
Emnerapport for LATAM4512 – Nyliberalisme i Latin-Amerika 
 
Emnet gir en innføring i nyliberalismen i Latin-Amerika. I tillegg til en historisk gjennomgang av 

nyliberalismens utvikling på kontinentet, fra 1975 til i dag, vil fokus være rettet mot en kritisk 

forståelse av de nyliberale argumentene og ulike forklaringer på hvorfor de etter hvert fikk så 

stort gjennomslag. 

 

Emnet ble utarbeidet høsten 2015 og undervist for første gang våren 2016.  

 

Undervisningen består av 2 timer seminar per uke i 10 uker. Seminarundervisningen legger vekt 

på aktiv deltakelse fra studentene i diskusjoner om pensumtekstene. 

Innen en gitt frist i første halvdel av semesteret, må studentene levere og få godkjent et utkast til 

en semesteroppgave. Tema for oppgaven skal være i tilknytning til kursets tematikk, og velges i 

samråd med faglærer. Eksamensform på emnet er nevnte semesteroppgave. 

Våren 2016 var det fire studenter oppmeldt til emnet, hvorav tre tok eksamen. To av disse tre 

deltok aktivt i undervisningen, mens den tredje på grunn av arbeid og lang reisevei ikke deltok i 

undervisningen.  

Kun en av de tre studentene som tok eksamen har besvart studentevalueringen som ble sendt ut.  

 

 

1.  

- Den studenten som har besvart studentevalueringen sa seg enig i følgende påstander når det 

gjelder undervisningen i emnet: «Eg har fått ei klar oppfatning av kva som forventas av meg i 

dette emnet», «Eg har fått god oppfylging, rettleiing og relevante tilbakemeldingar frå lærar 

underveis i semesteret» og «Eg er fornøgd med undervisninga på emnet» 

- Pensum i faget er relativt omfattende. Undertegnende har valgt ut de tekstene han mener 

best kan gi studentene en god forståelse av emnets tematikk og oppnåelse av læringsmål. 

Undertegnede er derfor ikke rette person til å vurdere hvor vellykket dette valget av pensum 

var, men tilbakemeldingen fra studentene på tekstene var stort sett positive, samtidig som 

en del av tekstene opplevdes som ganske krevende. Det er vel ikke nødvendigvis negativt på 

masternivå.  

- Ettersom det kun var to studenter som deltok på undervisningen ble denne tilpasset og 

justert fortløpende. For det meste var besto undervisningen i diskusjoner og samtaler med 

utgangspunkt i pensumtekstene som var lagt opp til hver time. Tolking av grafer og figurer 

var også en del av undervisningen.  



- Ressurser og infrastruktur møtte emnets behov.  

- Eksamensformen var en semesteroppgave på 10 sider.  

 

2.  

Læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen er utarbeidet av undertegnede i den hensikt 

at de skal gi en god beskrivelse av hva studentene skal kunne etter avlagt eksamen. 

Undertegnede er således ikke rette person til å vurdere hvorvidt dette er oppnådd eller ikke.  

 

3.  

 

Den studenten som besvarte evalueringen sa seg enig i at emnebeskrivelsen ga relevant og 

klargjørende informasjon om «Undervisning og obligatoriske aktiviteter», «Pensum» og 

«Eksamen» 

En av fire oppmeldte studenter falt fra i begynnelsen av semesteret fordi hun så at hun ikke ville 

få tid nok til å ta emnet. Fire oppmeldte er uansett er for lite antall til å kunne vurdere tendenser 

eller trekke slutninger.  

 

På eksamen fikk en student B, en student C og en student D.  

 

Undertegnede utarbeidet emnet med henblikk på at det skulle:  

- Fungere bra i emnegruppene det inngår i.  

- Være riktig plassert med hensyn til nivå/anbefalt semester.  

- Være riktig definert med hensyn til anbefalte/påkrevde forkunnskaper.  

 

Også her gjelder det at jeg således ikke rette person til å vurdere hvorvidt dette er oppnådd eller 

ikke.  

 

 

5. 

Jeg har ingen forslag til forbedringer.   

 

 

Tor Opsvik, Oslo 30. september 2016 


