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EMNERAPPORT for LATAM2502, høsten 2007 

 

1. Beskrivelse av og kommentarer til eventuelle avvik fra og endringer i emnebeskrivelsen 
Etter en vurdering av erfaringene med LATAM2502 høsten 2006, valgte vi høsten 2007 å 

konsentrere emnet om latinamerikanske demokratier og demokratiske tradisjoner. 

 

2. Kommentarer til kvantitative gjennomføringsdata på emnet (karakterer, stryk, frafall) 
Av 31 studenter som var undervisningsmeldt, meldte 31 seg til eksamen og 27 leverte den endelige 

mappen, mens 4 studenter ikke leverte. Karakterene fordelte seg på følgende måte: 2 A (7%), 8 B 

(30%), 14 C (52%), 3 D (11%). Det ble gitt få svake karakterer på dette emnet, noe som trolig har 

sammenheng med at det benyttes mappeinnlevering og at studentene får tilbakemelding på 

innleveringer underveis i semesteret. Frafallsprosenten var gledelig lav. 

 

3. Er det indikasjoner/eksempler på særlig god kvalitet? Hvordan er de fulgt opp?  
Forsøket med å begrense emnet til å omhandle demokrati og demokratisering i Latin-Amerika med 

vekt på perioden fra 1975 til i dag var vellykket og vil bli videreført. Studentene ga jevnt over 

uttrykk for at emnet var spennende og viktig. Spesielt ble det trukket fram som positivt at 

gjesteforelesere ble invitert til å holde foredrag i timene før de ordinære seminarene. 

 

4. Er det indikasjoner på sviktende kvalitet? Hvordan er de fulgt opp?  

Studentene i sine tilbakemeldinger ga uttrykk for flere uheldige sider ved emnet som vil bli forsøkt 

rettet opp til neste gang emnet tilbys. Det dreier seg blant annet om for lite undervisning i forhold til 

det omfattende og til dels avanserte pensumet, for mye tid brukt på studentenes egne presentasjoner, 

for lite tid på forelesning/ lærerens forklaringer, for sen tilbakemelding på innleveringer og at mye 

av undervisningen ble konsentrert i siste halvdel av semesteret.  

 

 

5. Hva er det fokusert på i denne perioden mht utvikling av studiekvalitet?  
I tillegg til å begrense emnet til å omhandle demokrati og demokratisering, var det nytt denne gang 

at vi inviterte gjesteforelesere til å holde foredrag i forkant av om lag halvparten av seminarene. 

 

 

6. Forslag til tiltak for å forbedre emnet  

I den grad det er mulig gitt rammevilkårene, vil vi forsøke å rette på de forhold som er nevnt under 

punkt 4 til neste gang emnet tilbys. 

 

 

 

Steinar Saether 


