
Periodisk evaluering av FRA 4500 Forskningsmetode i fransk 

områdekunnskap (høst 2016) 

 

 

Dette emnet er ifølge emnebeskrivelsen «omhandler forskningsmetodiske 

prinsipper som er relevante for studenter som skal skrive masteroppgave 

innenfor fransk områdekunnskap, blant annet kildekritikk, tekst- og bildeanalyse 

og elementer statistikk».  

 

 

1) Vurdering av: 

a. Pensum: Det er ikke noe pensum. Det ble fokuser mest på 

praktiske råd og oppgaver, samt gjennomgang av eksempler. 

Basiskunnskaper innen statistikk. Kurset er et verktøy for å 

forberede studenten på masteroppgaven/-prosjektet innen fransk 

områdekunnskap.  

b. Undervisning: 5 uker, 2 undervisningstimer. Seminarspråk: 

fransk. Obligatoriske oppmøte. Lærer har vært fleksibel i forhold til 

å tilrettelegge datoer slik at studenten kunne delta til tross for 

sykdom.  

c. Ressurser og infrastruktur: Greit 

d. Eksamen: Vurdering og eksamen: studenten skal levere en 

semesteroppgave. Bestått / ikke bestått.  

 

 

2) Læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen er følgende:  

a. Når studenten har gjennomført dette emnet, kan studenten 

«innhente og sortere informasjon fra ulike typer kilder; gi en 

sammenhengende akademisk fremstilling av et tema innen fagfeltet 

fransk områdekunnskap; bygge opp en bibliografi; kjenne til 

prinsipper for kildekritikk og kan anvende disse».  

b. Semesteroppgaven er strukturert for å vurdere deres evne til å 

arbeide akademisk, bl.a innhente informasjon, kildekritikk, bygge 

opp en kronologi, bygge opp en bibliografi samt gi en 

sammenhengende fremstilling av et områdeaktuelt tema. 

 

3) Fungerer emnebeskrivelsen tilfredsstillende? 

a. Antall studenter: 1 student oppmeldt; 1 student har gjennomført 

eksamen; studenten har fått «godkjent» 

b. Deltakelse: 100 %  

 

P. S.: jeg har skrevet periodisk evaluering av FRA 4500 uten resultatene fra 

Nettskjema (studenten har ikke fylt ut nettskjema) men hun har skrevet og – 

flere ganger - gitt muntlig tilbakemeldinger til lærere.  

 



Det anses som viktig for studentene å få en slik innføring til akademisk 

arbeid. Jeg fokuserte særlig på praktiske oppgaver og verktøy, samt å stimulere 

deres tankearbeid rundt deres fremtidige masteroppgave. 

 

Det er viktig å kunne ha en fleksibel timeplan i dette kurset, da jeg ønsker at 

studentene skal jobbe med sitt spesifikke, konkrete prosjekt.   

 

 

4) Ingen endringer siden forrige periodiske evaluering (2015) 

 

5) Forslag til forbedringer: 

Opprette et nytt seminar i våren (andre semester) for å fortsette med å veilede 

studentene med prosjektbeskrivelsen i masteroppgave i Fransk 

områdekunnskap.   
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