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KURS PM 

LS1450 Italienska A1 för ingenjörer 7,5 hp/ECTS VT2020 

 
 

Onsdagar 17.00-20.00     

OBS! From och med den 2:a september, kl 16-19, den sista timmen är lärarlös.   

 

Digitalt (Zoom) 

 
Silvia Bergonzi Johansson,  silviabj@kth.se 

 
Kurslitteratur 
 

• “CHIARO! A1“, corso di italiano, edizione aggiornata.  

            Beatrice Berzero - Giulia de Savorgnani.  
            Alma edizioni – ISBN: 978-88-6182-623-8 
 

• Tilläggsmaterial som utdelas under kursens gång och läggs upp på Canvas. 

 
 
Välkommen till kursen! 
 
Inledning 
Kursen är grundläggande och utformad för studenter utan förkunskaper i italienska.  

 
Kursens mål  

Lärandemålen för kursen ligger huvudsakligen på nivåerna A1/A2, enligt GERS, Gemensam europeisk referensram för språk.  
Efter fullgjord kurs skall studenten kunna: 
  

• använda språket muntligt och skriftligt i enkla vardagliga situationer (A1)  
• förstå och redogöra på svenska för information från olika elementära texter (A1)  

• identifiera fakta ur enkla autentiska texter (A2)  
• identifiera huvudinnehållet i en kortare muntlig presentation om kända ämnen (A1/A2)  
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Kursens huvudsakliga innehåll  

Genomgång av grunderna i italiensk grammatik samt uttal och intonation. Träning av hörförståelse och muntlig kommunikation. Läsförståelseövningar kring enkla 
texter med varierande innehåll. Skrivövningar. Realiainslag om italiensk kultur, samhällen och tekniska utveckling.  
 
 
Kunskap kontroll och Examination  

Examinationen består av två delar:  
 

• KONA - Kontrolluppgift, 1,5 hp, betygsskala: P/ F  
 

• LEXA - Löpande examination, 6,0 hp, betygsskala: P/ F  
 

Kurskrav  

75% närvaro (man får missa tre lektioner); godkända inlämningsuppgifter såsom muntliga och skriftliga examinationsmoment. 
 
Lärplattformen Canvas 
Kursen använder KTH:s lärplattform Canvas för information om kursen, inlämningar, kontinuerlig examination och meddelanden.   
 
Stöd i studierna   
Studenthälsan erbjuder dig stöd under studietiderna. Tillsammans med någon av dem kan du diskutera dina behov av stödåtgärder och få information om vad 

KTH kan erbjuda. Det kan vara enskild handledning eller extra handledning t.ex. en studiementor eller speciella studiehjälpmedel. 
 
Avbrott 
Får du förhinder att delta i kursen glöm inte att meddela detta till oss. 

 
Följande obligatoriska uppgifter ingår i kursen:  
Tre skriftliga uppgifter                                                                                                      

Två grammatiktest 
Muntlig interaktion: dialog  
Test av läsförståelse: svara på läsförståelsefrågor   
Test av hörförståelse 
Minst 75% närvaro (man får missa tre lektioner); aktivt deltagande  
 

De obligatoriska uppgifterna görs på lektionstid i klassrummet. 
Grammatiktesten görs direkt i Canvas – ta med dator för att logga in och skriva online på plats.                                                                                         

Bearbetning/korrektur av den skriftliga uppgiften är en obligatorisk del av uppgiften. Korrekturen görs hemma och laddas upp i Canvas.  
 
Se alltid aktuell modul i Canvas för detaljerad information om lektionernas teman och innehåll.  
 
Övrigt: 

Kursetikett: Anmäl alltid ev. förhinder och ta i så fall reda på hemuppgifterna (se veckoschemat).  
Särskilda behov: Om du är i behov av särskilt stöd eller hjälp på grund av dyslexi, Aspergers syndrom, hörselnedsättning eller liknande, bör du så snart som 
möjligt informera din lärare. För hjälp och information om dina rättigheter se  https://www.kth.se/en/student/studentliv/funktionsnedsattningeller kontakta KTH:s 
samordnare för studenter med funktionshinder på Funka, e-post: funka@kth.se. 
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KURSPROGRAM (med reservation för ändringar) 

Veckoschema, kursinnehåll och kursfordringar 
 

P e r i o d   3  
 

V Datum INNEHÅLL                                    LÄXA 

35 26/8 
Lektion 

1 

Presentazione del corso e partecipanti.  
 

