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Undervisningen vurderes som vellykket – jeg har fulgt opp opplegget fra tidligere med seminarer og 

individuelle veiledninger.  Studenttallet i år har vært 8 – delt mellomg utgangsspråkene engelsk, 

fransk, tysk og russisk. 

Pensum for seminarene er oppdatert og en god del forandret i forhold til tidligere, da det i denne 

omgang er lagt større vekt på metode: Det faste pensum har vært gjennomgått som før, men i år har 

vi lest en relevant doktoravhandling om gjenoversettelse som har dannet et godt og grundig  

grunnlag for noen av studentenes oppgaver, i tillegg til at den har gitt studentene mer å ”bite i” for 

videre forskning. Vi har også gått gjennom en lengre artikkel  som bygger på lingvistiske metoder for 

oversettelsesforskning, og som også ligger tett opp til det arbeidet vår gjesteforeleser Marco Barillo 

fra Spania la frem.  

 Alle studentene har vist stor aktivitet i seminarene, både når det gjelder presentasjoner og 

diskusjoner. Det er også i år stor spredning i studentenes orientering og forskningsinteresse: fra rene 

ekvivalensspørsmål innen litterær og fagspråklig oversettelse til adaptasjonsforståelse av litterære 

tekster.   

 

Alle studentene har bestått – de fleste med gode resultater som gir grunnlag for videre arbeid i en 

masteroppgave. Selvstendigheten i arbeid med å finne egen faglitteratur har variert en del. 

I forhold til forrige rapport er altså pensumlitteraturen den største forandringen, som også var 

vurdert nødvendig i forrige rapport.  Etter min vurdering har valget av pensumlitteratur fungert etter 

hensikten. 

En annen forandring på emnet i inneværende semester er at vi har hatt langt større bidrag utenfra: 

studentene har hatt obligatorisk oppmøte på seminaret som PhD-gruppen har holdt, i tillegg har vi 

hatt en gjesteforeleser og en faglig-sosial aften med bidrag fra andre lærere i faget. Dette har virket 

inspirerende både på studentene og på meg som faglærer. 

Den  individuelle veiledningen med semesteroppgaven har etter min mening fungert godt, og drevet 

studentene. I forrige rapport antydet jeg at  det er noe som gjenstår når det gjelder emnets mer 

enhetlige fokus. Dette har jeg ikke følt i samme grad i dette semesteret, til tross for at 

interessefeltene hos studentene er varierte. Med Tourys bok som grunnlagslitteratur finner alle sin 

plass i studiet. Det empiriske materialet er i hovedsak litterære oversettelser, siden det er det enklest 

tilgjengelige. Metode for de kontrastive undersøkelsene er styrket gjennom den nye 

pensumlitteraturen, og gir rom for de forskjellige angrepsvinklene. 
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