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Lærers vurdering: 

7 studenter var oppmeldt til eksamen. 6 av disse deltok alltid i undervisningen, mens 1 hadde 

fulgt undervisningen forrige gang og derfor bare gikk opp til den avsluttende prøven. 5 av 

studentene går på språkprogrammet, 1 på EAS og 1 på LAP. Det var generelt godt faglig nivå 

hos elevene som også viste høy grad av interesse og motivasjon. Snittkarakteren etter 

eksamen ble B (1 A, 3 B, 2 C og 1 D). 

 

Kurset hadde 14 undervisningsuker. Hver gang fikk studentene mulighet til å forberede og 

levere inn oversettelse til retting, oversettelsen ble så gjennomgått i fellesskap i 

undervisningen. (2 av oversettelsene var obligatoriske.) Denne undervisningsformen virket 

populær blant elevene som stort sett alltid leverte til retting. De så ut til å legge ned mye 

arbeid både for å lære ord og uttrykk, og for å gjøre et godt oversettelsesarbeid. Etter fullført 

kurs gjør jeg meg likevel noen tanker rundt det at elevene fikk levere elektronisk og bruke alle 

hjelpemidler i løpet av semesteret, mens de til eksamen kun hadde Petit Robert å støtte seg til. 

Dette fikk de beskjed om underveis, men man kan spørre seg om automatisk stavekontroll 

osv. gjør studentene lite forberedt på å skrive ”på egenhånd”, og at kontrasten derfor blir 

veldig stor. Et alternativ er å kreve håndskrevne innleveringer, men dette virker lite realistisk i 

dag. Et annet alternativ er å endre eksamensformen til en hjemmeeksamen med større omfang. 

Slik jeg ser det er målet med kurset imidlertid å sette studentene i stand til å skrive godt fransk 

og beherske grunnleggende ferdigheter som rettskrivning og verbbøyning. Jeg anbefaler 

derfor å terpe enda mer på dette i undervisningen, selv om dataskrevne innleveringer kan 

virke ”feilfrie” på dette planet. 

 

Studentenes vurdering: 

4 studenter svarte på evalueringen for kurset. 100 % mener de har lært seg praktiske 

ferdigheter, at de har jobbet jevnt gjennom hele semesteret og at de har deltatt på omtrent alle 

forelesninger. 100 % mener også at de har hatt svært god nytte av å arbeide med oppgaver, 

men mindre nytte av å lese pensum (25 %). 100 % føler at undervisningen har vært 

engasjerende og strukturert, 50 % mener imidlertid at det kunne vært flere obligatoriske 

oppgaver på emnet. 100 % mener de har fått nyttige tilbakemeldinger fra faglærer på 

innleverte oppgaver i løpet av semesteret. 100 % mener at emnet gir mulighet til å vise 

ervervede kunnskaper, og 75 % er fornøyd med vurderingsformen. Når det gjelder 

emnebeskrivelsen betegnes den som ”bra” eller ”dekkende” av alle på alle punktene. 

Semestersidene har derimot et forbedringspotensial; her er 50 % ”litt enig” i at de har vært 

oppdaterte og med god informasjon (de resterende 50 % er enig). 100 % mener imidlertid at 

læreren har gitt god og presis praktisk informasjon i timen.  

 

Avslutningsvis understreker elevene at de er veldig fornøyde med tilbudet om å hver uke 

kunne levere inn og få skriftlige tilbakemeldinger på oversettelsene, at forelesningene var 

gode og pedagogiske, at det var fint med kryssreferanser til relevant grammatikk, og at det var 

interessant med betraktninger om oversettelse generelt. 


