
podd för sfi | avsnitt 7
I det här avsnittet av podden möter vi Daniel. Han tipsar om att använda appar i mobilen 
för att lära sig lite språk i taget. 

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. Vilket yrke har Daniel?

2. Hur länge har han varit i Sverige?

3. Varför kunde Daniel svenska när han kom till Sverige?

4. Daniel använde en app i telefonen. Vilken app och hur använde han den?

5. Vad är enklast i svenskan, anser Daniel?

6. Vad tycker han är svårast?

7. Daniel skriver svenska en hel del. När då? 

8. Till sist: Daniel ger tips till den som vill lära sig svenska. Vilka?

Språket som väg till samhället



Fördjupning
1. Varför tycker Daniel att det är lättare att skriva än att prata?

2. Daniel menar att man ska föreställa sig olika mål för att motivera sig att lära sig svenska. 
Vilka exempel ger han? Varför ska man tänka så?

Ta reda på
Lär dig mer om appen Babbel och andra ordinlärnings-appar. 

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. Sverige har många dialekter. Berätta om en 
 situation när du hörde någon tala dialekt, i ett möte eller på tv. 

Muntlig och skriftlig övning: Pardiktamen
I den här övningen ska eleverna lyssna på poddavsnittet igen, skriva ner 5 ord och skapa egna 
meningar med orden. Därefter jobbar de i par där den ena dikterar sina meningar, en i taget och 
den andra skriver. När man är klar byter man och slutligen jämför man sina texter. 

Här följer förslag till vidare arbete

Fler övningar?
Musiktexter – Avsnitt 1: Firouzeh
Prata om nya ämnen – Avsnitt 2: Fevzi
Intervjua och återberätta – Avsnitt 3: Ezio
Föreslå och säga emot – Avsnitt 4: Ali
Att skriva mejl – Avsnitt 5: Mirela
Mitt liv om 3, 5, 7 år – Avsnitt 6: Jelena

Texter i läroböcker
Rivstart B1 + B2. Kapitel 7, sid 92-94. Övningsbok från sid 49.
Sagor och Sanningar. Kapitel 4. Samerna – ett folk i norr.
Skrivnyckeln. Utveckla från sid 48. 
Vinklar och rör – Att arbeta med teknik. 


