeidet? 

Alle er veldig godt fornøyd med gruppearbeidet fordi de lærer mye av å jobbe sammen 

utenfor selve kurset. Enkelte påpeker at det gir trygghet å gå sammen om å løse oppgaver. 

8. Hvordan oppleves et ”heiskurs”? 

Alle ga uttrykk for at det var helt uproblematisk med et fellesemne for master- og 

bachelorstudenter. Enkelte understreket at det faktisk var givende, stimulerende og 

lærerikt med ulike språkkombinasjoner og -nivåer på heisemnet.  

 

Med utgangspunkt i midtveisevalueringen samt responsen underveis, synes det som om 

heisemnet har fungert veldig godt H 2007. Tidligere erfaringene fra kurset i 2006 viste seg 

m.a.o. å være verdifulle, idet de dannet utgangspunkt for en forbedring av strukturen på kurset 

og en nødvendig nedjustering av arbeidsmengden.  Samtidig må det understrekes at en 

særskilt god personkjemi på heisemnet H 2007 kan ha bidratt til den gode dynamikken på 

emnet. 

 

Antin Fougner Rydning, Blindern, 5.7.2007 
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