
Undervisningsbeskrivelse  
 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Dec/jan 2021/2022 

Institution Vuc Kbhsyd 
Uddannelse hfe 

Fag og niveau Italiensk B 

Lærer(e) Nina Bisgaard 

Hold  8itB510 

Holdet er et såkaldt ’flex-hold’. ’Holdet’ har ikke fulgt undervisning, men kursisterne har arbejdet 
selvstændigt ved at være tilknyttet Kbhsyd’s elektroniske platform. Kursisterne har kunnet få respons 
på en række skriftlige og mundtlige modulopgaver, og de har kunnet få vejledning. 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

 

Titel 

1 

Begynderstof 

Titel 

2 

Modernità 

Titel 

3 

Famiglia 

Titel 

4 

Mafia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titel 1  Begynderstof  
Indhold Kernestof: 

Passaparola 1  

Espresso 1-2 diverse uddrag og øvelser 

Dov’è Yokio? Læseletbog 

 

supplerende stof:  

Bisgaard og Damskier: glosekanon, italiensk – 1. år  

papir – og IT–øvelser  

IT–øvelser til Yokio  

  
særlige fokuspunkter Indlæring af alt basalt stof  

 

væsentligste 

arbejdsformer 

Samtaler, skriftlige øvelser, mundtlige afleveringer, elektroniske 

øvelser  

 

Omfang 

 

60 timer 160 sider 

  

 

 

Titel 2  Modernità 

Indhold Kernestof:  

Il signor Rigoni (læselet bog)  

Stefano Benni: Fratello bancomat  

Andrea de Carlo: Uddrag af Treno di panna 1981 

Luigi Malerba: La famiglia di millepiedi 

 

supplerende stof:  

It-øvelser – stof fra internettet om forfatterene  

Omfang  30 timer ca 30 sider 
Særlige 
fokuspunkter 

Gennemgang og træning af det relevante ordforråd og den relevante grammatik, 

der hører til på dette niveau for at kunne tale på italiensk om tekster og det 

visuelle materiale. Billedbeskrivelse. Træning af skriftligt italiensk via spørgsmål 

og resuméer.   
 



Titel 3  Famiglia 

Indhold Kernestof 

Familien Benetton uddrag fra Oggi settembre 1990 (5 sider) 

Dacia Maraini: E tu chi eri? Interviste sull ’infanzia 2 sider 

Dacia Maraini: L’altro marito (12 sider) 

Luciano de Crescenzo: La vita di Luciano de Crescenzo- scritto da lui 

medesimo uddrag ( 3 sider) 

 

Supplerende stof 

Podcast Colosseum om feminisme 

Filmklip om den italienske familie 

  
Omfang  30 timer 30 sider 
Særlige 
fokuspunkter 

Gennemgang og træning af det relevante ordforråd og den relevante grammatik, 

der hører til på dette niveau for at kunne tale på italiensk om tekster og det 

visuelle materiale. Billedbeskrivelse. Træning af skriftligt italiensk via spørgsmål 

og resuméer   
 

Titel 4  La mafia   
Indhold Kernestof: 

Nina Bisgaard: Cosa Nostra systime 1998  

p. 28-35, 73-75, ( 12 sider) 

Rita Atria, Uddrag af hendes dagbog (ca. 5 sider)  

Supplerende stof 

Film : la siciliana ribella  

Indledningen til Cosa nostra om mafiaens historie på dansk  

You tube klip om hovedpersonerne  

Forskellige billeder  

Podcast Colosseum om den moderne mafia 
 

Omfang  Ca.30 timer 35 sider 

 


