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Det var til sammen 11 oppmeldte studenter på dette kurset, fordelt på 4 språk: engelsk (7), tysk 

(1), russisk (2), fransk (1). Det var 4 lærere, hvorav 3 var hentet inn fra Norsk Oversetterforening.  

 

Undervisningen var fordelt mellom nettbaserte seminarer og 3 fellessamlinger. De nettbaserte 

møtene var på 2 timer pr. gang, og var viet diskusjon av innleverte oversettelser. 

Fellessamlingene var på 4 timer pr. gang. Halvparten av tiden var alle språk samlet til diskusjon 

om spesielle temaer (oversettelse av drama, barnerim & regler, prosjektbeskrivelser av 

masteroppgaver),  mens de siste 2 timene av hver fellessamling ble studentene delt i grupper etter 

språk, og man kunne da gjennomgå innleverte oversettelser.  

 

Til den nettbaserte undervisningen brukte vi Adobe Connect, og erfaringene med dette er litt 

blandede. En slik undervisningsform gir muligheten til å delta selv om man ikke befinner seg i 

Oslo, og dette semesteret hadde vi en student i Canada, en i Stavanger og en i Tromsø, samt en 

lærer i Wien. Men å undervise på nett har også mange negative sider: diskusjonen går tregere og 

blir mer oppstyltet, og kan lett bli avbrutt og/eller forstyrret av tekniske problemer. Studentene 

ble  bedt om å evaluere undervisningen skriftlig, og jeg fikk inn 8 svar. Flere nevner at de synes 

den nettbaserte undervisningn fungerte dårligere enn vanlig klasseromsundevisning, og som lærer 

er jeg er helt enig i dette. Samtidig gir samtlige studenter uttrykk for at de er fornøyd med kurset 

som helhet, og at de har hatt godt utbytte av det. Jeg vil vurdere å gi kurset som et delvis 

nettbasert tilbud også neste gang (høsten 2013), for det er en stor fordel å kunne tilby kurset til 

studenter som har et utenlandsopphold eller som er bosatt andre steder.  

 

I kursevalueringen gir alle studentene positiv tilbakemelding på fellessamlingene, og flere trekker 

fram fordelen med å kunne diskutere oversetterfaglige problemstillinger på tvers av språk. Denne 

gangen hadde vi en gjesteforeleser fra Norsk Oversetterforening til den siste samlingen, og det 

fungerte fint. Til neste gang vil jeg vurdere å få inn en ekstern som kan gi et foredrag om 

gjendiktning av poesi.  

 

Evalueringsformen på dette kurset var mappeinnlevering med karakter. Det er en form jeg vil 

endre på. Det er ikke uproblematisk å gi karakter (i stedet for bestått/ikke bestått, som på 

Praksisseminar 1) på oversettelser som er blitt diskutert i grupper og kommentert av faglærer, og 

jeg vil heller foreslå at vi prøver hjemmeeksamen over 3 dager neste gang,  med karakter.  

Gjennomsnittskarakter for dette kurset var B, ingen stryk.  
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