Humanistiska och teologiska fakulteterna

ITAA11, Italienska: Grundkurs - nätbaserad distanskurs, 30
högskolepoäng
Italian: Level 1 Online Course, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2011-04-29 att gälla från och med 201104-29, 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

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 samt för vissa skillnader
mellan italienska och svenska,
• kunna redovisa kunskaper i italienskans talade former,
• kunna redogöra för det senaste seklets italienska litteraturhistoria i stora drag,
• kunna beskriva kulturella och geografiska förhållanden i det nutida Italien,

Färdighet och förmåga
• kunna förstå skriven modern italienska,
• kunna urskilja huvudinnehållet i autentiska talsituationer,
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• kunna tillämpa centrala delar av italiensk grammatik i tal och skrift på ett korrekt
och ledigt sätt,
• kunna urskilja grundläggande grammatiska skillnader mellan svenska och
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 i ett
regionalt, nationellt och europeiskt perspektiv.

Kursens innehåll
Kursen ger skriftlig och muntlig språkfärdighet genom träning i grammatik,
ordkunskap, uttal, hörförståelse och talfärdighet, samt övergripande kunskaper om
Italiens språk, litteratur, samhälle, kultur och historia.
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 och samhälle, 7,5 högskolepoäng.

Kursens genomförande
Utbildningen sker till allra största delen på distans och använder sig av interaktiv
informationsteknologi. Det förutsätts att den studerande deltar på dessa villkor och
har tillgång till dator med nätuppkoppling. Institutionen lämnar information om de
tekniska kraven.
I kursen ingår två obligatoriska möten på campus i Lund.

Kursens examination
Utöver obligatoriska inlämningsuppgifter och muntliga framställningar examineras
kursen genom tentamen vid delkursens slut:
delkurs 1 genom skriftlig salstentamen på campus;
delkurs 2 genom muntlig tentamen online;
delkurserna 3 och 4 genom hemtentamen.
Efter särskild överenskommelse med de studerande kan andra examinationsformer
förekomma.
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 betyget väl godkänd på minst 22,5 av kursens högskolepoäng,
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varav 7,5 i delkurs, samt minst betyget Godkänd på kursens kvarstående poäng.
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
Grundläggande behörighet samt Engelska 6 och Italienska 3.

Övrigt
1. För tillträde till kursen krävs områdesbehörighet 2 (Italienska steg 3), ITAD02 eller
motsvarande kunskaper.
2. Kursens innehåll motsvarar ITAA01, grundkurs och ersätter ITA500, Italienska,
allmän kurs, 1-20 poäng.
3. 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.
4. Kursen kan läsas som fristående kurs, men den är i första hand planerad att vara
ett första steg för vidare studier i ämnet. Den riktar sig både till studerande med
en mer direkt inriktning mot läraryrket och studerande med andra inriktningar.
5. 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 ITAA11, Italienska: Grundkurs - nätbaserad
distanskurs
Gäller från V09
0901 Den skrivna italienskan, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0902 Den talade italienskan, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0903 Text och litteraturhistoria, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
0904 Kultur och samhälle, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

