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Vurdering av undervisning, pensum, eksamen og læringsutbytte: Det dreier seg om et 

heisemne som har vært gitt i snitt annenhver vår. Emnet omhandler fransk i kontrast og er 

korpusbasert. Det bygger på OMC-korpuset og har vist seg som en suksess tidligere. 

Pensumet jeg la opp til i kurset, «Les déterminants en francais» (Gary-Prieur, 2011) var godt 

tilpasset bachelornivået, mindre for masternivået. Derfor ga jeg ut tilleggslitteratur spesielt 

myntet på masternivået og vinklet også noen av forelesningene i en masterretning. 

Problemet for alle heisemnene er sjonglering mellom nivåene både i undervisning og 

pensum. 

Bacheloremnet hadde 13 studenter, mens masteremnet hadde 4. 

Gjennomføringen av emnet er jeg godt fornøyd med. Det var en svært god bachelorgruppe 

hvor flere av studentene kom direkte fra 1000-nivået med svært gode karakterer i bunn. 

Resultatene ble derfor meget gode, med snitt på B, hele fire A og bare en F. At fire får A av 

13 er selvsagt prosentvis mye, men det var fullt fortjent og dobbeltsikret med medsensor for 

emnet. Faktisk ble minst to besvarelser «løftet» i karakter etter utvidet medsensur. 

Masteremnet hadde denne gang bare fire studenter, men det dreier seg om godt motiverte 

studenter. En av dem, skriver masteroppgave med meg om samme emne og hadde egentlig 

avsluttet emnedelen av masterstudiet sitt. Hun tok emnet som et bonusemne. En annen av 

studentene jobber som assistent dette høstsemestret for FRA1103 (Muntlig fransk og 

fonologi). I tillegg var det ytterligere to godt motiverte masterstudenter på emnet. Temaet 

fungerte også fint for mastergruppen, men pensumlitteraturen var ikke så godt tilpasset 

dette nivået. Pensumboka til Gary-Prieur fungerte som nevnt best som bok for 

bachelornivået. Gjennom forelesninger og oppfølginger sørget jeg likevel for at også 

mastergruppen fikk det de trengte. Karaktermessig ble det to soleklare A, en B i nedre skala 

og en middels god C. 

Forbedringer: Heisemner for fransk kan brukes, men som supplement til regulære, "robuste" BA- og 

MA-emner som vi jobber med å få på plass. 
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