
Periodisk-emnerapport: Oversetterens oppgave. Teoriemne for 

litterær oversettelse - trans 4401-4402, høst 2012 

 

Emnet tilbys i en 10-poengsvariant (trans4401) og en 20-poengsvariant (trans4402) etter 

mønster fra teoriemnene som tilbys av allmenn litteraturvitenskap (lit4310). Opplegg og 

pensumkrav følger også langt på vei tidligere praksis på lit4310. Trans4401/2 ble tilbudt 

første gang høsten 2012 som et tilbud til studentene i litterær oversettelse. Det har også blitt 

tilbudt til studentene i allmenn litteraturvitenskap.  

 

Emnebeskrivelsen er utformet relativt generelt med tanke på at emnet ikke skal knyttes for 

spesifikt til én bestemt lærer. Mens de fleste oversetteremnene har en lingvistisk profil, legges 

det på dette emnet mer vekt på stilistiske, estetiske, politiske, kulturelle og filosofiske 

tilnærminger.  

 

Totalt avla 8 studenter eksamen etter følgende karakterfordeling: 2x A, 2 x B, 3 x C, 1 E.  

 

Pensum (innhold, omfang) I rene sideantall var pensum relativt beskjedent, men ettersom 

mange av artiklene var svært vanskelige å lese, virket sideantallet passende.  

 

Det ble uttrykt et sterkt ønske under planleggingen av kurset om å unngå å trykke opp 

kompendium. I tillegg til å bruke svært mange av artiklene i The Translation Studies Reader 

(Venuti), la jeg derfor opp en rekke artikler som var tilgjengelige i databaser via UB. Dette 

medførte svært store problemer. Artikler som var tilgjengelige under planleggingen av emnet 

var plutselig ikke tilgjengelig når undervisningen startet. Dermed måtte faglærer skanne inn 

artikler og distribuere dem (ulovlig) på classfronter. Ellers ville ikke undervisningsopplegget 

fungert.  

 

Undervisning (undervisningsformer, timeantall, spredning over semesteret, obligatoriske 

aktiviteter, kvalifiseringsoppgaver) 

 

Mitt inntrykk er at kombinasjonen av lærerstyrt undervisning, studentinnlegg, fremlegg av 

oppgaveideer og skisser, fungerte bra. Det kom også frem på evalueringen. 

 

Ressurser og infrastruktur (undervisningsrom, audiovisuelle hjelpemidler, bibliotek-

ressurser m.m.) 

 

Rommet (SB, sem rom 9) var dårlig egnet for bruk av Power point. Seminarrommene i PAM 

er MYE bedre!  

 

Eksamen (eksamensordning, vurderingsform). 

Se under siste punkt, diverse. 
 

Diverse 

 

Det ble gjennomført midtveisevaluering med ”5-minutterslapper” og en enkel sluttvurdering i 

form av samtale. 

 

Noe av det som kom frem:  

 



Studentene opplevde stoffet som relevant og interessant, satt pris på godt forberedt lærer og power 

point-oversikter som siden ble liggende på Fronter med en del informasjon. 

 

Noen følte seg usikker på eksamensformen og hadde problemer med å forstå hva som ble 

forventet av dem. Etter at dette kom frem på midtveisevalueringen, brukte vi mye tid på å snakke 

om oppgaveskriving. Dette hjalp, men enkelte syntes fortsatt det var vanskelig å forstå hvordan de 

skulle skrive oppgaven. Veiledning på seminaret og deretter individuelt, hjalp litt mer. Likevel 

vitner problemet om noen grunnleggende utfordringer på emnet.  

Studentene hadde svært ulike forutsetninger. De som hadde litteraturvitenskapelig bakgrunn 

hadde gode forutsetninger for å forstå teoretiske artikler med referanser til hermeneutikk, 

poststrukturalisme og postkolonialisme, men måtte jobbe med å tilegne seg kunnskaper om 

spesielle utfordringer ved praktisk oversettelse. Enkelte av de som hadde bakgrunn fra 

språkvitenskap måtte jobbe hardt med å forstå det mer hermeneutiske, poststrukturalistiske og 

kulturteoretiske stoffet. Noen hadde også problemer med å forstå at de selv skulle utvikle 

problemstillinger og at dette var en integrert del av arbeidet med semesteroppgaven. Noen hadde 

nok foretrukket at faglærer ga dem en klart definert oppgave. Selv om jeg kom med forslag på 

oppgaver som kunne være aktuelle, oppfordret jeg dem til å definere oppgaver og 

problemstillinger selv. Ettersom det var en relativt liten og stabil gruppe studenter som fulgte 

seminaret, var det gode muligheter for individuell oppfølging av prosessen med å skrive oppgave.  

 


