Språkresan | Avsnitt 2:5
I det här avsnittet möter vi Betty som med stor ambition har lärt sig svenska på kort tid.
Nu går hon på gymnasiet och får goda betyg.
Vill du arbeta med podden i klassrummet? Då kan du använda dig av någon av de här
övningarna.

Lyssna och förstå
Lyssna först utan att titta på frågorna. Läs sedan frågorna (högt av dig som lärare eller enskilt).
Lyssna igen, en eller flera gånger, och försök svara på frågorna (muntligt eller skriftligt).
1. Varifrån är Betty?
2. När kom hon till Sverige?
3. Vilket var Bettys andra svenska ord?
4. Betty hade med sig sitt anteckningsblock till kyrkan. Vad gjorde hon med det?
5. Vilket mål hade hon från början?
6. Vad är enklast i svenskan, tycker Betty?
7. Och svårast?
8. Varför blev hon ledsen/deprimerad?
9. Vilket boktips ger Betty?
Fördjupning
1. Betty säger ”lade grunden till svenskan”. Vad betyder det? Kan man säga samma sak
på andra sätt?
2. Betty säger: ”ett litet hum”. Vad betyder det? Kan man säga samma sak på andra sätt?

Lektionstips!
Ta reda på
Hur fungerar det svenska gymnasiet? Vad är Språkintroduktions-programmet?

Samtala om tacksamhet
Låt eleverna först samtala i par eller mindre grupper. Efter en stund kan varje par/grupp
presentera en intressant sak för hela klassen.
Betty nämner flera personer som har hjälpt henne. Hon är tacksam. Fundera över vad vi kan
vara tacksamma över. Människor som hjälpt oss? Att få äta mat varje dag? Gå i skolan? Skriv ner
3 saker att vara tacksam för. Jämför och diskutera med de andra.

Skriftlig och muntlig övning: Film och text
Det är viktigt att läsa den svenska texten när man tittar på svenska filmer, menar Betty. Här är
två uppgifter som handlar om film.
a. Välj en svensk film som du kan titta på hemma. Det är bra om den inte är för lång.
b. Titta på filmen, med text.
c. Stanna filmen några gånger när det kommer ord som du inte förstår. Skriv ner ordet
på ett papper. Stanna inte filmen så ofta, då blir det långtråkigt att titta.
d. I skolan:
Berätta för de andra i gruppen
• Vad handlar filmen om?
• Vem handlar den om?
• Berätta om miljön. Är det i staden? På landet?
• Vad tycker du om filmen?
Jobba med de andra i gruppen. Presentera de nya ord ni har lärt dig. Skriv meningar med
alla nya ord.

Arbeta vidare
Här följer förslag till vidare arbete

Flera övningar
Uttal och drömmar – poddavsnitt 2–1
Ordbok – poddavsnitt 2–2
Muntlig och skriftlig övning: Samla skyltar under en timme – poddavsnitt 2–3
Muntlig och skriftlig övning: Alla har något att berätta – poddavsnitt 2–4
Från första säsongen
Musiktexter – poddavsnitt 1
Prata om nya ämnen – poddavsnitt 2
Intervjua och återberätta – poddavsnitt 3

Föreslå och säga emot – poddavsnitt 4
Att skriva mejl – poddavsnitt 5
Dagbok över språkutveckling – poddavsnitt 6
Pardiktamen – poddavsnitt 7
Pratspel – poddavsnitt 8

Texter i läroböcker
Rivstart A1–A2. Kapitel 16 om utbildning.
Sju dagar
Form och funktion. Ordföljd.

