Humanistiska och teologiska fakulteterna

ITAA02, Italienska: Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng
Italian: Level 2, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2011-05-11 att gälla från och med 201105-11, höstterminen 2011.

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

Fördjupning

Italienska

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

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 ett fördjupat sätt kunna redogöra för det italienska språkets uppbyggnad och
om hur det används i olika tal- och skriftsituationer,
• kunna redogöra för väsentliga delar av italiensk nutidshistoria,

Färdighet och förmåga
• kunna debattera och diskutera på italienska om italienska samtidsämnen, inom
såväl kultur som litteratur,
• kunna anpassa sin italienska efter talsituation, med hjälp av teoretiska kunskaper
om det italienska språket och samhället,
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• kunna redogöra för utvalda grammatiska och textuella fenomen i ett konstrastivt
svenskt-italienskt perspektiv,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna relatera sina genom kursen inhämtade kunskaper och färdigheter i ämnet
till omvärlden,
• kunna diskutera och ta ställning till frågor som rör det italienska samhället och
språket ur olika perspektiv,
• kunna bedöma sitt eget behov av ytterligare teoretiska och fördjupade kunskaper
i ämnet.

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 vetenskaplig
metodik.
Kursen består av följande delkurser:
1.
2.
3.
4.

Den skrivna italienskan, 7,5 högskolepoäng,
Den talade italienskan, 7,5 högskolepoäng,
Text och litteraturhistoria, 7,5 högskolepoäng,
Kultur, samhälle och historia, 7,5 högskolepoäng.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar och gruppövningar. Alla
färdighetsinriktade moment är obligatoriska.

Kursens examination
Kursen examineras normalt genom muntlig eller skriftlig tentamen vid delkursens slut,
utöver obligatoriska inlämningsuppgifter och muntliga framställningar:
delkurs 1 genom skriftlig salstentamen;
delkurs 2 genom skriftlig tentamen;
delkurs 3 genom muntlig och skriftlig tentamen;
delkurs 4 genom skriftlig salstentamen.
Efter särskild överenskommelse med de studerande kan andra examinationsformer
förekomma.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
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Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget godkänd krävs minst betyget godkänd på samtliga delkurser. För betyget
väl godkänd krävs betyget väl godkänd på minst 22,5 av kursens högskolepoäng,
samt minst godkänd på resterande högskolepoäng.
På delkurser inom ämnet italienska ges något av betygen 1-5, där 1 är det lägsta och
5 det högsta betyget. Betyget 1 motsvarar betyget underkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs ITAA01, italienska: grundkurs, eller motsvarande
kunskaper.

Övrigt
1. Kursens ersätter ITA502. Dess innehåll motsvarar ITAA12 som ges som
nätbaserad distanskurs.
2. 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.
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 ITAA02, Italienska: Fortsättningskurs
Gäller från H07
0701 Den skrivna italienskan, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0702 Den talade italienskan, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0703 Text och litteraturhistoria, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0704 Kultur, samhälle och historia, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

