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FRA1501 
1 Det har ikkje vore avvik frå emneplanen. 

2 Av 43 emnepåmelde studentar leverte 24 studentar mappe og gjekk opp til munnleg 

eksamen (1 student fekk utsett sin eksamen til januar 2013). To studentar fekk A, fem 

fekk B, elleve fekk C, to fekk D og fire fekk E som endeleg karakter. Snittet er litt 

lågare enn vanleg, men tilfredsstillande. Studentane har lagt ned ein solid 

arbeidsinnsats i sine skriftlege arbeid og vist evne til å heve både språk- og 

kunnskapsnivået, men det er tydeleg at studentane frå årseininga har eit langt dårlegare 

grunnlag enn dei andre, som alt har eit semester med fransk bak seg. Studentane på 

årseininga med dårlegast grunnlag burde bli sterkt rådde til å vente til andre semester 

med å ta områdeemnet. Berre 25 % av studentane, dvs. 6 av 24, har fylt ut 

evalueringsskjemaet. Det kan skuldast ein systemfeil. I den grad dei seks er 

representative, har ikkje førelesingane nådd målgruppa slik at dei har engasjert dei. 

Mange er òg misnøgde med eksamensforma, så ho er kanskje moden for revisjon.  

3 10-12 studentar har følgt visningane av dokumentar- og spelefilmar knytte til emnet 

etter førelesingane. Dei har gitt uttrykk for at dei har hatt både glede og nytte av det. 

4 Ingen særskild kommentar.  

5 Ingen særskild kommentar.  

6 Bruken av Fronter til å leggje ut førelesingsdisposisjonar og dokument har fungert 

godt. 

 

Etter omlegginga av bachelorstudiet har emnet sjølvsagt fått langt fleire ”program”-studentar 

enn før. I tillegg kjem studentane på årseininga som vel FRA1501. Trass i omlegginga er det 

eit stort fråfall av påmelde studentar, nesten 50 %. Er det ”programheltar” som melder seg på 

mange emne og vel bort FRA1501, eller er det studentar som fell frå fordi dei synest emnet er 

for vanskeleg/arbeidskrevjande eller for lite engasjerande? 
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