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1. Pensum på emnet fungerer godt. Det er oversiktlig, men også utfordrende for studentene. 

Omfanget er passende. Av sju studenter som deltok i periodisk evaluering svarer alle at de har 

hatt svært godt (4) eller godt (3) utbytte av å lese pensum.  

 

Når det gjelder arbeid med oppgaver på emnet svarer fem studenter at de har hatt svært godt 

utbytte av dette, én svarer godt utbytte mens én svarer lite utbytte. Jeg har inntrykk av at 

mappeeksamensformen passer svært godt på dette emnet, og at studentene får utbytte av å 

arbeide på denne måten. Dette var tilbakemeldingene jeg fikk fra underveisevaluering i 

undervisningen, og fra periodisk evaluering er fem studenter uenige, to er litt enige i 

påstanden som lyder ”jeg ville ønsket en annen vurderingsform på emnet”. Studentene  gir 

også uttrykk for at de har hatt godt utbytte av tilbakemeldinger fra faglærer på oppgaver 

gjennom semesteret. Studentene har også dessuten presentert egne oppgaver i undervisningen 

og fått tilbakemeldinger av medstudenter. Dette har fungert bra.  

 

Kombinasjon av forelesning og seminar (én time hver pr gang) fungerer fint på emnet. Liten 

studentgruppe gir rom for diskusjon og spørsmål, og også til ikke-obligatoriske forberedte 

studentframlegg i timen. Én student etterlyser mindre teori og mer konkret jobbing med 

analyse i undervisningen. Vi har brukt mange ulike eksempeltekster og jobbet med disse, men 

dette kan eventuelt videreutvikles og settes bedre i system i undervisningen.  

 

2. Læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen er korte, men presise og dekkende. 

Studentene gir også gode tilbakemeldinger på dette. I tillegg til de nåværende formuleringene 

under ”Hva lærer du” bør det legges til et konkret punkt om at studenten skal ”utvikle evnen 

til å uttrykke seg på spansk”.   
  

3. Emnebeskrivelsen fungerer tilfredsstillende. Dette gir også studentene tilbakemelding på i 

periodisk evaluering (”bra” eller ”dekkende” på alt som gjelder emnebeskrivelse).  

Av 10 oppmeldte studenter er det én som ikke leverer eksamen. Studentenes karakterer er 

gjennomsnittlige, og ingen har klaget på sensur. Dette indikerer at studieadministrasjon og 

faglærer har klart å formidle riktig informasjon til studentene om hva de skal lære og hva som 

kreves av dem.  

Emnet fungerer masteroppgaveforberedende siden studentene selv må finne materiale til 

mappeeksamensoppgaver og lage problemstillinger. Emnet er riktig plassert med hensyn til 

nivå/semester (kan gå høst eller vår, begge er ok).  

 

4. Emnebeskrivelsen er den samme som til forrige periodiske evaluering. Emneinnholdet har 

til stor grad vært det samme. Også denne gangen ble en masterstudent innen spansk, med 

oppgave relevant for emnet, invitert for å snakke om sitt pågående masterarbeid. Dette ble 

godt mottatt av studentene, og bør fortsette om mulig.  

 

5. Forslag til forbedringer: Økt bruk av analyseeksempler i undervisningen.  
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