
Periodisk emnerapport FRA1301 høsten 2010 

 

0. I sluttevalueringen var det kun 10 studenter som svarte, mens 24 var oppe til eksamen. 

Svarene må derfor tas med noe forbehold. I underveisevalueringen (gjennomført 

27.10.10) var det 21 som svarte; den kan derfor antas å gi et mer pålitelig inntrykk 

men innenfor et snevrere felt (det ble brukt femminutters-lapper). 

 

1. Pensum er relativt krevende men nødvendig gitt læringsmålene. I sluttevalueringen er 

det et lite mindretall som har brukt mer enn 10 timer i uken på dette emnet, og 

samtlige er enige (evt. litt enige) i at de har brukt like lang tid på dette emnet som på 

andre emner av tilsvarende omfang. Hva angår undervisningen, var et massivt flertall 

(ett unntak) fornøyd ifølge underveisevalueringen, det overensstemmer også med 

sluttevalueringen (sannsynligvis den samme som har vært misfornøyd hele tiden). De 

obligatoriske aktivitetene er meget populære (to kvalifiseringsoppgaver som blir rettet 

og grundig gjennomgått på individnivå), og de fleste er ifølge sluttevalueringen også 

fornøyd med vurderingsformen (muntlig eksamen): syv av ti ville ikke ha ønsket en 

annen vurderingsform på emnet. Til timeantall, ressurser og infrastruktur har jeg ingen 

kommentar, alt fungerer som det er. 

 

2. Læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen stemmer bra med studentenes 

prestasjoner til muntlig eksamen. 

 

3. Emnebeskrivelsen er dessuten klar og korrekt hva angår undervisning, pensum og 

vurderingsform. Også studentene (de ti som har levert sluttevaluering) er enige i det: 

Halvparten svarer ”bra” og den andre halvparten ”dekkende”. Imidlertid er det to av ti 

som synes at emnebeskrivelsens informasjon om forkunnskaper er mangelfull. Det bør 

kanskje inn i emnebeskrivelsen at undervisningen foregår på fransk (jeg ser nå at dette 

faktisk mangler i beskrivelsen). Mange begynner nok før de egentlig burde ha gjort: 

Deres forkunnskaper i fransk er for dårlige, og de er ikke vant til å lese bøker. Frafallet 

underveis viser dette: Av de 35 som leverte kvalifiseringsoppgave nr. 1 var det ti som 

ikke ble godkjent. Fire av dem leverte ny versjon og fikk den godkjent. Ved 

innlevering av oppgave 2 var det 24 som leverte og samtlige ble godkjent, altså et 

frafall i løpet av semesteret på ca. 30 %. Det som i realiteten uttrykkes i disse tallene, 

er at inntil like mange (noen hadde kanskje likevel sluttet underveis) ville ha strøket 

om det bare hadde vært slutteksamen og ingen kvalifiseringsoppgaver. For øvrig 

mener jeg at emnet er riktig plassert med hensyn til nivå og anbefalt semester. 

Frafallet skyldes nok helst altfor stor optimisme blant noen av dem som begynner. 

 

4. Siden forrige periodiske evaluering har jeg brukt gruppearbeid i timen mye hyppigere, 

for at de skal kunne øve seg i å snakke fransk. For å avdramatisere muntlig eksamen 

arrangerte jeg dessuten en ”prøvemuntlig” på en av de siste forelesningene, der en 

frivillig student stilte som ”kandidat” med meg som ”eksaminator”, og så 

gjennomførte vi en muntlig eksamen foran de andre studentene. Jeg greide til og med 

å hanke inn en kollega som ”sensor”. Eneste avvik var at ”kandidaten” ikke fikk 

karakter. Så vidt jeg kunne vurdere det, var dette et populært tiltak. 

 

5. Jeg kan ikke se hvordan det skulle være rom for forbedringer uten å utvide timetallet. 

FRA1301 er vårt ”flaggskip” og fungerer alltid godt, med gode resultater. 

 

Karin Gundersen 


