
Språkresan | Avsnitt 2:2 
I det här avsnittet möter vi Yusser som pratade mycket med människor för att lära sig mer 
och mer svenska. Snart är hon klar med sin universitetsexamen. 
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. Hur länge har Yusser varit i Sverige?? 
2. Hur lärde hon sig svenska från början? 
3. Vilket mål med svenskan hade hon från början? 
4. Hon berättar om ett språkminne. Vilket då? 
5. Vad är enkelt med svenskan? menar Yusser. 
6. Och vad är svårast? 
7. Hur motiverade hon sig när det var svårt med språket? 
8. Till sist: Yusser ger tips till den som vill lära sig svenska. Vilka? 
 
Fördjupning 
Yusser säger för att öppna alla dörrar här i landet måste man kunna språket? Vad betyder det? 
Vad betyder det att vara målinriktad? Ge exempel! 



Lektionstips! 
Ta reda på 
Vilka kurser i svenska krävs för att studera på universitet idag? 
 

Samtala om 
Låt eleverna först samtala i par eller mindre grupper. Efter en stund kan varje par/grupp 
presentera en intressant sak för hela klassen. 
Yusser säger att det enklaste med att lära sig svenska är att prata med svenskarna. Det var så 
hon lärde sig. Vilken erfarenhet har du? Försöker du prata mycket svenska när du inte är i 
skolan? 
 

Skriftlig och muntlig övning: Ordbok 
Lyssna till samtal när du är ute i samhället. På bussen och i affären, till exempel. Samla nya ord 
och meningar du hör och skriv ned dem i en egen ordbok under ett par veckor. 
Uppföljning: Förslagsvis görs en muntlig uppföljning, där eleverna först i par eller mindre 
grupper får presentera 3 viktiga/intressanta meningar ur sin ordbok för de andra och också i 
vilket sammanhang de hörde orden. Sedan kan varje grupp få ge en eller två exempel ur 
ordböckerna som tas upp i helklass. 
 

Arbeta vidare 
Här följer fler förslag om ni vill arbeta vidare 
 

Flera övningar 
Uttal och drömmar – poddavsnitt 2:1 
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 
Svenska till max. Kapitel 8. Fler möten. 
Rivstart A1 + A2. Kapitel 11. Vad händer i stan, sid 129. 
Rivstart yrke. Kapitel 6. socialt på jobbet, sid 66, 
 


