Humanistiska och teologiska fakulteterna

ÄITD01, Italienska 1, 30 högskolepoäng
Italian I, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2019-03-29 att gälla från och med 201903-29, höstterminen 2019.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår i ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet.
Undervisningsspråk: Italienska
Viss undervisning på svenska förekommer.
Huvudområde

Fördjupning

-

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för centrala delar av italiensk grammatik,
• kunna redogöra för valda delar av grammatiska skillnader mellan italienska och
svenska,
• kunna översiktligt redovisa italienska språket i dess olika talade former,
• kunna beskriva kulturella förhållanden i det nutida Italien,
• kunna identifiera och översiktligt redogöra för några förutsättningar för
skolämnet italienska,

Färdighet och förmåga
• kunna på svenska sammanfatta innehållet i skriven modern italienska,
• kunna urskilja huvudinnehållet i autentiska talsituationer,
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• kunna urskilja det italienska språkets olika talade former,
• kunna tillämpa centrala delar av italiensk grammatik i tal och skrift på ett korrekt
och ledigt sätt,
• kunna peka på grundläggande skillnader mellan svenska och italienska,
• kunna reflektera över didaktiska processer i en undervisningssituation i skolämnet
italienska,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskaper och färdigheter i ämnet,
• kunna urskilja och värdera kulturella företeelser i det italienska samhället och
förmedla dessa i en klassrumssituation.

Kursens innehåll
Kursen är en grundläggande kurs i italienska som ger dels färdighetsträning, såväl
muntligt som skriftligt, dels övergripande kunskaper om det italienska språket, det
italienska samhället och den italienska litteraturen. I undervisningen ingår utöver
textläsning undervisning om informationsteknologiska resurser. I kursen ingår
dessutom ämnesdidaktiska seminarier med syfte att introducera de lärarstuderande i
det kommande yrket. Studenten ges kunskaper och färdigheter i grundläggande
didaktiska aspekter av ämnet italienska genom seminariedeltagande och reflektions och diskussionsuppgifter angående didaktiska aspekter av ämnet italienska i samband
med de olika delkursernas undervisning och examination.
Kursen består av följande delkurser:
1.
2.
3.
4.

Den skrivna italienskan, 7,5 hp,
Den talade italienskan 7,5 hp,
Text och litteratur, 7,5 hp,
Kultur och samhälle, 7,5 hp.

Kursens genomförande
På kursen förekommer följande undervisningsformer: föreläsningar, lektioner, 3-4
språkdidaktiska seminarier.
Närvaro vid minst 80 % av föreläsningarna/lektionerna och didaktikseminarierna samt
genomförande av samtliga inlämningsuppgifter och presentationer är obligatoriskt
om inte särskilda skäl föreligger.
Kompletteringsmöjlighet eller alternativ tidpunkt för obligatoriska moment erbjuds
student som utan egen förskyllan, till exempel olycksfall, sjukdom eller liknande
händelser, inte kunnat genomföra det obligatoriska momentet. Detta gäller också
studenter som har missat undervisning på grund av ett förtroendeuppdrag som
studentrepresentant. I övriga fall erbjuds ingen kompletteringsmöjlighet för
obligatoriska moment.

Kursens examination
Examinationen består av skriftliga och muntliga tentamina. De ämnesdidaktiska
lärandemålen examineras genom individuell rapportskrivning och efterföljande
individuell muntlig presentation.
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Kursens delkurser examineras på följande vis:
1. 2 skriftliga inlämningsuppgifter, samt en skriftlig salstentamen,
2. 2 muntliga presentationer och en muntlig sluttentamen,
3. 2 muntliga presentationer, samt en skriftlig salstentamen,
4. 2 muntliga presentationer, samt en skriftlig salstentamen
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 på hela kursen krävs minst betyget Godkänd på samtliga
delkurser. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs därutöver betyget Väl
godkänd på 22,5 av kursens högskolepoäng.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Italienska 3 eller Engelska B, Italienska
steg 3 (områdesbehörighet 2/A2)

Övrigt
1. Kursen ges vid Lunds universitet, Språk- och litteraturcentrum.
2. Poängtalen 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.
3. Delkursernas namn på engelska:

1. Written Italian,
2. Spoken Italian,
3. Text Studies and Literary History,
4. Culture and Society.
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Prov/moment för kursen ÄITD01, Italienska 1
Gäller från H19
1901 Den skrivna italienskan, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1902 Den talade italienskan, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1903 Text och litteraturhistoria, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1904 Kultur och samhälle, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

