
Schema ITAD01 VT20 (OBS! preliminärt) 

*DELKURS 1 GRAMMATIK 7hp: litteratur som kommer att användas är: COLONNA DAHLMAN, R. & 
GUGLIELMI, R. 2012, Italiensk Grammatik, kompendium1 (köpes på/via  Sols  reception).

*DELKURS 2 TEXT, 4hp: Litteratur som kommer att användas är: DUCCI, G. 2015 Pasta per due2.

*DELKURS 3 KULTUR OCH MUNTLIGSPRÅKFÄRDIGHET3, 4hp: Litteratur som kommer att användas 
är:
FARINA, Arianna & TANUCCI, Valeria. 2015. In Itali@.4 Corso di lingua e cultura italiana. Livello A1. 

Kursansvarig: Maria Antonietta Di Bello 

Kurstillfälle: vårterminen 2020 

Studiesätt: halvfart, distanskurs 

Kursperiod: 2020-01-20 – 2020-06-07 

Behörighet: Grundläggande behörighet 

Anmälningskod: LU-74801 

•  Kursplan

•  Litteraturlista (PDF 77 kB)

•  Schema

•  Tentamensschema

•  Ämnesguide Italienska

•  Schema ITAD01 (PDF 538 kB)

•  Välkomstbrev ITAD01 VT20 (PDF 303 kB)

1 Kompendium i grammatiken är en sorts manual där du kan läsa de italienska reglerna och få en vision på hur 
den italienska meningen är uppbyggd. Kompendium täcker nivå 1 och nivå 2 i italienska och därför fungerar även 
till nästkommande termin. Innehållet som gäller för ITAD01 står i schemat med de respektive sidorna och 
paragrafer. 
2 Pasta per due representerar din första text att läsa på italienska. Hur kan du gå tillväga? Det finns säkert många 
olika metoder och du får välja det som mest är lämpligaste för dig. Jag föreslår att lyssna, läsa, översätta både 
skriftligt och muntligt. Skriva ner nya ord i form av ett eget glossarium och göra de övningarna anslutna till de 
olika avsnitten. Viktigt är också att du antecknar egna grammatiska reflektioner och kontrollera i kompendium. 
3 Som du märker direkt så finns det många olika teman och utgångspunkt att arbeta med när det gäller kultur 
delen. Det finns även många tipsar på verktyg m.m. som kommer att placeras kontinuerligt på plattformen om 
du vill fördjupa och träna ännu mer italienska. Om du är intresserad på processen föreslår jag att du arbetar 
enligt det som står i schemat dvs. du kan träna hörförståelse, titta på geografiska inslag, arbeta med skriftliga 
och muntliga kommunikativa inslag samtidigt som du fördjupar dig i grammatik och få insikter över det italienska 
språket. Om du är särskilt intresserat av att veta det som är betygsgrundande eller på det du ska klara angående 
delkursen Kultur och muntlig språkfärdighet räcker att du skickar in dina uppgifter samt att du kollar på 
tentamens beskrivning.  
4 In Itali@ Corso di lingua e cultura italiana. Livello A1. är avsett för att du ska kunna träna och arbeta 
självständigt hemma genom att göra övningar och jämföra med facit. Alla övningar är översatta till svenska. Du 
kommer att hitta översättningen m.m. på plattformen live@lund under mappen ”in Italia@. Samma läromedel 
är en utgångspunkt för innehållet på vilket den muntliga tentamen baseras sig på och det representerar en 
utgångspunkt för de inlämningsuppgifterna som det är tänkt att skapa och som du kommer att lämna in under 
terminens gång genom deadline (mer om detta får du på introduktionsmöte). 

http://www.sol.lu.se/person/AntoniettaDiBello
https://www.ht.lu.se/person/AntoniettaDiBello
http://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/ITAD01
https://www.ht.lu.se/media/utbildning/dokument/kurser/ITAD01/20201/ITAD01_littlista_VT20.pdf
https://cloud.timeedit.net/lu/web/timeedit/p/ht3/r.html?base=c2lkPTUmaD10JnA9MjAyMDAxMjAueCwyMDIwMDgzMC54Jmc9dCZzZT10JnQ9OC4wMCwxNy4wMCZmdz10Jm9iamVjdHM9MjcyOTAwLjE5MA==
https://cloud.timeedit.net/lu/web/timeedit/p/ht3/r.html?base=c2lkPTEwMDQmaD10JmgyPTImcD0yMDIwMDEyMC54LDIwMjAwODMwLngmb2JqZWN0cz0yNzI5MDAuMTkwLHguMTQxLlRlbnRhbWVuc2FrdGl2aXRldC4yMDA=
http://libguides.lub.lu.se/italienska
https://www.ht.lu.se/media/utbildning/dokument/kurser/ITAD01/20201/Schema_ITAD01_VT20.pdf


• Canvas

  

Beskrivning 

Kursen är en nätbaserad nybörjarkurs i italienska. Den ger träning i grammatik, ordkunskap, uttal, hörförståelse 

och talfärdighet. Dessutom ingår i viss mån studier av den italienska litteraturen och kulturen. 

Delkurser 

1. Grammatik och skriftlig språkfärdighet, 7 hp

2. Text, 4 hp

3. Kultur och muntlig språkfärdighet, 4 hp

Lektionstillfällen VT20 

OBS! Varje lektion börjar prick kl. 18.00 och slutar prick kl. 20.00. 

22/01  Intro och första lektion 

27/01 

3/02 

10/02 

24/02 

9/03 

16/03 

23/03 

30/03 

6/04 

20/04 

4/05 

11/05 

18/05 

https://canvas.education.lu.se/


TENTAMEN 

Lö 2020-05-23 

Kl. 9.00-13.00 

GRAMMATIK+ TEXT 

På campus 

Sol: H104 hörsal 

OMTENTAMEN 

Lö 2020-08-22 

09:00 - 13:00 

GRAMMATIK+ TEXT 

På campus 

SOL:H104 hörsal 

TENTAMEN KULTUR Efter 

överenskommelse 

med läraren 

OMTENTAMEN KULTUR Efter 

överenskommelse 

med läraren 




