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Av 17 påmeldte studenter ved semesterstart er det 4 som aldri har møtt, mens 4 har   

trukket seg underveis etter å ha levert én eller to oppgaver. 

 

10 studenter gikk opp til eksamen, og for de som fulgte hele kurset, var karakterene 

uvanlig bra. 5 fikk A, 2 B, 2 C og én D. 

 

Undervisningen har fungert fint. Det nye seminarrom 5 i 1. et. PAM med mange tekniske 

hjelpemidler var veldig bra. Å ha undervisningsplanen på skjerm er en stor hjelp.  

 

En gjesteforeleser fra La Réunion, Gudrun Ledegen, holdt en flott forelesning om kreolsk 

og hadde også nytte av utstyret. Flere av studentene skrev siden oppgaver om kreolsk. 

 

Jeg hadde en underveislogg (8 av 10 svarte) og fikk svært god tilbakemelding på 

undervisningen. Også svarskjemaene (7 av 10, god svarprosent) er positive til 

undervisningen. 

 

 Her er utdrag fra  loggene: 

 

"Jeg synes emnet/faget er veldig spennende og bra lagt opp. Jeg er veldig fornøyd rett og 

slett. Foreleser kan helt klart faget sitt og legger det frem på en og enkel og forståelig 

måte." 

 

"Jeg synes faget er veldig interessant og spennende. Foreleser vet helt klart hva hun 

snakker om og virker som hun brenner for faget". 

 

"Jeg synes kurset er bra, forelesningen er veldig gode, bra at mange forskjellige forfatter og 

bøker blir presentert. Oppgavene er morsomme å skrive." 

 

"Undervisningen er variert og dekker godt de temaene som tas opp. Foreleser er alltid godt 

forberedt. Bra med eksempler fra Afrika/Mali." 

 

"Faget er meget innholdsrikt og meget nyttig for de som går på AAS. Lærer utrolig mye 

om språk og hvordan utviklingen av det har vært etter kolonitiden. Faget gir masse ideer til 

master-oppgaver, fint at det også er på fransk, da lærer man bedre og blir flinkere til å høre 

og uttrykke seg på fransk. Syns du er en flott lærer, og du gjør faget spennende med alle 

dine eksempler." 

 

"Bon athmosphère d'enseignement et d'apprentissage; dialogue, expression libre, etc. La 

prof. parle nettement et écoute. Elle répond à toutes les questions et est ouverte aux 

questions, aux commentaires et aux critiques. Plusieurs cultures sont représentées et ça 

enrichit le fond du cours. Tout se passe bien, le cours est vraiment intéressant et agréable." 

 

Cour:  très intéressant, programme varié, grand choix de livres. Professeur: bien préparé, 

culture élevée, bon timbre de voix et haute capacité à faire intéresser les élèves au cour. 

Grande disponibilité et gentillesse." 

 



Så var det de negative kommentarene, som alle går på eksamensformen:  

 

"Men det er synd at oppgaver levert ikke blir satt karakter på for de på bachelornivå." 

 

"Litt tull med eksamensformen, men dette anser jeg ikke som forelesers skyld." 

 

"Syns det er dumt at kun muntlig eksamen teller, at man istedet kunne fått spørsmål fra 

oppgavene sine i tillegg eller at de telte som del av karakteren. Da virker de litt mindre 

viktige." 

 

"Det er også litt dumt at kun muntlig eksamen teller. Det hadde vært bra om vi for 

eksempel kunne snakket om fordypningsoppgaven." 

 

Jeg mener også vurderingsformen må endres. Det er uheldig at de kun vurderes på 30 

minutters muntlig eksamen. Dette skyldes antagelig en misforståelse. Da jeg i sin tid laget 

emnet i samarbeid med Chantal Lyche, var opplegget "mappe", med både skriftlig og 

muntlig evaluering. (Og slik er det fortsatt for masteremnet FRA4105.) Det synes jeg er det 

eneste riktige for språkfag. Jeg var ikke oppmerksom på at emnebeskrivelsen som lå på 

nettet, hadde satt inn termen "kvalifiseringsoppgave". Jeg vet ikke når den termen ble satt 

inn. Jeg har aldri brukt den selv. Jeg har nok lest beskrivelsen, men var ikke klar over hva 

termen innebar, nemlig at det kun ble muntlig eksamen. Studentene og jeg arbeidet alle 

som om oppgavene skulle være tellende: de la mye arbeid i dem, og jeg rettet både 1. og 2. 

utkast grundig. Læringsutbyttet blir jo det samme, men det er utilfredsstillende. Først langt 

ut i semestret gikk det opp for oss at disse oppgavene ikke tellet. 

 

Jeg synes også det er urimelig mye arbeid med å rette to oppgaver, og vil foreslå én 

skriftlig oppgave i stedet (f.eks. på 7 s.) og muntlig eksamen i tillegg.  

 

En av studentene klager i skjemaevalueringen på at det bare er gitt16 timers undervisning i 

stedet for 28. Men jeg har gitt 14 ukers undervisning med dobbeltimer, så det er en 

misforståelse.  

 

En student klager i skjemaevalueringen på at det ikke har vært seminarundervisning. Jeg 

har for det meste undervist, men de 7 masterstudentene som deltok, hadde alle muntlige 

innlegg. Jeg vet ikke om det er uriktig å  kalle dette for forelesning/seminar? ILOS må 

vurdere om betegnelsen skal endres. Det er ingen løsning å ha innlegg fra alle 

bachelorstudentene også, da det vil gå ut over undervisningen, og det er vanskelig å gi 

mindre undervisning i dette emnet. 

 

En ting jeg selv synes har vært utilfredsstillende, er den administrative støtten fra ILOS, 

særlig ifb med evalueringen og de misforståelsene som oppsto, samt med å legge ting ut på 

nettet. Dessuten synes jeg godt jeg kunne fått oppgavene sendt i internposten til IKOS, 

særlig når jeg frivillig har tilbudt undervisning der ILOS manglet folk.  

 

Men alt i alt har jeg vært fornøyd med undervisningen og studentene.  

 


