
Periodisk evaluering for emnene FRA2111 og FRA4111 , organisert som heisemne, 

høstsemesteret 2007. 

 

 

1.Beskrivelse av og kommentarer til eventuelle avvik fra og endringer i 

emnebeskrivelsen 

 

Det har ikke vært avvik eller endringer i forhold til emnebeskrivelsene. Undervisningen har 

vært organisert som et heisemne, dvs. at emnene FRA 2111 og FRA 4111 er blitt undervist 

sammen. 

 

2. Kommentarer til kvantitative gjennomføringsdata på emnet (karakterer, stryk, 

frafall) 

 

8 studenter på FRA2111 og 11 studenter på 4111 hadde fått godkjent de 2 obligatoriske 

kvalifiseringsoppgavene underveis og kunne dermed gå opp til eksamen. Alle 19 besto 

eksamen med et snitt på henholdsvis B og C. Studentene på bachelor var aktive og 

interesserte i undervisningen, så deres eksamensresultat overrasker meg ikke. Flere av 

masterstudentene var også aktive og seriøse, så gjennomsnittet på C (og bare én besvarelse på 

over C) overrasket meg litt. 

 

3. Er det indikasjoner/eksempler på særlig god kvalitet? Hvordan er de fulgt opp?  

Vi har over en rekke semestre registrert at ”heisemnene” i moderne fransk språk fungerer 

godt. Det kreves mer av læreren både når det gjelder opplegg og forberedelser, men 

studentene er fornøyd med samkjøringen, og denne måten å organisere undervisningen på er 

ressurssparende. Studentene har vært tilfredse med å få to skriftlige kvalifiseringsoppgaver i 

løpet av semesteret. I tillegg til disse obligatoriske oppgavene, har de hver uke hatt ”frivillige” 

oppgaver, som er blitt diskutert i timen. Studentene ba om å få skriftlige oppsummeringer av 

de forskjellige emnene som ble gjennomgått og fikk deretter et fyldig resymé hver gang, noe 

de har satt pris på. 

 

4. Er det indikasjoner på sviktende kvalitet? Hvordan er de fulgt opp?  

Nei. 

 

5. Hva er det fokusert på i denne perioden mht utvikling av studiekvalitet?  
Forrige gang jeg hadde ansvar for et heisemne, ba studentene om å få flere oppgaver, noe 

kullet høsten 2007 fikk. For øvrig har jeg alltid en midtveisevaluering, og den gjør det mulig å 

forbedre undervisningen underveis. 

 

6. Forslag til tiltak for å forbedre emnet  

Jeg har fortløpende foretatt forandringer i opplegget, ofte etter forespørsel fra studentene. De 

ulike studentgruppene kan være forskjellige, og det kan derfor komme nye ønsker. Det 

viktigste er å være i dialog med de studentene en underviser for og være åpen for eventuelle 

forandringer. 

 

Faglærer: Marianne Hobæk Haff 

 

 


