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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  

 

Skjemaet ”Besvarelser for evalueringsskjema SPA1302” (som kun 15 studenter av 24 

eksamenspåmeldte studenter har svart på). Det anvendes et skjema som ILOS anbefaler. 

Studentene er stort sett veldig fornøyd med kurset og pensumet og informasjonen på Fronter. 

Power Point ble brukt der det var hensiktmessig og nyttig for undervisningen. Men noen 

studenter vil ha kun undervisning med Power Point som jeg synes ikke er pedagogisk riktig. 

Det samme gjelder studenter som vil ha all informasjon lagt på Internett, noe som ville 

medføre at de ikke behøver å ta egne notater og reflektere. 

 

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

Undervisningstermin Vår 2012 

Emne SPA1302 Spanskspråklig litteraturkunnskap, 10 sp 

Undervisningsform: Forelesning, seminar/gruppeundervisning (språkdelen) 

Antall studenter: 24 som har fullfort kurset (34 registrert, derav 10 ikke møtt til 

forelesningene) 

Eksamensordning: muntlig eksamen 

Karakterfordeling: 11: A = 45,83 %; 8: B = 33,33 %, 2: C = 8,33 %, 1: D = 4,16 %, 2:E = 

8,33 % 

Bestått: 24 

Stryk: 0 

Ikke møtt: 1 

Frafall: 10 

 

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

De fleste som svarte på underveisevalueringen var veldig fornøyd, men noen ønsker seg en 

styrt form for kollokviegrupper. Men dette er noe studentene bør organisere seg i mellom. 

 

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.  

 

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

Det finnes ingen momenter som tyder på sviktende kvalitet. 

 

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

Det er andre gang jeg har gjennomført dette 10 sp-kurset med hjelp av to forelesere til fra 

litteratur (forelesning / seminar) og språk (seminarundervisning). 

 

6. Forslag til tiltak for å forbedre emnet 

De aller fleste studentene er meget godt fornøyd med kurset og undervisningsformen med 3 

forelesere, og gir klart utrykk i denne underveisevalueringen for at de har lært mye. Kurset 



bør introduseres av alle 3 forelesere for å forklare kursets innhold i den første timen (tid ca. 15 

minutter til sammen). 

 

Den skriftlige underveisevalueringen for SPA1302 er ved forespørsel tilgjengelig på mitt 

kontor. 

 

 

Nelson González-Ortega 
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