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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2013-12-06 att gälla från och med 2013-
12-06, vårterminen 2014.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen ingår i den gemensamma ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet och
Högskolan Kristianstad.  
Undervisningsspråk: Italienska

 

Kursens mål
 
Efter avslutad kurs ska den studerande 

 

Kunskap och förståelse
kunna redogöra för den italienska litteraturhistorien från 1600-talet till och med
1800-talet 
på en fördjupad nivå kunna redogöra för det italienska språkets uppbyggnad och
om hur det används i olika situationer 
kunna redogöra för väsentliga delar av italiensk nutidshistoria 

 

Färdighet och förmåga
kunna debattera och diskutera på italienska om aktuella italienska samtidsämnen 
kunna använda teoretiska kunskaper för att anpassa sin italienska efter
talsituation 

Humanistiska och teologiska fakulteterna

ÄITA22, Italienska II, 30 högskolepoäng
Italian II, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Huvudområde Fördjupning

- G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav
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kunna urskilja kopplingen mellan inlärning av italienska som andraspråk och
språkdidaktisk metod inom ett begränsat språkligt fenomen 
kunna redogöra för ett urval av aktuell språkdidaktisk forskning om italienska 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
ur olika språkliga synvinklar kunna diskutera och ta ställning till frågor som rör
genus, etnicitet, kulturmöten och kulturell mångfald. 

 

Kursens innehåll
 
Kursen ger en fördjupad skriftlig och muntlig språkfärdighet samt fördjupade
kunskaper om italienskt språk, italiensk litteratur och italienskt samhälle, kultur och
historia. Stor vikt läggs vid textläsning och textförståelse. Kursen sätter större fokus på
kunskaper om språk och litteratur än den tidigare nivån och introducerar
språkdidaktisk metodik och språkinlärningsforskning. 
  
Kursen ger skriftlig och muntlig språkfärdighet genom träning i grammatik,
ordkunskap, uttal, hörförståelse och talfärdighet, samt övergripande kunskaper om
italienskt språk, italiensk litteratur och italienskt samhälle, kultur och historia. I kursen
ingår dessutom ämnesdidaktiska seminarier med syfte att introducera de
lärarstuderande i det kommande yrket. 
  
Kursen består av följande delkurser: 

Den skrivna italienskan,6 hp, 
Den talade italienskan, 6 hp, 
Text och litteraturhistoria, 6 hp, 
Kultur och samhälle, 6 hp, 
Ämnesdidaktik, 6 hp. 

 

 

Kursens genomförande
 
Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar och ämnesdidaktiska
seminarier. Alla färdighetsinriktade moment, samt de ämnesdidaktiska seminarierna,
är obligatoriska. 

 

Kursens examination
 
Följande examinationsformer tillämpas för respektive delkurs: 

skriftligt prov, 
muntligt prov, 
skriftligt prov, 
skriftligt prov, 
inlämningsuppgifter och muntlig redogörelse. 

Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

 

Betyg
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1.

Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget Godkänd krävs minst betyget Godkänd på samtliga delkurser. För betyget
Väl godkänd krävs, utöver betyget godkänd, minst 18 av kursens högskolepoäng.
Dokumenterad närvaro och deltagande vid de ämnesdidaktiska seminarierna krävs för
betyg på hel kurs. 

 

Förkunskapskrav
 
Antagen till Ämneslärarutbildningen samt 24 hp avklarade (av 30hp) från Italienska I. 

 

Övrigt
 

Kursen utvärderas formativt och till vissa delar summativt vid kursens slut.
Övergripande frågor kring mål, kursinnehåll, samarbets- och undervisningsformer
bör vara centrala. Protokoll/minnesanteckningar från utvärderingen ska komma
utbildningsledningen tillhanda. Utvärderingen skall vara offentligt tillgänglig och
undertecknad av ansvariga lärare samt förtroendevalda studenter. Erfarenheter
och synpunkter från utvärderingen ska beaktas och följas upp i nästa års kurs. 
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Prov/moment för kursen ÄITA22, Italienska II
 

Gäller från V14

 
1401   Den skrivna italienskan, 6,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1402   Den talade italienskan, 6,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1403   Text och litteraturhistoria, 6,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1404   Kultur och samhälle, 6,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1405   Ämnesdidaktik, 6,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
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