Språkresan | Avsnitt 8
I det här avsnittet av podden möter vi Bojan. Han säger bland annat att det är bra att fråga,
fråga, fråga andra för att lära sig ännu mer svenska.
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 Bojan?
2. Hur länge har han varit i Sverige?
3. Hur länge gick Bojan på SFI?
4. Vilket mål hade han i början?
5. Vad är enklast med svenskan, tycker Bojan?
6. Vad är svårast med svenskan,?
7. Till sist: Bojan ger tips till den som vill lära sig svenska. Vilka?
Fördjupning
Hur motiverade han sig när det var svårt?

Lektionstips!
Ta reda på
En brevbärare delar ut brev och annan post. Men vad gör en brevbärare mer?

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. Bojan säger att han var blyg i början och inte
ville tala svenska. Vad gör man om man är blyg? Kan man komma över det och hur gör man
då?

Muntlig övning: Pratspel
Pratspel består av ett antal frågor eller uppmaningar på en spelplan och det enda som
behövs är spelpjäser och tärningar. Alla måste få prata så grupper om 4–5 personer är
lagom. Kopiera upp spelplanen i A3-format så att alla kan se och läsa samtalsämnena. Alla
får en spelpjäs och placerad den på Start. Sedan turas man om att slå tärningen och flytta
den rätt antal steg. Man svarar på frågan eller uppmaningen. Därefter svarar de andra på
samma fråga eller så fortsätter nästa person i turordningen.
Det här pratspelet handlar om arbetslivet men det går förstås att tillverka egna efter behov.

Arbeta vidare
Här följer fler förslag om ni vill arbeta vidare

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
Dagbok över språkutveckling – Avsnitt 6: Jelena
Pardiktamen – Avsnitt 7: Daniel

Andra texter:
Rivstart A1 + A2. Kapitel 18, Fikapaus på jobbet, jobbintervju. från sid 188.
Rivstart B1 + B2. Kapitel 7, sid 92–94. Övningsbok från sid 49.
Rivstart yrkesliv. Kapitel 6. Socialt på jobbet, från sid 66.
Klara texten. D. Kapitel Fixa jobbet.

