
Språkresan | Avsnitt 2:6 
I det här avsnittet möter vi läraren Lina som nu arbetar i organisationen 
Invitationsdepartementet. 
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. När kom Lina till Sverige? 
2. Var arbetar hon? 
3. Vad är Klartext? 
4. Vad gör Lina när hon inte förstår ett ord? 
5. Vad är ett språkcafé? 
6. Lina har en svensk kompis. Hur ofta träffas de? 
7. Vilka mål hade hon med svenskan från början? 
8. Vad är Korta vägen? 
9. Vad är enklast i svenskan, tycker Lina? 
10. Och svårast? 
11. Hur motiverade sig Lina när det var svårt? 
12. Till sist: hon ger tips till den som vill lära sig svenska. Vilka? 
Fördjupning 
1. Lina säger ”språket är en nyckel”. Vad betyder det? Kan man säga samma sak 
på andra sätt? 



 

Lektionstips! 
Ta reda på 
Vad är Invitationsdepartementet? Finns de där du bor? 
 

Samtala om middagar 
Låt eleverna först samtala i par eller mindre grupper. Efter en stund kan varje par/grupp 
presentera en intressant sak för hela klassen. 
Invitationsdepartementet ordnar så att en svensk familj bjuder in nya svenskar på middag. 
Tycker ni att det är en bra idé? Vill du gå på en middag för att lära känna nya människor? 
Vad ska ni tala om på middagen? 
 

Skriftlig övning: Välkommen på middag 
Du vill bjuda tre personer på middag. 
a. Vilka personer vill du bjuda och varför då? Skriv på ett papper 
b. Skriv inbjudan till de tre personerna. 
c. Vilken mat ska du bjuda på? Skriv recepten på ett papper. 
d. Berätta för andra i klassen om din middag. 
 

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 
Skriftlig och muntlig övning: Film och text – poddavsnitt 2–5 
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 



Sagor och sanningar. Kapitel 6. 
Rivstart yrkesliv. Kapitel 6. Socialt på jobbet, från sid 66 
Klara texten C. Instruktioner. Recept. 
Mitt i mål. Kapitel 3. Mat 


