LEKTIONSPLANERING Italien – Politik och vardagsliv
Innan filmen
Diskutera med klassen om européer är lika/olika varandra - livssyn, religion och kultur.
Vad är det som gör kulturer annorlunda?
På vilket sätt tycker du italienare är lika svenskar?
På vilket sätt tycker du att Italienare är annorlunda jämfört med oss?
Se filmen

Kultur
1. Estetik, dvs vetskapen om det sköna har varit viktig i den italienska historien. Det ser vi genom konsten. Kan du nämna
några saker idag som visar att estetik fortfarande är viktigt (design, bilar, kläder, konst). Ge exempel.
2. Vilken klassisk musikform kommer från Italien? Vad tycker du om Opera?
Religion
1. Till vilken kyrka hör de flesta italienare?
2. Vad betyder sekulariserad? Tror du att yngre italienare är lika kyrkliga som äldre italienare.
3. Vad är Vatikanstaten? Var ligger den?

Politik
1. I inslaget om politik så var de som intervjuades negativa om politiker, varför tror du att de tyckte så?
2. Diskutera vad vi har för likheter med Italienare vad gäller politik? Olikheter?
3. Vilket statsskick har Italien? President eller kung?
4. Vad betyder det att välja sin statschef? Vad är mer demokratiskt?
5. Finns det fördelar/nackdelar med monarki?
6. Finns det fördelar/nackdelar med president?
Maffian
1. Vad kallas maffian i Italien, främst Neapel?
2. Maffian har förändrats. På vilket sätt?
3. Hur tror du att maffian påverkar samhället?
4. Hur tror du man bekämpar maffian på bästa sätt?
5. Finns det maffia i Sverige? Om du svarar ja, i vilka former?
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Vardagsliv
1. Tror du att Sverige är ett mer jämställt land (kvinnor och
män) än Italien? Varför?
2. De svenska barnen berättade om skillnaderna mellan pojkar och flickor i Italien? Är det samma sak i Sverige?

Ekonomi
1. Italien har ett stort budgetunderskott och hög arbetslöshet. I filmen nämner man en orsak till den dåliga ekonomin.
Vilken?
2. Varför tror du att människor inte vill betala skatt? Kan det ha med misstron mot politiker, eller något annat?
3. Vilken är den viktigaste näringen? Varför har turistnäringen vuxit sig så stark?
4. Vilken vara är den största exporten?
5. Vad är ”mammonis”? Varför tror du att unga människor väljer att bo kvar hemma? Bekvämlighet eller ekonomi? Förekommer detta i Sverige?
6. Varför är det svårt för yngre människor att få arbete? Hur stor procent av de yngre var arbetslösa?

KREATIVA UPPDRAG
1. Gör ett ”radioprogram” eller en artikel om någon populär
sport i Italien.
2. Du ska åka till Italien på semester en vecka. Gör upp en
resplan för veckan. Vilka städer ska du besöka och vilka
sevärdheter vill du se? Hur långa är avstånden? Hur långt
kommer du? Vilka delar av Italien besöker du? Skriv ett
veckoprogram.
3. Gör en ”Italiensk meny” – laga i skolan, eller laga hemma
och ta med till skolan.
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