
Periodisk emnerapport for SPA2102 høst 2012 
 
 
 
Grunnlagsmateriale for den periodiske emnerapporten 
- Emnebeskrivelsen for emnet. 
- Statistikk over karakterer, frafall, klager (for eksempel FS-rapport 754.001). 
- Tidligere periodiske emnerapporter for emnet. 
- Tilsynssensorrapporter. 
- Studenttilbakemeldinger/underveisevaluering av emnet. 
- Deltakerevaluering og ev. andre læreres og administrativt ansattes vurdering av emnet. 
 
 
Innhold i den periodiske emnerapporten 
Rapporten skal inneholde den emneansvarliges vurderinger og kommentarer basert på 
grunnlagsmaterialet. Rapporten skal ta for seg følgende punkter så langt de passer:  
 
 
1. Pensum 
Som en følge av at emnet ikke lenger omfatter pragmatikk og leksikologi, men bare pragmatikk, ser 
pensum høst 2012 annerledes ut enn det har gjort tidligere semestre. I tillegg ønsket jeg å undervise i 
temaer jeg selv har kunnskap om og er interessert i, noe pensum reflekterer. 
 
Både i webrapporten og i underveisevalueringen kommer det frem at de fleste studentene har fått 
godt faglig utbytte av å lese pensum, og at pensumets omfang er passe i deres øyne – men flere av 
studentene kommenterer at Elena Landones bok er svært dyr, og da særlig med tanke på at bare 
noen av kapitlene i boken er pensum. Dette er jeg enig i. Til senere kurs foreslår jeg å løse problemet 
ved å finne tilsvarende tekster som er gratis/koster mindre. 
 
2. Undervisning 
Undervisningsformen besto høst 2012 av to timer forelesning/seminar over 10 uker, med én ukes 
undervisningsfri i midten av semesteret, tenkt til oppgaveskriving. Emnet har én obligatorisk 
aktivitet: innlevering av førsteutkast til semesteroppgaven. Denne ser ut til å ha en god 
eksamensforberedende effekt.  
 
Min opplevelse er at undervisningens form og mengde står godt til målene vi har satt for emnet, noe 
som kommer frem både i underveisevalueringen og i webrapporten: Studentene ser ut til å ha fått 
godt utbytte av undervisningen. 
 
3. Ressurser og infrastruktur 
Rommet som ble brukt var tilfredsstillende og med alt nødvendig utstyr. José María Izquierdo holdt – 
utenfor undervisningen – et kurs hvor studentene lærte å søke opp nødvendig litteratur. En del av 
studentene deltok på kurset, og mente de fikk nytte av det.  
 
4. Eksamen 
Eksamensformen er en semesteroppgave på 10 sider.  
 
Av 14 undervisningsmeldte studenter, var 12 eksamensmeldte. En av disse møtte ikke. 
Karakterfordelingen var A (2), B (4) og C (5). At ingen fikk dårligere enn C, tror jeg skyldes den 
obligatoriske innleveringen av et førsteutkast nokså tidlig i semesteret. Studentene skriver at de har 
dratt nytte av tilbakemeldingen på den obligatoriske oppgaven. 
 



5. Læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen 
Jeg mener emnebeskrivelsen gir en dekkende beskrivelse av hva studentene skal kunne etter avlagt 
eksamen. Webrapportene bekrefter så vidt jeg kan se dette. Studentene skal kunne redegjøre for 
grunnleggende ideer innenfor pragmatikken, og kunne anvende denne kunnskapen i analyser av 
muntlig og skriftlig spansk. De skal kunne gjennomføre en enklere undersøkelse av pragmatiske 
fenomener og presentere dette i skriftlig form på akademisk spansk. Alle studentene som leverte 
semesteroppgave har gjort nettopp dette.  
 
6. Fungerer emnebeskrivelsen tilfredsstillende? 
Det tror jeg den gjør. Jeg har ikke mottatt noen signaler på at studentene trodde de skulle lære noe 
annet enn det de lærte, eller at det kreves mer/mindre enn emnebeskrivelsen tilsier. 
 
7.  Karakterer, frafall og klager 
Av 14 undervisningsmeldte studenter, var 12 eksamensmeldte, og 11 leverte eksamen. En gruppe på 
rundt 10 studenter fulgte forelesningene fast. Ingen klagde på karakteren de fikk, men én student ba 
om begrunnelse.  
 
8. Tilbakemeldinger til lærere og administrasjon 
Jeg har ikke mottatt noen negative tilbakemeldinger, bortsett fra kommentarer rundt prisen på 
Landones bok (se punkt 1). Enkelte studenter har også nevnt at Fronter kunne blitt brukt mer aktivt.  
 
9. Tilbakemeldinger på informasjonen/veiledningen studentene får om emnet 
Her kan jeg ikke se at tilbakemeldingene gir noen spesifikk informasjon. 
 
10. Hvordan emnet fungerer i emnegruppene det inngår i 
Jeg tror et emne om pragmatikk fungerer svært godt som et supplement til språkfag som ellers har et 
mer tradisjonelt fokus på syntaks og lignende. Flere av studentene kommenterte også dette i 
underveisevalueringen: De beskriver det som befriende å studere språk slik det faktisk fungerer i 
bruk, og at kurset har hjulpet dem til å tenke på språk på en annen måte. Jeg mener dette er svært 
fruktbart, og håper UiO vil fortsette å tilby studentene denne muligheten.  
 
11. Plassering av emne med hensyn til nivå/anbefalt semester 
Her er jeg litt usikker på hva jeg skal mene: Jeg opplever det som riktig, og viktig, at studentene nokså 
tidlig stifter bekjentskap med ulike måter å tenke på språk på. Jeg tror også mange hadde sitt første 
møte med å lese akademisk spansk i SPA2102, og at det er lærerikt. Likevel er det slik at flere 
studenter på 2000-nivå har problemer med å uttrykke seg godt på akademisk spansk, noe som kreves 
for å få en god karakter på semesteroppgaven. Kanskje hadde det vært mulig å gi emnet på 3000-
nivå? 
 
12. Plassering av emne med hensyn til anbefalte/påkrevde forkunnskaper 
Kurset krever kun bestått eksamen i SPA1102. De fleste studentene hadde også bestått SPA2101. 
Dette tror jeg skyldes at SPA2102 ikke hatt gått på en god stund. Dersom studentene hadde kommet 
rett fra SPA1102, tror jeg de ville hatt en god del større problemer med faget, og jeg tror også at jeg 
ville hatt større problemer med å undervise på en fruktbar måte. Kanskje kan man gjøre det 
obligatorisk å ha bestått SPA2101 også? 
 
13. Endringer siden forrige periodiske evaluering 
Endringene fra forrige periodiske evaluering er nokså omfattende: Emnet er endret til kun å omfatte 
pragmatikk, noe som preger både eksamensformen (som nå ikke består av to mindre oppgaver, men 
én stor) og også pensum (som i stor grad er skiftet ut).  
 
15. Forslag til forbedringer 



Mine forslag til forbedringer fremgår av resten av teksten: Bytte Landones bok med annet pensum. 
Evt. benytte Fronter mer aktivt. Muligens gjøre det til et krav at studentene har bestått SPA2101.  
 
 
Grünerløkka, 06.03.2012 
Øyunn Rishøi Hedemann 


