
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Språk- och litteraturcentrum 

Italienska 

 
 
 
 

 
 

ITAA02, italienska, fortsättningskurs 
 
Studiebeskrivning 
 
Fastställd 2007-09-10 av lärarkollegium 3 att gälla fr.o.m. 
höstterminen 2007 
 
Introduktion 
 
ITAA02, 31-60 högskolepoäng, ger en fördjupad skriftlig och muntlig 
språkfärdighet samt fördjupade kunskaper om italienskt språk och italiensk 
litteratur samt italienskt samhälle, kultur och historia. Kursen lägger större vikt vid 
kunskaper om språk och litteratur än den tidigare nivån och introducerar 
vetenskaplig metodik.  
 
Kursen är indelad i fyra delkurser. 
 
 
1. Kursens mål  
 
Kursens övergripande mål är att den studerande ska kunna debattera och diskutera 
på italienska om aktuella italienska samtidsämnen, kunna använda teoretiska 
kunskaper om det italienska språket i praktiken, kunna redogöra för den italienska 
litteraturhistorien från 1600-talet till och med 1800-talet, visa fördjupade 
kunskaper om det italienska språkets uppbyggnad och om hur det används av olika 
språkbrukare i olika situationer, t ex i dialog, samt kunna redogöra för väsentliga 
delar av italiensk nutidshistoria. 
 
 
2. Kursens innehåll 
 
Delkurs 1: Den skrivna italienskan, 7,5 högskolepoäng  
 
Mål: 
Delkursens mål är att öka den studerandes förmåga att uttrycka sig säkert i skrift i 
olika sammanhang samt att kunna reflektera över den skrivna italienskan och dess 
grammatiska, morfologiska och lexikala fenomen ur ett språkvetenskapligt 
perspektiv. 
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Examination: 
Delkursen examineras genom examinerande laborationer i fri skriftlig produktion 
och ett grammatik- och översättningsprov vid delkursens slut. Det skriftliga provet 
består av följande delar: 
 
1. Grammatik 
2. Översättning 
3. Lingvistik 
 
 
Uppläggning och innehåll: 
Delkursen består av ett antal obligatoriska lektionstillfällen, varav hälften ägnas åt 
grammatik- och översättning och hälften åt fri skriftlig produktion. Den studerande 
förväntas förbereda skrivna uppgifter inför varje lektionstillfälle, individuellt eller i 
grupp. Utöver lektionerna tillkommer examinerande laborationer i fri skriftlig 
produktion. 
 
 
Delkurs 2: Den talade italienskan, 7,5 högskolepoäng 
 
Mål: 
 
Kursens mål är att beskriva den allmänna och den italienska fonetikens huvuddrag 
samt beskriva den historiska bakgrunden till det italienska standardspråket och de 
regionala varianterna. 
 
Efter avslutad kurs skall studenten 
 

• behärska de viktigaste italienska fonetiska termerna inom elementär 
fonetik 

• kunna beskriva italienska språkljuds artikulatoriska egenskaper 
• kunna i stora drag beskriva italienskans prosodiska karaktärsdrag 
• tillämpa det internationella fonetiska alfabetet (IPA)  
• ha viss kännedom om det italienska språkets dialekter och dess regionala 

varianter 
 
Examination: 
 
Kursen examineras genom skriftlig tentamen. Tentamen kommer att bestå av två 
delar där såväl teoretiska kunskaper som praktiska tillämpningar prövas. 
 
Uppläggning och innehåll: 
 
Kursen består av föreläsningar, vilka behandlar följande moment: 
 

1) allmän fonetik 
2) italienskans fonetik 
3) övergången från latin till italienska 
4) Italiens dialekter: likheter och skillnader 
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Delkurs 3: Text och litteraturhistoria, 7,5 högskolepoäng 
 
Mål:  
Delkursens mål är att ge den studerande övergripande kännedom om den italienska 
litteraturhistorien från 1600-talet (börjar med ”il marinismo”) fram till 1900 
(avslutas med ”il verismo) samt fördjupad kunskap om valda verk (prosa och poesi) 
från denna period. Utöver att ge kännedom och kunskap om den italienska 
litteraturhistorien är målet med delkursen att den studerande ska kunna förstå och 
delvis översätta en del italienska romaner från sent 1800-tal. 
 
Examination: 
Skriftligt prov i slutet av delkursen. 
 
Uppläggning och innehåll: 
Kursen består av föreläsningar om litteraturhistoria och textseminarier till vilka den 
studerande förväntas ha läst sidor i kurslitteraturen och de skönlitterära verken och 
förberett uppgifter som läraren delat ut i förväg. Den studerandes aktivitetsgrad på 
dessa tillfällen tas i beaktande vid examinationen. 
 
Delkurs 4: Kultur, samhälle och historia, 7,5 högskolepoäng 
 
Mål: Delkursen syftar till att ge fördjupad insikt i historiska skeenden som ligger 
till grund för Italien av idag samt att förmedla breddade kunskaper om det moderna 
Italiens politik, samhällsliv och kultur.  
 
Examination: Kunskapskontroll sker dels genom bedömning av muntlig och 
skriftlig framställning inom ramen för undervisningen, dels genom ett skriftligt 
prov vid delkursens avslutning.  
 
Uppläggning och innehåll: Undervisningen sker dels i föreläsningsform, dels i 
form av muntlig interaktion genom diskussioner och presentationer i klassrummet.  
Delkursen innehåller följande moment:  
Historisk översikt över Italiens utveckling till modern stat under perioden från 
Wienkongressen fram till idag.  
Vidgad insikt i det moderna Italiens ekonomi, politik, författning samt 
samhällsförhållanden, vardagsliv och kultur. 
 
 
3. Övriga aktiviteter utöver delkurserna 
 
 Laborationer i datorsal i fri skriftlig produktion för delkurs 1. 
 
4. Examination 
 
Enligt vad som skrivs i kursplanen kan följande examinationsformer förekomma 
inom kursen: skriftligt prov, muntligt prov, inlämningsuppgifter och kombinationer 
mellan dessa.  
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För studerande som inte godkänts vid ordinarie prov ordnas ett ytterligare omprov 
inom den ordinarie terminstiden eller senast tre veckor in på nästa termin. Som 
ytterligare omprovstillfällen räknas de ordinarie proven inom nästa termins kurs. 
På vårterminen gäller att omprov ges under våren för de ordinarie prov som ligger 
under första hälften av terminen. För övriga ordinarie prov under VT ligger 
omproven i augusti. 
 
Som betyg på genomgången kurs ges något av vitsorden Godkänd och Väl 
godkänd. För att erhålla VG i slutbetyg på hela 30-poängskursen i italienska ska 
den studerande ha uppnått 15 VG-poäng av kursens högskolepoäng. 
 
På delkurserna ges inom ämnet italienska något av betygen 1-5, där 1 är det lägsta 
och 5 det högsta betyget. Betyget 1 motsvarar betyget Underkänd.  
 
Den studerande har under fyra år efter det att en kursplan ändrats rätt att tentera 
efter den kursplan som gällde när hon/han påbörjade kursen, under förutsättning att 
hon/han före ändringen fullgjort minst 50 % av kursen. När det gäller 
litteraturlistan är det möjligt att tentera efter den gamla listan en termin efter 
ändringen; därefter får den studerande tentera efter den nya listan. 
 
 
 


