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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2014-11-07 att gälla från och med 2014-
11-07, höstterminen 2014.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen ingår i den gemensamma ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet och
Högskolan Kristianstad.  
Undervisningsspråk: Italienska och Svenska
Kursens språk är i huvudsak italienska men även svenska förekommer, tex när
översättning behandlas. 

 

Kursens mål
 
Efter avslutad kurs ska den studerande 

 

Kunskap och förståelse
kunna redogöra för några av den italienska 1200-1600-talslitteraturens mest
betydande verk och författarskap 
kunna diskutera innehåll och begrepp inom andraspråkinlärningsforskning och
språkdidaktik 
kunna redogöra för teorier och metoder inom ämnet italienska som andraspråk 
kunna redogöra för utvecklingen av italienska som andraspråk hos inlärare och
kopplingen till språkdidaktiska metoder. 

 

Humanistiska och teologiska fakulteterna

ÄITA51, Italienska III, 30 högskolepoäng
Italian III, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Huvudområde Fördjupning

- G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav
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Färdighet och förmåga
kunna självständigt sammanfatta, analysera och resonera kring teman inom
italienska som andraspråk och dess inlärning 
kunna redogöra för italiensk språkhistoria och litteratur till andra på italienska 
kunna på italienska använda ett varierat och situationsanpassat språk i både tal
och skrift 
kunna använda italienska i tal och skrift för att kritiskt analysera och rapportera
information 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
kunna diskutera och värdera litteraturvetenskapens respektive språkvetenskapens
plats i dagens vetenskapssamhälle 
kunna förhålla sig till en filologisk bildningstradition 
kunna använda och värdera information från olika källor av relevans för
ämnesområdet italienska 
kunna förhålla sig till och värdera egna och andras kunskaper och färdigheter i
italienska. 
kunna ansvara för den egna professionella utvecklingen i ämnet italienska. 

 

Kursens innehåll
 
I kursen läggs stor vikt vid muntlig och skriftlig språkfärdighet samt vid textläsning och
textförståelse av italienskspråkiga texter från skilda epoker. Två delkurser med
inlärnings-och didaktisk inriktning kompletterar de litterära och språkvetenskapliga
delkurserna. Dessa syftar till att ge den lärarstudenten kunskapsmässig och
vetenskaplig fördjupning inom sitt läraryrke. I detta sammanhang betonas kännedom
om utveckling av italienska som andraspråk, förmåga till värdering av egna och andras
kunskaper och färdigheter och visad beredskap att ansvara för den egna
professionella utvecklingen i ämnet. I delkurs 5 redogör lärarstudenten muntligen för
ca 400 sidor italiensk text ur samtida romaner och noveller. 
Kursen består av följande delkurser: 
  
1. Fördjupning i det italienska språket, 6 hp 
2. Text, historia och litteraturhistoria, 6 hp 
3. Italienska som andraspråk I, 6 hp 
4. Italienska som andraspråk II, 6 hp 
5. Samtida italiensk skönlitteratur, 6 hp 
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Kursens genomförande
 
På kursen kan följande undervisningsformer förkomma: föreläsningar och
gruppövningar samt ämnesdidaktiska seminarier. Alla färdighetsinriktade moment är
obligatoriska. 
  
  
  

 

Kursens examination
 
Kursen examineras genom skriftliga prov, självständiga arbeten och muntlig
framställning: 
Delkurs 1 och 2 examineras genom skriftligt prov och 3-4 inlämningsuppgifter. 
Delkurs 3 och 4 examineras genom skriftligt arbete och muntlig redogörelse. 
Delkurs 5 examineras genom muntlig redogörelse. 
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

 

Betyg
 
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget Godkänd på hela kursen krävs minst betyget godkänd på samtliga
delkurser.  För betyget Väl godkänd på kursen krävs därutöver betyget väl godkänd
på delkurserna 1, 3 och 4. 
  

 

Förkunskapskrav
 
För tillträde till kursen krävs Italienska II eller motsvarande kunskaper. 

 

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 ÄITA51, Italienska III
 

Gäller från H14

 
1401   Fördjupning i det italienska språket, 6,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1402   Text, historia och litteraturhistoria, 6,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1403   Italienska som andraspråk I, 6,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1404   Italienska som andraspråk II, 6,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1405   Samtida italiensk skönlitteratur, 6,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
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