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I det här avsnittet av podden möter vi Jelena som studerar och tar hand om sina barn. 
Hon säger att en bra lärare är den bästa inspiratören. 
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 Jelena varit i Sverige? 
2. Jelena började inte på SFI på en gång. Hur lärde hon sig svenska i stället? 
3. Vilket mål hade hon med svenskan från början? 
4. Vilket mål har hon nu? 
5. SFI-skolan var mycket bra, säger Jelena. Vad var bra? 
6. Vad är svårt i svenskan? 
7. Hur motiverar hon sig när det är svårt? 
8. Vilken bok läser hon nu? 
9. Till sist: Jelena ger tips till den som vill lära sig svenska. Vilka? 
 
Fördjupning 
1. ”Jag gick till skolan med stor glädje” säger Jelena. Vad menar hon? 
2. ”Jag tror att jag har ett stort visuellt minne”, säger Jelena. Vad menar hon? 
 



Lektionstips! 
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. Jelena hade svårt att använda ”du” när hon 
tilltalade sina lärare. Vad är skillnaden mellan att säga ”du” eller ”ni” till en person? 
 

Skriftlig övning: Om 3 år, om 5 år, om … 
Jelena vill studera mera, skaffa sig ett yrke och hon planera hur hon ska göra. Den här 
övningen syftar till att spekulera och fantisera om framtiden. 
Skriv ner dina tankar om vad du gör och befinner dig: 

- om 3 år 
- om 5 år 
- om 7 år 

 

Arbeta vidare 
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 
Viktig ordlista – Avsnitt 4: Ali 
Att skriva mejl – Avsnitt 5: Mirela 
Föreslå och säga emot – Avsnitt 5: Mirela 
 

Texter i läroböcker 
Mål 2. Kapitel 18. Att söka arbete. + Övningsbok. 
Mitt i mål. Kapitel 1 Skola. + Övningsbok. 
Rivstart B1 + B2. Kapitel 2, Vänner. 


