
Periodisk evaluering av FRA 1501 Fransk kulturkunnskap 1 

 

vårsemesteret 2016 

 

 

Seminarspråk: fransk 

 

Emnets mål: emnet gir en innføring i fransk historie (fra 1890), 

samfunnsgeografi 

 

Varighet: 14 uker, hver uke 2 undervisningstimer, ikke obligatoriske. 

 

Vurdering og eksamen: muntlig eksamen (kvalifiseringsoppgave: studentene skal 

levere 2 essay) 

 

82 undervisningspåmeldte studenter (17.03.2016) 

56 på godkjenningsliste  

Antall studenter som gjennomførte eksamen : 45 

 

Eksamensresultater: 

- A: 15 

- B:   8 

- C: 15 

- D:   7 

- E:   0 

 

Muntlig eksamen: 30 spørsmål som omhandlet alle temaer i undervisningen .  

 

Resultatene var – veldig - gode; ingen studenter fikk karakteren «E» eller «F».  

Dette viser at studentene hadde jobbet godt med pensum og hadde godt utbytt 

av forelesningene (de fleste har brukt 5-10 timer i uken – inklusive 

forelesninger).  

 

I vårsemesteret 2016 kom de fleste av studentene direkte fra videregående 

skole (2015). Deres grunnleggende franskkunnskaper var derfor lavere enn 

foregående år. Mange studenter kunne snakke bare på norsk inntil en måned før 

muntlig eksamen. 

Likevel falt en svært liten andel studenter fra løpet av semesteret. Hvorfor ? 

Jeg igangsatte følgende tiltak for å hjelpe / støtte studentene i tilegne seg 

språklige og faglige ferdigheter: 

- Studentene fikk tilbud om personlige veiledningstimer. I tillegg fikk de 

små kollokviegruppene (nevnt under), individuell oppfølging. 

Hovedsakelig fikk både den enkelte student og gruppene praktiske råd 

om valg av metode og hvordan jobbe med litteratur/pensum.  



- Alle studentene fikk tilbud om en muntlig prøve eksamen («Mini-oral»). 

Dette ble benyttet av 28 studenter (1 time per kandidat - Totalt: 28 

timer).  

- Studentene får lite språkpraksis ved kun å følge forelesninger. Jeg 

rådet derfor studentene til å opprette små grupper (3 eller 4 deltakere) 

der de kunne praktisere språk og diskutere faget.  

 

Kanskje vi bør vurdere å opprette et nytt emne på nivå 0100 som i 2003 (FRA 

0100) for de studentene som behersker fransk dårligst.  

 

Studentene var ganske motiverte. Det var ikke obligatorisk oppmøte, men det 

var likevel godt oppmøte på forelesningene. Det var minst 34 studenter på hver 

forelesningen.  

 

Det var en god kommunikasjon mellom lærer og studenter. Studenter som ikke 

kunne delta på en forelesning, fikk individuell oppfølging fra lærer samt fra 

medstudentene. 

 

Under den muntlige eksamenen, virket studentene både fornøyde og uvanlig lite 

stresset.  

 

De studentene som behersket fransk dårligst, ga uttrykk for noen problemer med 

pensum, men takket være forelesningenes karakter fikk også disse et godt 

utbytte av kurset. 

 

Studentevaluering: 

15 leverte svar via nettskjema. Ingen var uenige med setningen: «Jeg har fått 

god oppfølging, veiledning og relevante tilbakemeldinger fra lærer underveis i 

semesteret». 

 

Kommentarfeltene for nettskjemaet viste også at studentene var veldig fornøyde 

med forelesningene og lærerens pedagogiske opplegg. I tillegg var de svært 

fornøyde med at de fikk detaljerte og grundige tilbakemeldinger på utkastet av 

essayene. 

 

 

Olivier Darrieulat 

Oslo, 19/09/2016 


