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Periodisk evalueringsrapport av FRA 1102 – fransk språkbruk  V 2012 

 
Til dette emnet i fransk språkbruk var det 33 påmeldte studenter, hvorav 8 aldri møtte opp. 25 

har avlagt eksamen. 1 har uttrykt ønske om å melde seg opp til ny eksamen V 2013 for å 

forbedre sin karakter (D). Emnet har vært lagt opp slik at studentene har hatt anledning til å 

levere skriftlige besvarelser hver uke i løpet av semesteret, i tillegg til 2 skriftlige 

kvalifiseringsoppgaver.  

 

Samtlige av de 25 påmeldte studentene fikk godkjent sin to kvalifiseringsoppgaver. Følgende 

karakterer ble gitt til den avsluttende muntlige eksamen: 

 

A:  3 

B: 12 

C: 5 

D: 5 

E: - 

F: - 

 

Evaluering 

Jeg gjennomførte en ”midtveisevaluering” 2/3 ut i semesteret, basert på 8 spørsmål jeg selv 

hadde utformet, som ble besvart av 10 studenter (= 45%). Ettersom kun 6 studenter besvarte 

fakultetets nettskjemaevaluering (22%), er deres svar mindre representative enn 

”midtveisevalueringen”. Jeg tar derfor primært utgangspunkt i midtveisevalueringen i den 

periodiske evalueringsrapporten for FRA 1102. 

 

Midtveisevaluering 

 

1. Er det noe ved undervisningen du opplever som spesielt lærerikt. I så fall hva? 

Studentene er enige om at de lærer mest av å løse oppgaver. Noen trekker fram skriftlige 

oppgaver som mest lærerikt, andre synes at muntlige presentasjoner i plenum - etter å ha 

forberedt seg i små grupper - egner seg best. De fleste nevner at faglærers 

tilbakemeldinger både muntlig og skriftlig (på Fronter) på innhold og form er nyttige. 

Valg av temaer tatt opp i undervisningen trekkes fram som motiverende. 

 

2. Er det noe ved undervisningen som er vanskelig? I så fall hva? 
Flere opplever at tekstene som danner utgangspunktet for arbeidet er utfordrende. Noen 

synes det er vanskelig å finne tid til å jobbe i grupper før og etter undervisningen.  

 

3. Kommenter hvordan du vurderer din egen innsats til nå. Begrunn svaret. 

Litt over halvparten er fornøyd med egen innsats, og synes at emnet er lagt opp slik at de 

kan jobbe regelmessig.  Andre innrømmer at de kunne ha forberedt seg bedre til timene. 

 

4. Hva har så langt vært din mest lærerike erfaring knyttet til emnet? 

Egeninnsatsen gjennom innlegg, gruppearbeid og kvalifiseringsoppgaver, etterfulgt av 

faglærers tilbakemeldinger, både skriftlig og muntlig, fremholdes som svært viktig for 

innlæringen. Noen fremhever at gjennomgåelsen av grammatiske problemer er det 

viktigste, andre er mer opptatt av det kommunikative aspektet.  
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5. I hvilken grad er du fornøyd med emnet? Begrunn svaret. 

De fleste sier seg godt fornøyd med emnet fordi de er blitt gitt god anledning til 

interaktivitet med faglærer og resten av klassen. De opplever muligheten for å levere inn 

regelmessige hjemmeoppgaver som udelt positiv.  

 

6. Hvordan vurderer du tilgjengeligheten på den praktiske informasjonen rundt 

emnet? 
Fronter-informasjonen, supplert med muntlig informasjon underveis, synes å ha fungert 

bra for alle. Noen fremhever at faglærers raske svar på spørsmål over mail oppleves som 

positivt. 

 

7. Hvordan betrakter du gruppearbeidet? 

De fleste er fornøyd med gruppearbeidet som de føler er utbytterikt. De synes det er 

enklere å delta når alle forventes å kaste seg ut i plenumsdiskusjoner.  

 

8. Har du benyttet gruppefunksjonen i Fronter? Dersom ja, er du fornøyd med 

den? 

Få har benyttet seg av denne funksjonen, fordi de foretrekker å møtes ansikt til ansikt. 

 

Andre kommentarer 

De som kommenterer, synes kurset har vært lærerikt og morsomt, og er fornøyd med 

faglærers undervisning. Én etterlyser muligheten til å følge et tilsvarende emne med 

videre utvikling det påfølgende semesteret. 

 

Arbeidsmengden målt i gjennomsnittlige timer/uken varierer sterkt fra: 0-5 timer/uken til 

10- 15 timer/uken.  

 

Både faglærer og studentene er enige om at et mindre klasserom enn et auditorium ville 

egnet seg bedre for undervisningen. De audiovisuelle hjelpemidlene har fungert bra.  

 

Samtlige er  fornøyd med den muntlige eksamensformen, der studentene gis anledning til 

å forbedre to tekster, men blir hørt i bare én av dem. Denne formen (tilbudt av faglærer) er 

imidlertid tid- og ressurskrevende, og vurderes derfor forenklet i framtiden. 

 

Konklusjon: 

Undervisningen på emnet FRA 1102 har fungert godt. Interaktiviteten har vært god. De gode 

resultatene, med en klar overvekt av karakter B (48%), viser at studentene har tilegnet seg de 

forventede praktiske ferdighetene. 

 

 

Antin Fougner Rydning 

2.7.2012 

  

 

 

 


