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Inledning
Tv-serien består av fem program som främst är avsedda för elever som läser italienska
steg 1-2.
I den här lärarhandledningen får du tips om hur du kan använda serien i
undervisningen. Till varje program finns ett arbetsblad med övningar som fungerar som
komplement, fördjupning och breddning av programmens innehåll.
Tv-serien och lärarhandledningen utgår ifrån det centrala innehåll som beskrivs i GY11,
Ämnesplan för Moderna språk. I slutet av lärarhandledningen finns det centrala
innehållet för steg 1 och 2.

Om programmet
Mitt Sardinien är en tv-serie där vi får följa den svenska gymnasietjejen Tova på hennes
resa till Sardinien. Tova har läst italienska i två år och får nu chansen att testa sina
språkkunskaper. Samtidigt får hon också möjlighet att lära känna Sardinien och uppleva
den sardinska kulturen. Hon besöker Emil som är bosatt i huvudstaden Cagliari
tillsammans med sin lillasyster Claudia, mamma Stefania och pappa Måns.
Övningarna är avsedda för steg 1 och 2 men exempelvis dramaövningarna fungerar
utmärkt även för steg 3. Ordkunskaps- och grammatikdelarna är tänkta att introducera
nya fraser och grammatiska funktioner i språket. De kan även användas för repetition
eller fördjupning och breddning av redan avklarade avsnitt.
Varje program innehåller någon eller några situationer som i arbetsbladen följs upp och
breddas med hjälp av fler fraser och exempel på liknande språksituationer.

Om arbetsbladen
Arbetsbladen innehåller fakta om Sardinien, övningar i grammatik och ordträning,
läsförståelse, hörförståelse och muntlig färdighet. Till varje program finns ett arbetsblad
med övningar att använda i undervisning. Arbetsbladen är alla uppbyggda enligt samma
struktur och med samma typ av övningar. Varje arbetsblad innehåller följande delar:

Läsa

Ordkunskap
Förstå ord

Höra

Skriva/översätta

Tala/samtala

Dramatisera

Den första övningen på varje arbetsblad är en förförståelseövning som är tänkt att
användas som introduktion till det aktuella programmet.
Hörförståelseuppgifterna lämpar sig bäst att göra medan ni tittar på eller direkt efter att
ni sett programmet.
De muntliga uppgifterna och dramaövningarna kan eleverna göra som en uppföljning,
antingen under samma lektion eller vid ett senare tillfälle. Dessa kan enkelt anpassas
efter gruppens förkunskaper. Eleverna har stor frihet att utveckla uppgiften genom att
använda sin egen kreativitet. Dramaövningarna ger möjlighet att skapa
verklighetstrogna situationer och att träna kroppsspråk, gester och intonation.
Skrivuppgifterna kan användas för att träna och repetera grammatik och nya fraser.

Avsnitt i serien
1. Ankomst – Tova anländer på Cagliari flygplats och träffar familjen för första
gången.
I avsnitt 1 ingår:







Läsa: La Sardegna
Ordkunskap: Frågeord, artighetsfraser, räkneord 1-10, klockslag
Höra: Presentarsi
Skriva/ översätta: Presentarsi
Tala/Samtala: Presentarsi
Dramatisera: All’aeroporto

Förslag på arbetsområden:





Att hälsa och presentera sig
Att ta sig fram på en flygplats
Att vara på resa
Att tala om tid

2. Middagen- Tova får i uppdrag att handla ingredienser till en middag.
I avsnitt 2 ingår:







a a: e r ette
r
ap: r t o
ro a er ttr
ora: Al er ato
r a
er atta: e r ette
Tala/Samtala: Al mercato
Dramatisera: Facciamo una festa?

Förslag på arbetsområden:


Att handla på en marknad

or

to

att re el

a er





Att förstå ett recept
Att berätta vad du tycker om att äta
Att skriva ett recept

3. På utflykt med Emil - Tova och Emil tar sig in på ett skyddat område och blir
bötfällda av polisen.
I avsnitt 3 ingår:







Läsa: Un vero amico
Ordkunskap: djur, uttryck för känslor, fotbollsspråk, tidningsspråk, adjektiv
Höra: Co ’è E l?
Skriva/Översätta: Emil ama il calcio/ Claudia ama i cavalli
Tala/Samtala: Co ’è…?
Dramatisera: Una gita in zona protetta

Förslag på arbetsområden:






Att skriva ett brev om dig själv
Att beskriva en vän
Att uttrycka åsikter och känslor
Att lära sig namn på djur
Att öva på/träna tidningsspråk

4. Hästkapplöpning i bergen- Tova och Emil besöker hästkapplöpningen
l’Ardia.
I avsnitt 4 ingår:







Läsa: ’Ar a
e lo
Ordkunskap: Vad kostar det? Jag tycker om/tycker inte om, Ci siamo bisticciati!,
pronomenet si- man, festligheter och lovaktiviteter
Höra: Alla corsa dei cavalli
Skriva/Översätta: Alla corsa dei cavalli, Riassumere e raccontare, Dialoghi al mercatino
Tala/Samtala: Riassumere e raccontare, Mi piace/Non mi piace, Mi piacciono/Non mi
piacciono
Dramatisera: Basta!

