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LATAM2503/4503 v-14: kurset/pensum/metode er utarbeidet av Nelson González-Ortega. VÅREN 

2014 VAR DET IMIDLERTID FABIAN MOSENSON (vikar) SOM UNDERVISTE DETTE KURSET. 

- Ingen avvik fra og endringer i emnebeskrivelsen. 

 
Nelson González-Ortega har basert sin emneevalueringsrapport av LATAM2503/4503 v-14 på: 

(1) Skriftlige besvarelser av ”LATAM2503/4305”-Skjemaet ”Besvarelser for evalueringsskjema 
(engelsk versjon) som 12 studenter har besvart på spansk, norsk og engelsk 

(2) FABIAN MOSENSON evaluering av egen undervisning 

LATAM2503 - Kulturmøter i Latin-Amerika - litteratur og historie Vår 2014 
Faglærere: Fabian Mosenson mosenson@gmail.com 
 

Ting som gikk bra 

Dette kurset presenterte en interessant utfordring, nemlig å ta for seg litteratur og historie i Latin-

Amerika med  fokus på forholdet mellom ‘narko’ og samfunn. Vi analyserte begrepene 

narkotikasmugling, narkokultur og narkolitteratur ved hjelp av ulike tilnærminger fra litteratur og 

samfunnskunnskap. 

Pensum hadde både litterære og akademiske kilder, for eksempel: 

Historisk bibliografi 

 1. Arango Jaramillo, C. y J. Child Vélez. Historia del narcotráfico y el Contrabando en 

Colombia. Colombia: El Espectador, 1984. 

 2. Flores, C. "Trafico de Drogas, corrupción y violencia. Tres experiencias latinoamericanas: 

Mexico, Colombia y Brasil ".. 

 3. Mendoza, E. y ME de la O. "Violencia y narcotráfico en México 

 4. Mozahir, Salomão. "CRACK NA INPRENSA: imaginarios y modos de Representacao gjøre 

jornalismo sobre o surgimento ea explosão da Droga em uma metropole da região sudeste do Brasil". 

Litterær bibliografi 

 - Abad Faciolince, Héctor. Angosta. Colombia: Seix Barral, 2003. 

 - García Márquez, Gabriel. NYHETER de un secuestro. Debolsillo 2003. 

 - Porras Los Hijos de la nieve 

Denne litteraturen konstituerte vårt hovedfokus under kurset. I løpet av semesteret fant vi også andre 

kilder som vi inkluderte: "Drogas en América Latina después de la guerra perdida, ¿qué?" NUEVA 

SOCIEDAD 222 Julio / Agosto 2009 er et godt eksempel. Artikler som" Narco.estética y narco.cultura 

en Narco.lombia" av Omar Rincón, viste seg også å være svært fruktbart i diskusjoner. 

Denne ekstra bibliografien var ikke en del av de obligatoriske opplesninger. Til tross for dette var alle 

studentene glade for å jobbe med disse temaene. 

Det var en god balanse mellom teoretiske perspektiver og litterære opplesninger. Klassene var 

strukturert hovedsakelig som forelesninger, men studentene var svært deltakende ved å holde mini-

foredrag for klassen noen ganger ved hjelp av bilder, videoer og PowerPoint-presentasjoner. 

Det var også en fordel med dette kurset at studentene hadde svært variert bakgrunn. Mange norske 

studenter har hatt lengre opphold i Latin Amerika. Noen har bodd i Mexico, noen i Brasil og en i 

Colombia. I tillegg var det studenter fra Latin-Amerika i gruppen. 

 

Oppsummert 

* De fleste studentene var tilstede på forelesningene mesteparten av tiden  

* Alle elevene utførte en form for muntlig presentasjon  

* De fleste av elevene var svært engasjert i kurset og litteraturen. 

* Dette engasjementet gikk utover de rene forelesningene, og ble utvidet til en side om Latin-

Amerikansk historie og kultur, som fortsatt er aktiv på Facebook. 

https://www.facebook.com/groups/latamcultura/. Etter alle disse månedene, deltar studentene fritt. 

