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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2011-04-13 och senast reviderad 2023-03-
13. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2023-03-15, höstterminen 2023.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen ges som en fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på
såväl grundnivå som avancerad nivå.  
Undervisningsspråk: Svenska och Italienska

Huvudområde Fördjupning

Italienska G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

 

Kursens mål
 
Efter avslutad kurs ska den studerande 

 

Kunskap och förståelse
• kunna beskriva några grundläggande drag i det italienska språket och dess

grammatik,
• kunna beskriva minst en utvald italiensk litterär text och dess författare,
• kunna beskriva några kulturella aspekter av det italienska samhället, till

exempel någon tradition och några vardagsförhållanden,
• kunna beskriva några geografiska aspekter av Italien, som till exempel någon

turistort och någon av de större städerna,
• kunna beskriva några kulturhistoriska aspekter av det italienska samhället, som

till exempel någon person av historisk betydelse för landet,

 

Färdighet och förmåga
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• kunna kommunicera vardagligt i tal och skrift på italienska i vissa förberedda
situationer,

• kunna använda ett varierat ordförråd i tal och skrift,
• kunna tillämpa basala delar av den italienska grammatiken,

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskaper och färdigheter i ämnet,
• kunna urskilja några traditioner och kulturella företeelser i det italienska

samhället och jämföra med det svenska.

 

Kursens innehåll
 
I kursen ges träning i grammatik, ordkunskap, uttal, hörförståelse och muntlig
språkfärdighet. Dessutom ingår i viss mån studier av den italienska litteraturen och
kulturen. 
Kursen består av följande delkurser: 

1. Grammatik och skriftlig språkfärdighet, 7 hp,
2. Text, 4 hp,
3. Kultur och muntlig språkfärdighet, 4 hp.

 

Kursens genomförande
 
Kursen ges på distans med stöd av nätbaserad undervisningsplattform och digitala
verktyg. Det förutsätts att den studerande deltar på dessa villkor och har tillgång till
dator med nätuppkoppling och webkamera. Institutionen lämnar information om de
tekniska kraven. 

 

Kursens examination
 
Delkurs 1, Grammatik och skriftlig språkfärdighet, examineras genom digitalt
övervakad skriftlig tentamen med stöd av realtidsströmning 
Delkurs 2, Text, examineras genom muntlig tentamen med stöd av realtidsströmning 
Delkurs 3, Kultur och muntlig språkfärdighet, examineras genom muntlig tentamen
med stöd av realtidsströmning 
Kameraövervakningen sker i realtid. Ingen inspelning sker. Övervakning i realtid krävs
för att kunna examinera studentens kunskaper utan att studenten har tillgång till
hjälpmedel. 

 
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student. 
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

 

Betyg
 
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget godkänd krävs minst betyget godkänd på samtliga delkurser. För betyget
väl godkänd krävs därutöver betyget väl godkänd på minst 11 av kursens
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högskolepoäng, varav 7 på delkurs 1. 

 

Förkunskapskrav
 
Grundläggande behörighet

 

Övrigt
 

• Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
• Kursen ersätter ITAB11.
• Kursens innehåll motsvarar ITAC01 som ges på campus.
• Poängtal för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan kurs

får endast tillgodoräknas en gång i examen.
• För ytterligare information hänvisas till aktuellt anmälnings- och

informationsmaterial.
• Delkursernas namn på engelska:

1. Grammar and Written Proficiency,
2. Text study,
3. Culture and Oral Proficiency.
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Prov/moment för kursen ITAD01, Italienska:  Nybörjarkurs I - nätbaserad

distanskurs
 

Gäller från H23

 
2301   Grammatik och skriftlig språkfärdighet, 7,0 hp
            Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
2302   Text, 4,0 hp
            Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
2303   Kultur och muntlig språkfärdighet, 4,0 hp
            Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

 

Gäller från V10

 
0901   Grammatik och skriftlig språkfärdighet, 7,0 hp
            Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0902   Text, 4,0 hp
            Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0903   Kultur och muntlig språkfärdighet, 4,0 hp
            Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
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