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ITA 2110 Italiensk morfosyntaks 

 

Innhold i den periodiske emnerapporten 

Rapporten skal inneholde den emneansvarliges vurderinger og kommentarer basert på 

grunnlagsmaterialet. Rapporten skal ta for seg følgende punkter så langt de passer:  

 
1. Gi en vurdering av: 

- Pensum (innhold, omfang).  

o Jeg har funnet en bok som har en riktig tildeling mellom praksis og teori. 

- Undervisning (undervisningsformer, timeantall, spredning over semesteret, obligatoriske 

aktiviteter, kvalifiseringsoppgaver). 

o 14 timer: hver time har en teoretisk del (forklaring av teori) og en praktisk del med 

øvelser. To obligatoriske skriftlige oppgaver  

- Ressurser og infrastruktur (undervisningsrom, audiovisuelle hjelpemidler, bibliotek-

ressurser m.m.). 

o Jeg brukte mange ressurser fra ITA2101 og ITA2102.  

- Eksamen (eksamensordning, vurderingsform). 

o Bra. 
 

2. Gir læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen en god beskrivelse av hva studentene skal 

kunne etter avlagt eksamen? 

Ja. Jeg har fått positive tilbakemeldinger om det fra studentene. 

 
3. Fungerer emnebeskrivelsen tilfredsstillende? Sjekk følgende:  

- Statistikk over karakterer, frafall og klager. 

o 1 trakk seg underveis, 2 trakk seg før eksamen pga. manglende obligatorisk 

aktivitet. Av de 7 som var kvalifisert i til eksamen møtte samtlige. 

o Resultat på eksamen: B: 3 C: 3 D: 1. Ingen klager. 

- Tilbakemeldinger til lærere og administrasjon. 

o Underveis evaluering: positivt, studentene var fornøyde med undervisning, men 

ville gjerne ha mer øvinger.  

o To forslag som jeg har: 1. Kollokvie-gruppe; 2.  øvinger som vi forbereder nå - 

«Italian Grammar on-line» - kunne også være en god løsning. I tillegg, mer 

samarbeid mellom emner, fordeling mellom emner kunne også hjelpe.   

- Tilbakemeldinger på informasjonen/veiledningen studentene får om emnet. 

o Ingen.  

- Hvordan emnet fungerer i emnegruppene det inngår i.  

o Bra, men det var en stor forskjell mellom studentene. Noen hadde et godt nivå 

spesielt de som hadde tatt noen kurs i Italia, andre hadde et veldig lavt nivå.  

- Om emnet er riktig plassert med hensyn til nivå/anbefalt semester.  

o Ja, det var den eneste mulighet. 

- Om emnet er riktig definert med hensyn til anbefalte/påkrevde forkunnskaper.  

o Ja. 

 

4. Har du gjort noen endringer siden forrige periodiske evaluering? Hvilke?  

Ja, jeg brukte mine forslag til forbedringer fra rapporten 2015. Ny pensum. Jeg endret rekkefølgen 

av temaer: vi begynner nå med verbum og syntaks som er mer vanskelig og studenter trenger mer 

tid for å øve seg. Vi tar pronomen (som de kjenner bedre fra før)  i andre del av kurset. 

Et nytt emne (siden 2015) som satt sammen Morfosyntaks 1 og 2.  

 

5. Forslag til forbedringer.  
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Kollokvie-gruppe, å forberede og å bruke øvinger on-line «Italian Grammar on-line». 

 