* Studentene jobbet med de ulike begrepene trafikk, narkokultur, og narkolitteratur i Latin-

Amerika for en kritisk analyse av litteraturkilder ved hjelp av sosiale så vel som litterære tilnærminger. 

* Mange av tekstene de produserte er innsiktsfulle og originale. 

mailto:mosenson@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/latamcultura/


 

Ting å forbedre 

* Noen ganger ble diskusjonen dominert av anekdoter, og det var vanskelig å trekke diskusjonen 

tilbake til et bredere bilde.  

* Den litterære bibliografi må bli bedre: Kanskje "Noticias de un Secuestro" må droppes, eller bli 

degradert til foreslåtte opplesninger. I stedet ville jeg lagt til nye forfattere som definerer mer nøyaktig 

den nåværende situasjonen i Latin-Amerika om dette emnet. 

* Når det gjelder sosial og historisk bibliografi ville jeg inkludert et utvalg av Nueva Sociedad 

Nº222 som obligatorisk og fornye den delen. Det viste seg å være litt utdatert. 

 

Som konklusjon 

* Det var et vellykket kurs, med flere suksesser og bare noen få - løsbare - problemer.  

* Vurderingene fra studentene var overveldende positive (se vurderinger). 

* Jeg personlig ga en kortversjon av dette kurset ved Universitetet i Bergen, og det fungerte også 

bra 

* Som nevnt før jeg ville fornye litteraturen og legge til som obligatorisk et par dokumentarer, for 

eksempel “Sins of my Father” and “Narcocultura” 

 

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

Undervisningstermin Vår 2014 

Emne LATAM2503/4503 - Kulturmøter i Latin-Amerika - litteratur og historie Vår 2014, 10 sp 

seminarundervisning i 10 uker. Undervisningen kan gis felles med LATAM4503 - Kulturmøter i Latin-

Amerika – litteratur og historie.  

LATAM2503-EKSSAM-meld Antall studenter: 22 (som har fullført kurset)  

obligatorisk aktivitet: en skriftlig kvalifiseringsoppgave på 5 sider (à 2300 tegn). 

Eksamensform:  en 3-dagers hjemmeeksamen 

Karakterfordeling:  A: 3 = 14%; B: 10 = 48 %, C: 6 =29 %, D: 2 =10 % 

Bestått: 21 

Stryk: 1 

LATAM4503-EKSAM-meld Antall studenter: 6 (som har fullført kurset)  

obligatorisk aktivitet: en skriftlig kvalifiseringsoppgave på 5 sider (à 2300 tegn). 

Eksamensformen:  en 3-dagers hjemmeeksamen 

Karakterfordeling:  A: 3 = 50%; B: 3 = 50 % 

Bestått: 6 

Stryk: 0 

 

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

De fleste som svarte på underveisevalueringen var veldig fornøyd med a) kursets PENSUM (fra 

litteratur, historie og sosiologi; b) MUNTLIG FREMSTILNING (på spansk); c) FACEBOOK 

ARBEIDGRUPPER, men noen ønsker seg en mer lærer-styrt undervisningsform. 

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. 

 

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

Det finnes ingen momenter som tyder på sviktende kvalitet. 

 

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

Det er tredje gang LATAM2503/4503-kurset organiseres/undervises av en foreleser (Nelson 

González-Ortega) fra litteratur som også er kompetent i latinamerikanske studier.  

 

Forslag til tiltak for å forbedre emnet 

(Se ovenfor i Fabian Mosensons-vikar punkter: Ting som gikk bra» og Ting å forbedre 
 

Nelson González:  Den skriftlige underveisevalueringen for LATAM2503/4503 er tilgjengelig på forespørsel. 

http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/LATAM4503/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/LATAM4503/index.html
http://www.hf.uio.no/studier/admin/eksamen/obligatoriske-aktiviteter/
http://www.hf.uio.no/studier/admin/eksamen/obligatoriske-aktiviteter/

