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1. Beskrivelse av og kommentarer til eventuelle avvik fra og endringer i 

emnebeskrivelsen 

Ingen avvik fra og endringer i emnebeskrivelsen. 

 

Den emneansvarlige, Nelson González-Ortega, har basert sin rapport på  

 

1. Skjemaet ”Besvarelser for evalueringsskjema SPA2301” (som 9 studenter av 10 

eksamenspåmeldte studenter har svart på. Det ser ut som om studentene faktisk foretrekker å 

svare med egne ord som i ”Underveisevalueringen:SPA2301”(9 svar) som foreleseren har 

delt ut midt i semesteret kanskje fordi den internettbaserte evalueringen gir for lite rom for 

egne svar.  

 

2. Skriftlig underveisevaluering SPA2301 med studentene.  

 

2. Kommentarer til kvantitative gjennomføringsdata på emnet (karakter, stryk, frafall) 

Undervisningstermin høst 2007  

Emne SPA2301 Spanskspråklig litteratur, nyere10 sp 

Undervisningsform: Forelesning 

Antall studenter: 10 

Eksamensordning: hjemmeoppgave 

Karakterfordeling: 2: A =  25 %; 2: B = 25 %, 5: C = 40 %, 1: D = 10 %  

Bestått: 10 

Stryk: 0 

Ikke møtt: 0 (3 leverte etter fristen med legeattest) 

Frafall: 3 

 

3. Er det indikasjoner/eksempler på særlig god kvalitet? Hvordan er de fulgt opp? 

SPA2301 er et fordypningskurs i spansk og hispanoamerikansk litteratur, pensumet var derfor 

obligatorisk og bestemt av foreleseren. Noe av pensumlitteraturen kunne studentene kjøpe, 

noe fikk de utdelt i kopiert form fra foreleseren. Studentene var spesielt tilfreds med valg av 

litteraturen og fordypningen i analysen.  

Studentene var stort sett veldig fornøyd med informasjonen i begynnelsen av kurset om hjelp 

og støtte de kunne få enten pr. e-post eller ved henvendelse til foreleseren i kontortiden. De 

fleste nevner også at de hadde stort utbytte av å forberede seg til de muntlige presentasjonene 

de måtte gjennomføre.  

 

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

SPA2301 er et fordypningskurs i spansk litteratur, der det forventes en forkunnskap av 

studentene. Ifølge tilbakemeldingene fra studentene er det ingenting som tyder på sviktende 

kvalitet.  

 

5. Hva er det fokusert på i denne perioden mht. utvikling av studiekvalitet? 

Sammenlignet med tidligere kurs, har jeg økt aktiviteten på gruppearbeid og individuelle 

fremføringer i plenum. Resultatet av dette var på et meget høyt nivå, og studentene var meget 

tilfreds med denne formen for undervisning som krever aktiv deltagelse fra studenten. 



6. Forslag til tiltak for å forbedre emnet 

I evalueringsskjemaet etterlyste studentene en bedre tilrettelegging av 

undervisningsmaterialet. Jeg planlegger derfor å legge materialet ut på classfronter og gjøre 

det lettere tilgjengelig i stedet for å arbeide med fotokopier o.l. 

 

 


