
Emnerapport KIN3010 høst 2016 

 

Emnet/opplegget ble gjennomført på samme måte som foregående år, 

med unntak av noen endringer (merket med * under). 

 

18 studenter var oppmeldt til emnet, 17 møtte til eksamen og 17 besto 

emnet. Snittkarakteren var B.  

 

På bakgrunn av muntlige tilbakemeldinger i undervisningen samt den 

periodiske studentevalueringen av emnet, ble det besluttet at det burde 

settes av flere ressurser til undervisningen videre i løpet*. Dette 

inkluderte, oppsummert: 

- mer skrivetrening* 

- muntlig øving/diskusjon av temaene i pensumstekstene* 

- ferdigstilte skriftlige versjoner av oversettelsene gjort i timene, for 

studentenes referanse* 

 

Samtlige av ovennevnte punkter ble innført som egne timer i påfølgende 

emne KIN3010, og i videreføres også til KIN2010 (gamle KIN3010) i 

vårsemesteret 2017. 

 

Positive tilbakemeldinger: 1) Godt pensum og grundig gjennomgang. 

Relevante temaer. 2) God kontakt med faglærere. 3) Fagets helhetlige 

tilnærming (nærlesing + oversettelse, skriftlig øvelse, muntlig øvelse og 

diskusjon). Samtlige av disse aspektene utvides videre f.o.m. våren 2017, 

inkludert økt fokus på grammatikkoppgaver i kollokvietimene. 4) Felles 

utarbeidet oversettelse distribuert i klassen ble godt mottatt. 

 

Negative tilbakemeldinger: 1) Noen problemer knyttet til 

kollokvieundervisningen ble uthevet i studentevalueringen og vil bli fulgt 

opp i kommende semester. 2) Grammatikkoppgavene i pensumboka ble 

ikke gjennomgått i tilstrekkelig grad. Dette vil bli vektlagt i kollokvier 

våren 2017. 3) Tre timer undervisning i strekk på mandager oppleves av 

noen som for mye. Av praktiske årsaker endres dette ikke på til våren 

2017. 4) Eksamensformen får kritikk av et par studenter. Digital 

eksamensform (som inkluderer bruk av ordbok på ukjent tekst) innføres 

på KIN3010 f.o.m. høst 2017. 5) Økt grad av skrivetrening ønskes. Dette 

får egen undervisningsbolk sentrert rundt samme pensum som 

tekstlesingen (til forskjell fra høsten 2016) f.o.m våren 2017. 

 

 

 

 



Generelt 

Overgangen fra fokus på dagligdags muntlig språk i 1., 2. og 3. semester 

til nærlesing og nøysommelig oversettelse av autentiske tekster er klart en 

vanskelig kneik for flertallet av studentene. Det å forholde seg til 

ubearbeidede tekster hvor setningsanalyse, vokabularanalyse og tematisk 

dybde er på et høyere nivå kan virke avskrekkende for flere. Oversettelse, 

som er en nøysommelig og til tider teoretisk disiplin, faller også 

dessverre utenfor interessefeltet for flere av studentene, dette til tross for 

at det er pedagogisk veldig viktig å kunne gjøre en tekst på 

originalspråket transparent på dette stadiet i opplæringen. Flere gode 

innspill er mottatt av studentene og diskutert blant faglærerne. Mange av 

disse ble tatt med til KIN3010 høsten 2016 og planlegges for begge 

emner i framtidig gjennomføring, inkl. KIN2010 våren 2017. Bl.a. mer 

fokus på skrivetrening samkjørt med tekstlesing vil bli innført fra og med 

våren 2017. 

 

 

 

 

Øystein Krogh Visted, emneansvarlig, 03.02.17 