Chiaro! A1 - Kapitel 1 pagg. 9-20 

   

 

 
Kap. 1:  
• övningar på boken pagg. 124-129 - facit laddas ner på Canvas + 

ladda ner audio filer “tracce audio esercizi” 
https://www.almaedizioni.it/it/minisiti/chiaro/chiaro-a1/#audio   

• esercizi (övningar) pagg. 124 es 3 / pag 125 es 4, 5, 6 / pag 
127 es 16 / pag. 128 es 17-18  

• esercizi online - Alma @rea web  
https://www.almaedizioni.it/it/minisiti/chiaro/chiaro-
a1/#esercizi-on-line. OBS! Audio hörs bara via Internet Explorer 

• övningar på Canvas (moduler -> lezione 1) 

 

36 2/9 
Lektion 

2 

Kapitel 1  

• video 1 - pag. 20  
https://www.almaedizioni.it/it/minisiti/chiaro/chiaro-a1-edizione-
aggiornata-mp4/#video (password: stupende) 

• fonetik pag. 129 /t∫/ /k/ - audio esercizi libro 4-5-6 

• culture a confronto pag. 18 
  

Kap 1:   
• övningar på boken pagg. 124-129  
• grammatik och kommunikation pag. 19 
• skriftlig text pag. 129: skriv en dialog mellan två personer som 

träffas för första gången 
• övningar online - Alma @rea web. OBS! Audio hörs bara via 

Internet Explorer 
• övningar på Canvas (moduler -> lezione 2) 
• ordförråd kap 1 - pdf glossario IT–EN 

https://www.almaedizioni.it/it/minisiti/chiaro/chiaro-
a1/#glossari-in-inglese 

  

37 9/9 
Lektion 

3 

Kapitel 2 – pagg. 21 -> 30 

• video 2 – pag. 30 Alma @rea web     

• fonetik pag. 135  /g/  /ʤ/ - audio 10-11 
• culture a confronto pag. 28 

 

Kap 2:   
• övningar på boken pagg. 130-135  
• grammatik och kommunikation pag. 29 
• skriftlig text pag. 135: presentera digsjälv 
• övningar online. OBS! Audio hörs bara via Internet Explorer   
• övningar på Canvas (moduler -> lezione 3) 
• ordförråd kap 2 (glossario)  
https://coniugazione.reverso.net/coniugazione-italiano.html 
 

38 16/9 
Lektion 

4 
 

Skriftig uppgift nr 1   
“Mi presento”.  Scrivi una presentazione di te 
stesso/a, circa 100 parole.  

 
Kap 3:   
• övningar (esercizi) pagg. 136-140  
• grammatik och kommunikation pag. 39  
• skriftlig text pag 141: la mia colazione 

https://www.almaedizioni.it/it/minisiti/chiaro/chiaro-a1/#audio
https://www.almaedizioni.it/it/minisiti/chiaro/chiaro-a1/#esercizi-on-line
https://www.almaedizioni.it/it/minisiti/chiaro/chiaro-a1/#esercizi-on-line
https://www.almaedizioni.it/it/minisiti/chiaro/chiaro-a1-edizione-aggiornata-mp4/#video
https://www.almaedizioni.it/it/minisiti/chiaro/chiaro-a1-edizione-aggiornata-mp4/#video
https://www.almaedizioni.it/it/minisiti/chiaro/chiaro-a1/#glossari-in-inglese
https://www.almaedizioni.it/it/minisiti/chiaro/chiaro-a1/#glossari-in-inglese
https://coniugazione.reverso.net/coniugazione-italiano.html
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 Kapitel 3 pagg. 31-40 

• video 3 pag. 40 Alma @rea web     

• fonetik pag. 141 /t∫/  /ʤ/ 

• culture a confronto pag. 38 

   

• esercizi online. OBS! Audio hörs bara via Internet Explorer 
• esercizi e materiale su Canvas (moduler -> lezione 4)  
• ordförråd kap 3 (glossario) 

39 23/9 
Lektion 

5 

Kapitel 4  pagg. 41-50 

• video 4 pag. 50 Alma @rea web     

• culture a confronto pag. 48 
 

  

Kap 4:   
• esercizi pagg. 142-146  
• grammatik och kommunikation pag. 49 
• fonetik pag. 147 /kw/   /gw/ 

