
Periodisk emnerapport SPA 3115-SPA4115 

 
1. Gi en vurdering av: 

- Pensum (innhold, omfang).  

Det är tydligt av svaren att studenterna inte ägnar tillräcklig tid åt kursen och det var 

också mitt intryck på timmarna. På något sätt måste studenterna motiveras att läsa 

pensum och att göra detta i  början av semestern. Ett sätt att motivera nästa kurs 

studenter till detta tror jag kan vara att byta ut pensum till kortare texter om mer 

avgränsade ämnen. Tyvärr kommer det innebära att en del texter skulle få bli på 

engelska. 

 

Som del i undervisningen förväntades studenterna läsa varandras oppgaver för att 

teoretiska diskussioner skulle föras därifrån. Detta fungerade inte alls denna semestern. 

Antingen behöver upplägget ändras till nästa gång eller så behöver ämnet göras om till 

att bara ges på masternivå, med färre studenter som följd. 

 

- Undervisning (undervisningsformer, timeantall, spredning over semesteret, obligatoriske 

aktiviteter, kvalifiseringsoppgaver). 

Upplägget var gjort för en grupp på cirka 10 studenter Min bedöming är att upplägget 

kan fungera bra för en grupp på den storleken då alla studenter då blir mer osynliga 

och förbereder sig bättre. För en grupp på 20 studenter fungerar det inte. 

 

- Ressurser og infrastruktur (undervisningsrom, audiovisuelle hjelpemidler, bibliotek-

ressurser m.m.). 

- Bra 

- Eksamen (eksamensordning, vurderingsform). 

- Bra, men kan göras om till semesteroppgave.  

 

2. Gir læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen en god beskrivelse av hva studentene skal 

kunne etter avlagt eksamen? 

Ja 

 
3. Fungerer emnebeskrivelsen tilfredsstillende? Sjekk følgende:  

- Statistikk over karakterer, frafall og klager. 

- Tilbakemeldinger til lærere og administrasjon. 

- Tilbakemeldinger på informasjonen/veiledningen studentene får om emnet. 

- Hvordan emnet fungerer i emnegruppene det inngår i.  

- Om emnet er riktig plassert med hensyn til nivå/anbefalt semester.  

- Om emnet er riktig definert med hensyn til anbefalte/påkrevde forkunnskaper.  

sjekket 

4. Har du gjort noen endringer siden forrige periodiske evaluering? Hvilke?  

 

Nej. 

 

5. Forslag til forbedringer.  
 

Byta pensum eller bara ge som masterkurs 

 

Nästa gång kommer jag inte ge undantag från krav på närvaro första gången. Pga av att 

de var utväxlingsstudenter etc. missade många studenter nu de generella teoretiska 



genomgångerna som gavs i början av semestern och det fick dåliga återverkningar på 

kursen i stort och gav mig mycket mer jobb. Det går inte att bygga vidare om inte en 

majoritet har med sig basen. 

 

Cecilia Alvstad 

 


