Humanistiska och teologiska fakulteterna

ITAM15, Inlärning av italienska i ett flerspråkighetsperspektiv,
7,5 högskolepoäng
Acquisition of Italian in a Multilingualism Perspective, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2020-12-07 att gälla från och med 202012-07, höstterminen 2021.

Allmänna uppgifter
Kursen är obligatorisk för inriktningen Italienska i masterprogrammet Språk och
språkvetenskap och ersätter ITAM11. Kursen ges även som fristående kurs och kan
ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå. Kursen kan
dessutom efter särskilt beslut ingå i viss yrkesexamen.
Undervisningsspråk: Italienska
Undervisning, litteratur och examination är på italienska.
Huvudområde

Fördjupning

Italienska

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra kritiskt för några aktuella teorier inom området språkinlärning
och flerspråkighet,
• kunna redogöra kritiskt för några beforskade områden inom inlärning av
italienska,
• kunna redogöra kritiskt för forskning om flerspråkighet i italiensk kontext, både
hos individen och i det italienska samhället,

2/ 4

Färdighet och förmåga
• kunna formulera ett problemområde som kan studeras inom ramen för inlärning
och flerspråkighet vad gäller italienska,
• kunna välja och tillämpa den teoretiska, metodiska och empiriska
litteratur som behövs för att kunna studera ett valt problemområde,
• kunna välja och tillämpa de teoretiska ramarna för inlärning och flerspråkighet
inom ett valt område,
• kunna presentera resultatet av en undersökning på muntlig och skriftlig
akademisk italienska,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna reflektera över och förhålla sig till sin egen språkinlärning och
flerspråkighet utifrån sina inom kursen inhämtade kunskaper och färdigheter,
• kunna förhålla sig till språkinlärning och flerspråkighet hos individen och i
samhället vad gäller italienska.

Kursens innehåll
I kursen ges en genomgång av några beforskade områden inom inlärning av italienska
och om flerspråkighet i Italiensk kontext. Genomgången syftar till att introducera
begrepp, termer och resultat samt visa på hur inlärningen av italienska och
flerspråkighet kan studeras vetenskapligt och hur dessa kan användas i praktiken.
Kursdeltagaren får själv välja ett område inom italiensk språkinlärning och
flerspråkighet att tillämpa. Resultatet redovisas genom en skriftlig rapport och en
muntlig presentation baserad på rapporten.

Kursens genomförande
Kursen genomförs genom undervisning i form av ett par lärarledda föreläsningar och
seminarier, och genom handledning och eget arbete. Undervisning och handledning
sker på distans, med hjälp av digitala verktyg. Institutionen meddelar kraven för dessa.

Kursens examination
Examination sker genom en skriftlig rapport på italienska och en muntlig presentation
på italienska baserad på rapporten.
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
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Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs 90 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng i
italienska eller motsvarande kunskaper.

Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
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.
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Prov/moment för kursen ITAM15, Inlärning av italienska i ett
flerspråkighetsperspektiv
Gäller från H21
2101 Inlärning av italienska i ett flerspråkighetsperspektiv, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

