Periodisk evaluering av FRA1101, vårsemesteret 2014
Emnerapport
Denne rapporten bygger for det første på den elektroniske studentundersøkelsen gjennomført
av instituttet, for det andre på FS-rapporten og for det tredje på en midtveisevaluering jeg har
foretatt. Av 60 eksamensoppmeldte er det dessverre bare 24 som svarte på instituttets
elektroniske undersøkelse. 40 studenter svarte på min midtveisevaluering. Jeg synes at det er
svært nyttig med en midtveisevaluering. fordi jeg da får anledning til å forbedre
undervisningen resten av semesteret.
I alt 54 studenter møtte opp til eksamen, hvorav 6 fikk stryk. Gjennomsnittskarakteren var C.
Karakterfordelingen var som følger: A: 5, B 17, C 18, D. 8, E: 0, F: 6.
For dette emnet gis det 1t forelesning og 2 timer seminar. Studentene fikk ukentlig oppgaver
som skulle forberedes til uka etter. Disse oppgavene var ikke obligatoriske, og en del
studenter hadde ikke forberedt seg til timen. Når det gjelder læreboka, var de fleste fornøyde
med den. En del svarte imidlertid at den var for vanskelig/teoretisk. De fleste uttrykte også at
det var en ulempe at den var skrevet på norsk, ettersom de måtte skrive de to skriftlige
kvalifiseringsoppgavene og eksamensoppgaven på fransk. Forelesningene holdes på fransk. I
tillegg har jeg laget et kompendium på fransk, Guide Hobæk Haff, som jeg legger ut på
Fronter. Alle emnene på pensum tas opp på en fyldig måte der, samtidig som fremstillingen er
noe forenklet i forhold til læreboka.. Studentene uttrykte at dette kompendiet var til stor hjelp.
De fleste studentene var fornøyde/svært fornøyde med undervisningen og syntes
seminartimene med oppgaveløsing var nyttige. Noen syntes imidlertid at tempoet var for lavt
og at jeg brukte for mye tid til å svare på enkeltspørsmål fra studenter. Noen studenter syntes
at jeg burde bruke powerpoint i undervisningen og var dessuten misfornøyde med at jeg ikke
la ut fasiter til de ukentlige oppgavene på Fronter. De fleste studentene syntes de hadde fått
god oppfølging fra lærer i løpet av semesteret.

