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Innledning 

 

Det var første gang emnet ble gitt. Det er en revidert versjon av FRA1102 som 

er gjort om til et 2000-emne med et høyere nivå av vanskelighetsgrad.  

 

1.  

- Pensum 

Undervisningen var basert på tekster som ble delt ut under undervisningen. 

Det ble dessuten referert til avsnitt i en grammatikk og andre relevante kilder. 

 

- Undervisning 

Undervisningen bestod  av 1 time forelesning og 1 time seminar i 14 uker. 

Dette er imidlertid  et ganske kunstig skille som passer dårlig med det vi drev 

med. 

 

I løpet av semesteret skulle studentene skrive 2 kvalifiseringsoppgaver, det 

vil i dette tilfellet si 2 oversettelser, som måtte være godkjent av meg før 

fremstilling til eksamen. Studentene fikk anledning til å levere og få rettet i alt 

7 skriftlige oversettelser i løpet av kurset, og i tillegg gikk vi gjennom 3 som 

ble delt ut i timene. 

 

Studentene deltok aktivt i undervisningen. Spesielt vellykket var det når 

studentene skulle fremføre sine presentasjoner i små grupper.  

 

3 korte videoer ble presentert, analysert og kommentert i plenum. 

 

De viktigste kapitlene i « Savoir vivre avec les Français. Que faire ? Que d ire ? 

» var pensum, samt en rekke tekster om fransk kultur – blant annet 

symbolbruk i det franske samfunnet – som ble delt ut.  

 

 

- Eksamen 

Eksamensordningen var en muntlig eksamen i slutten av semesteret som 

bestod  av en presentasjon av en artikkel i form av et resymé, etterfulgt av en 

friere samtale om artikkelen, og spørsmål om pensum. Studentene skulle 

forberede 4 artikler til eksamen, og sensorene valgte en av de fire artiklene 

som skulle presenteres. 

 

2. Læringsutbytteformuleringen i emnebeskrivelsen gir en god beskrivelse av 

hva studentene skal kunne etter avlagt eksamen.   

 

3. Emnebeskrivelsen fungerer tilfredstillende. 

 

- Statistikk over karakter, frafall og klager. 



Emnet hadde 8 studenter oppmeldt til undervisningen. Tre kom aldri til 

undervisningen. 4 leverte de to obligatoriske oppgavene, og 5 tok 

skoleeksamen.  

 

Eksamensresultatene ble som følger: A (1), C (2), E (1). En student møtte ikke 

opp. Gjennomsnittet av bokstavkarakterene ble C. 

 

Det ble ingen d issens over sensur med ekstra bedømmersensor.  

 

- Tilbakemeldinger 

Studentene virket engasjerte i klasserommet. Ingen student har besvart 

spørreskjemaet administrasjonen sendte elektronisk. Til underveisevaluering 

av emnet brukte jeg 5-minutterslapper. 3 studenter leverte en slik evaluering 

av emnet. En student kommenterte at ”Dette er det mest krevende 

franskkurset jeg har hatt, og jeg lærte veld ig mye. Tror jeg har hatt utbytte av 

alt.” Studenten liker ”at man får referansene til Fransk Grammatik”, og når 

jeg forteller om fransk kultur og bruker egne eksempler. En annen 

kommenterte at hun har lært mye mer grammatikk. Denne studenten mente 

at timene var dynamiske og at det var lett å følge med. Videre skrev 

vedkommende at hun/ han har fått ryddet opp i mye som hun/ han har lært 

feil tid ligere eller ikke forstått. En annen mente at hun/ han har ”hatt utbytte 

av å måtte snakke i timen og bli utspurt foran andre”.  

 

Konklusjon 

 

Emnet har ikke fungert optimalt nå, da en del studenter som hadde ønsket å 

melde seg på hadde tatt emnet FRA1102 før omleggingen. Det resulterte i at 

emnet har hatt få studenter. Dette vil rette seg neste gang emnet gis. Ellers 

fungerer emnet bra. 

 

 

 

 

 


