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1. Vurdering av: 

- Pensum (innhold, omfang).  

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

aktiviteter, kvalifiseringsoppgaver). 

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

ressurser m.m.). 

- Eksamen (eksamensordning, vurderingsform). 

 

Jeg synes at emnet fungerer bra i henhold til pensum, undervisning, ressurser, infrastruktur 

og eksamen. 

 

Siden siste rapport pensumtekster er blitt skiftet. Nå brukes det Giocare con la scrittura for 

den skriftlige delen og Bar Italia for den muntlige. 

 

Eksamen er fremdeles en skriftlig 4-timers skoleeksamen. Den obligatoriske aktiviteten består 

av en muntlig presentasjon i klassen på italiensk av 10 minutters varighet. I år har studentene 

presentert en aktuell avisartikkel tatt fra en italiensk avis, en aktivitet som studentenes har 

funnet nyttig og interessant og som har gitt anledning til lærerike diskusjoner i klassen. Slik 

er studentene blitt testet både i de muntlige og de skriftlige ferdighetene som er de to 

hovedmålene på emnet. 
 

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

kunne etter avlagt eksamen? 

 

Læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelsen gir etter min mening en god beskrivelse av hva 

studentene skal kunne etter avlagt eksamen. 

 

 
3. Fungerer emnebeskrivelsen tilfredsstillende? Sjekk følgende:  

- Statistikk over karakterer, frafall og klager. 

- Tilbakemeldinger til lærere og administrasjon. 

- Tilbakemeldinger på informasjonen/veiledningen studentene får om emnet. 

- Hvordan emnet fungerer i emnegruppene det inngår i.  

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

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

Etter min mening fungerer emnet bra i emnegruppene det inngår i og er riktig plassert med 

hensyn til nivå/anbefalt semester og er riktig definert med hensyn til anbefalte/påkrevde 

forkunnskaper. 

 

30 studenter har fulgt emnet og har gått opp til eksamen. 28 har bestått, 1 stryk, 1 ikke møtt. 

Snittkarakter: C.  

 

17 svar av 30 utsendte skjemaer.  

 

Av de 17 leverte svar fra studentene mente 100 % (enig/svært enig) av dem at 

emnebeskrivelsen ga relevant og klargjørende informasjon om undervisning og obligatoriske 

aktiviteter, 87,5 % mente dette om pensum, 62,5% om eksamen. 82,3% av studentene mente at 



de hadde fått god oppfølging, veiledning og relevante tilbakemeldinger fra lærer underveis i 

semesteret. 64,7% var fornøyd med undervisningen på emnet. 58,9% av studentene mente at 

de hadde fått en klar oppfatning av hva som forventes av dem i dette emnet. 

 

 
 

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

 

Pensum er blitt forandret og temaet for den muntlige presentasjonen. 

 

5. Forslag til forbedringer.  

 

Etter den skriftlige eksamenen har noen studenter etterspurt færre eksamensoppgaver eller 

utvide timeantall på eksamen. Anbefaler også reduksjonen av undervisningsuker til 12 uker. 

 


