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I det här avsnittet möter vi Firouzeh. Hon tog hjälp av musiken för att lära sig 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 Firouzeh?
2. När kom hon till Sverige?
3. Vilket var det första svenska ordet hon lärde sig? Vad betyder det?
4. Var studerade Firouzeh svenska?
5. På vilket sätt gillade hon att lära sig svenska?
6. Vad var svårt i språket?
7. Till sist: Firouzeh ger tips till den som vill lära sig svenska. Vilka?

Fördjupning
1. Varför var det viktigt för Firouzeh att lära sig uttrycka ord för känslor?
2. Firouzeh säger: ”… jag försökte snappa upp så mycket det bara gick ...” Vad menar hon med det?

Lektionstips!
Ta reda på
På många universitet kan man studera distanskurser. Vad innebär det?

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.
Vilka språk kan ni förutom svenska? När lärde ni er språken? Hur lärde ni er språken?

Skriftlig och muntlig övning: Musiktexter
Firouzeh använde sig av musiktexter för att lära sig nya ord och fraser. Prova att göra samma sak.
Välj ut en svensk låt (se förslag här nedan). Lyssna till sången ett par gånger.
Prata om vad den handlar om. Hörde eleverna några ord eller fraser? Vad är det för sorts musik?
Presentera texten och gå igenom ord och fraser. Jobba med uttal, genom att sjunga tillsammans.
Försök att översätta en vers eller refräng till förstaspråket.
• Här kommer natten – Miss Li
• Just idag är jag stark – Kenta
• För kärlekens skull – Ted Gärdestad
• Månsken i augusti – Lena Philipsson

Arbeta vidare
Här följer förslag till vidare arbete:

Mer om att arbeta med musik
Lärare som undervisar i svenska som främmande språk har hos Svenska institutet satt samman en
lista
om hur man kan arbeta med musik.
https://svenskaspraket.si.se/wp-content/uploads/sites/2/2013/04/Ovningar-med-musik.pdf
Sara Lövenstam som snart kommer ut med en ny bok på Natur & Kultur berättar i ett UR-program
om
hur man kan arbeta med Sakta vi gå genom stan.
http://urskola.se/Produkter/181220-Tio-lektioner-i-sprakdidaktik-Uttal

Texter i läroböcker
Rivstart A1+A2. Kapitel 16, från sid 106.
Rivstart B1+B2. Kapitel Att flytta till ett nytt land, sid 163.