Förslag på arbetsområden:






Att prata om traditioner, festligheter och lovaktiviteter
Realiaprojekt: beskriv en italiensk tradition
Att uttrycka känslor
Att handla på marknad
Att skriva en berättelse eller ett manus

5. Sista dagen -Tova och Emil shoppar kläder och går på fest.
I avsnitt 5 ingår:







Läsa: Come ti vesti?, Una lettera da Marta
Ordkunskap: Kläder och skor verben potere, volere och dovere, obestämd artikel,
objektspronomen
Höra: Che parole senti?, Ascolta e trasforma
Skriva/Översätta: Riassumere e raccontare ,Scrivere una lettera a Marta
Tala/Samtala: Questo è il mio stile, Riassumere e raccontare, Che cosa metti?Ti piace?/Ti
Dramatisera: Che cosa metti stasera?!

Förslag på arbetsområden:








Att berätta om din klädstil
Att köpa kläder
Att ge någon ett råd
Att skriva brev
Att läsa och sammanfatta
Att uttrycka åsikter och smak
Att beskriva en bild

GY11 – Ämnesplan och Centralt innehåll
Ämnesplan Moderna språk
”Undervisningen i ämnet moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att
utveckla följande:
. Förståelse av målspråket i tal och skrift samt förmåga att tolka innehållet.
. Förmåga att formulera sig och kommunicera på målspråket i tal och skrift.
. Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang.
. Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer.
. Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella
öreteel er ol a a
a a o o rå e är prå et a ä
.”
(ur: Ämnesplan Moderna språk GY11)

Centralt innehåll steg 1
Kommunikationens innehåll
.
Personlig information; ämnesområden som är välbekanta för eleverna; intressen,
vardagliga situationer, personer och platser; åsikter och känslor.
.

Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket
används.

Reception
 Tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande, beskrivande och
kontaktskapande, även via olika medier och i kombination med illustrationer, till
exempel film.
 Dialoger och samtal.
 Berättelser och annan fiktion, även i talad eller dramatiserad form, samt sånger.
 Information och meddelanden, till exempel skyltar och reklam.
 Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och dra slutsatser om innehållet,
till exempel med hjälp av förförståelse.
 Olika sätt att orientera sig i och välja bland texter och talat språk från internet
och andra medier.
 Språkliga företeelser, till exempel uttal, intonation och stavning, i det språk
eleverna möter.
 Hur ord, fasta språkliga uttryck och vardagsfraser används i talat språk och
texter i olika situationer.
Produktion och interaktion
 Presentationer, instruktioner, meddelanden och beskrivningar i
sammanhängande tal och skrift.
 Samtal och skrivande för kontakt och kommunikation.
 Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel omformuleringar,
gester och frågor.
 Språklig säkerhet när det gäller till exempel uttal och intonation samt ord,
artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck.

Centralt innehåll steg 2
Kommunikationens innehåll
 Personlig information; ämnesområden som är välbekanta för eleverna;
vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och
händelser; åsikter, känslor och erfarenheter.
 Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och
områden där språket används.
Reception
 Tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande, beskrivande och
kontaktskapande, även via film och andra medier.
 Dialoger, intervjuer och samtal.
 Berättelser och annan fiktion, även i talad eller dramatiserad form samt sånger
och dikter.
 Information och meddelanden, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
 Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang samt för att
anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
 Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från internet och andra medier.
 Språkliga företeelser, till exempel uttal, intonation, grammatiska strukturer,
stavning och interpunktion samt fasta språkliga uttryck, i det språk eleverna
möter.
 Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av
framställningar och samtal.
Produktion och interaktion
 Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i
sammanhängande tal och skrift. Samtal och skrivande för kontakt och
kommunikation.
 Strategier som omformuleringar, frågor, och stödjande fraser för att lösa
språkliga problem i samtal och skriftlig kommunikation samt för att delta i och
bidra till samtal.
 Språklig säkerhet när det gäller till exempel uttal och intonation, artighetsfraser
och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer, mot tydlighet och
anpassning till syfte och sammanhang.

