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Rapport fra ITA1110R – Sommerkurs i italiensk språk og 
kultur i Roma – Sommeren 2007 
 

ITA1110R er et kurs i italiensk språk og kultur for studenter med forkunnskaper i italiensk. 

Kurset gir 20 studiepoeng og er blitt holdt for tredje gang i sommer.  

Undervisningsdelen har foregått som vanlig ved Det norske instituttet i Roma, som også har 

skaffet leiligheter til studentene. Kurset varte i seks uker. Studentene har til sammen hatt 84 

timer undervisning i praktisk språk, grammatikk, italiensk kulturkunnskap og litteratur. Kurset 

er tenkt for italienskstudenter, som har tatt grunnleggende språkkurs i italiensk ved UiO på 0-

nivået (ITA0101 og ITA0102), men også for kunststudenter med tilsvarende forkunnskaper i 

italiensk og for Erasmus-studenter som skal tilbringe et studieopphold i Italia. Ved kursets 

avsluting har studentene hatt en skriftlig kvalifiserende prøve i språk. Etter oppholdet i Roma 

har studentene skrevet en hjemmeoppgave om et selvvalgt tema i litteratur eller 

kulturkunnskap. Den skriftlige prøven og hjemmeoppgaven var kvalifiserende for å gå opp til 

den avsluttende muntlige eksamen som fant sted i Oslo, 3. september. 

22 studenter gikk opp til muntlig eksamen, noe som er det høyeste antall kandidater til nå. 

Alle bestod eksamen med karakterer fra A til D (gjennomsnittkarakter C). 

 

I år har kurset måttet redusere antallet undervisningstimer til et minimum av 84 timer, fordelt 

på fire dager i uken, mandag til torsdag, fra kl. 9.00 til kl. 13.00. Opplegget har fungert 

forholdsvis bra, selv om noen studenter hadde ønsket seg mer undervisning. For å veie opp 

reduksjonen i undervisningstimer og for gi studentene et ekstra tilbud, har vi leid en 

masterstudent i kunsthistorie fra Universitet i Roma som har ledet fire guidete turer i Roma på 

ettermiddagen (ca. 4 timer per tur, hvor studenten har fått 200 Euro i honorar). Studentene har 

spesielt satt pris på disse ekskursjonene.  

De første fire ukene har studentene kun fått praktisk språk- og grammatikkundervisning gitt 

av den italienske hjelpelæreren, Giuseppe Grattacaso, mens de to siste ukene er blitt fordelt 

mellom meg, som har gitt forlesninger i kulturkunnskap/litteratur, og Giuseppe, som fortsatte 

med sin språkundervisning. Denne fordelingen av kursopplegget har fungert bra. Som vanlig 

har DNIR i løpet av kurset organisert en sosial sammenkomst for studentene med pizza, vin 

og brus på instituttet, og vi har hatt en avslutning på en restaurant i Roma, hvor alle deltakere, 

lærere og administrasjonen ved DNIR har deltatt. 
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Samarbeidet med DNIR har vært utmerket. Studentene har evaluert kurset som veldig 

innholdsrikt, spennende, berikende og morsomt. Mange av studentene var studenter på 

innføringskursene (ITA0101-ITA0102) og man begynner å merke et gjentagende mønster: 

mange studenter velger å begynne med de to innføringskursene i italiensk for så å delta på 

sommerkurset i Roma. Mange av dem fortsetter da i høstsemesteret på kurs som ITA1101 og 

ITA1100. 

 

Jeg vil gjerne nok en gang få understreke den tiltrekningskraften dette kurset har for italiensk 

som fag, for ILOS generelt, og det potensialet som ligger i å holde kurs ved DNIR: Man 

kunne hatt flere kurs i Roma med avsluttende eksamen i Oslo, som, med lokale lærerkrefter, 

ville koste veldig lite for vårt institutt. I tillegg kunne det godt tenkes å lage kortere seminarer 

rettet mot skolelærere som betalingskurs. 

 

 

Blindern, 8. november 2007 

 

Sergio Sabbatini 