• esercizi online OBS! Audio hörs bara via Internet Explorer   
• esercizi e materiale su Canvas (moduler -> lezione 5) 
• ordförråd kap 4 (glossario) 
https://coniugazione.reverso.net/coniugazione-italiano.html 

 

40 30/9 
Lektion 

6 

 
Grammatiktest nr 1 - kap 1-4  

Kap 5:   
• esercizi pagg. 149-153  
• grammatik och kommunikation pag. 63 
• fonetik pag. 154 intonazione - audio 25-26    
• esercizi online  
• esercizi e materiale su Canvas (moduler -> lezione 6)  
• ordförråd kap. 5 (glossario) 

 

Kapitel 5 pagg. 55 -> 64 

• video 5 pag. 64 Alma @rea web     

 

41 7/10 
Lektion 

7 

Kapitel 6 pagg 65-74 

• Video 6 pag. 74 Alma @rea web    

 

Kap 6:   
• esercizi pagg. 155-159 
• grammatik och kommunikation pag. 73 
• esercizi online   
• esercizi e materiale su Canvas (moduler -> lezione 7) 
• skriftlig text: che cosa hai fatto ieri?  
• ordförråd kap. 6 (glossario) 
https://coniugazione.reverso.net/coniugazione-italiano.html 

 

42 Ingen 
lektion 

Eget arbete 
 

 

43 Ingen 
lektion 

Eget arbete  

44 Ingen 

lektion 

Eget arbete 
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P e r i o d     4 

 
V Datum INNEHÅLL                                  LÄXA    

45 4/11 
Lektion 

8 

Skriftlig uppgift nr 2   
 

 
 
 

Kap. 6  
• esercizi e materiale su Canvas (moduler -> lezione 8) 
• esercizi online 

Kapitel 6 

• repetition   

• culture a confronto pag. 72 
• fonetik pag. 160    /sk/ /∫/ 

 

46 11/11 

Lektion 

9 

Kapitel 7 pagg. 75-81 

• video 7 pag. 84 Alma @rea web   

• fonetik pag. 166   /λ/  /ɲ/ 

 

Kap 7:   
• esercizi pagg. 161-165  
• grammatik och kommunikation pag. 83 
• skriftlig text: scrivi dei tuoi hobby e attività nel tempo libero 
• esercizi online   
• esercizi e materiale su Canvas  
• ordförråd kap. 7 (glossario) 
 

47 18/11 
Lektion 

10 

 
GRAMMATIKTEST nr 2: kap 5-7  (passato prossimo)  
 

 
Kap 8:   
• esercizi pagg. 168-172 
• grammatik och kommunikation pag. 97 
• skriflig text: invita un amico italiano nella tua città, che cosa c’è da 

fare di interessante e da vedere?  
• esercizi online   
• esercizi e materiale su Canvas 

• ordförråd kap. 8 (glossario) 

Kapitel 8 pagg. 89-96 

• video 8 pag. 98 Alma @rea web   

• fonetik pag. 173   accento 

• culture a confronto pag. 96 
 

48 25/11 
Lektion 

11 

 

Hörförståelse - Comprensione orale   

 

 
 

 
 
 
Kap 9: 

• esercizi pagg. 174-178  
• grammatik och kommunikation pag. 107 
• culture a confronto pag. 106   

• esercizi online  
• esercizi e materiale su Canvas 

• ordförråd kap. 9 (glossario) 

 
Skriftlig uppgift nr 3 

 
Kapitel 9 pagg. 99-105 

• video 9 pag. 108 Alma @rea web  
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49 2/12 

Lektion 
12 

 

Kapitel 10 pagg. 109-115 

• video 10 pag. 118 Alma @rea web   

• culture a confronto pag. 116 

Kap 10:  
• esercizi pagg. 180-184  
• grammatik och kommunikation pag. 117 
• esercizi online  
• esercizi e materiale su Canvas 

• ordförråd kap. 10 (glossario) 

50 9/12 
Lektion 

13 

 
Muntlig uppgift: dialog - conversazione a coppie.  
Con un compagno dovrai fare una conversazione di circa  
5 minuti.  
Dialogen ska spelas in och laddas på Canvas. 
 

Läsförståelse  

 

 

 

 
 
 

                                    OBS: uppgifterna om katipel per lektion är ungefära och preliminära  


