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Sammenfattende evaluering av gjennomføringen av emnet i perioden 

 

ITA0102 – Innføring i italiensk 2 er andre delen av ITA0101 - Innføring i italiensk 1 som holdes i 

høstsemesteret og tar videre språkundervisningen og grammatikken derfra. Studentene har fått 6 

timer undervisning i 14 uker, 2 timer forelesning i grammatikk og 4 timer gruppeundervisning. 

Emnet har tre obligatoriske klasseromsprøver som må bestås for å gå opp til avsluttende skriftlig 

eksamen. Ordningen med klasseromsprøver er blitt innført i år. 

 

Som for ITA0101 i forrige semesteret, har vi økt dette semesteret antall undervisningstimer fra 4 

til 6 per uke for ITA0102.   

 

Undervisningsplanen jeg skisserte i begynnelsen av semesteret er blitt respektert og det er vært 

ingen avvik fra emneplan. Det er vært en hyggelig atmosfære i klassen, med aktiv 

studentdeltakelse. 

 

I tillegg til innføringen av obligatoriske klasseromsprøver og økningen av undervisningstimer har 

vi innført i år en ny tekstbok, ”Universitalia”, en nyere manuell laget i Italia for italienskstudenter 

på universitetsnivået, som dekker pensum for både ITA0101 og ITA0102. Alle disse forandringene 

er blitt gjort for å optimalisere undervisningen og etter vurderingen av blant annet tidligere 

tilbakemeldinger fra studentene om dette emnet og om emnet ITA0101. 

 

Totalt 29 studenter er meldt seg på emnet. 23 var eksamenspåmeldte, 22 har gjennomført eksamen, 

1 har ikke møtt. Snittkarakter: C.  

 

Mitt inntrykk er at opplegget har vært ganske vellykket og at studentene har vært fornøyde med 

det. Dette er bekreftet av tilbakemeldingene jeg har fått ved underveisevalueringen som er blitt 

gjennomført og web-skjemaet. En rekurrerende tilbakemelding fra studentenes side er spriket i 

vanskelighetsgrad mellom ITA0101 og ITA0102, noe som også er ganske naturlig siden det er i 

ITA0102 man gjennomgår mer avansert grammatikk. Forhåpentlig har timeøkningen hjulpet litt 

med disse problemer knyttet til pensum, som ikke kan forandres dersom vi ser de to 

innføringskursene som en forberedelse for et videre studium i italiensk på 1000-nivået. Viktig også 

at man har god tid i det første semesteret når man tar ITA0101 for å internalisere de viktigste og 

mest grunnleggende trekkene ved italiensk. 

 

Vi har merket også en ganske stor reduksjon av påmeldte i ITA0102. Dette kan være forårsaket 

både av innføringen av obligatoriske kvalifiserende prøver som har silt ut de svakeste studentene 

allerede i ITA0101, men kan også skylde konjunkturen og en midlertidig metthet i forhold til 

interessen om å lære seg italiensk, - emnet er nå vært holdt i 7 semester. Vi må se neste semesteret 

om dette vedvarer. 

 

Til slutt mener jeg at læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen gir en god beskrivelse av 

hva studentene skal kunne etter avlagt eksamen og den fungerer tilfredsstillende. 
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