Språkresan | Avsnitt 4
I det här avsnittet av podden möter vi Ali som driver ett familjeföretag. Han gjorde
Ordlistor över ord han ville lära sig.
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 Ali varit i Sverige?
2. Varför dröjde det ett år innan Ali började sfi?
3. Han tyckte inte att sfi var så bra i början. Varför det?
4. Vilket svenskt uttryck var det första han lärde sig?
5. Ali gjorde ordlistor. Hur jobbade han med dem?
6. Vad är enklast i svenskan?
7. Varför är det svårt att skriva tycker Ali?
8. Det kan vara problem att prata med andra?
9. Till sist: Ali ger tips till den som vill lära sig svenska. Vilka?
Fördjupning
Ali beskriver att dagens moderna liv skapar problem när man ska kommunicera med andra.
Vad menar han?

Lektionstips!
Ta reda på
Hur startar man ett eget företag?

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. Vilket är svårast när man lär sig svenska: att
prata, höra, skriva eller läsa? Förklara varför.

Muntlig övning: Föreslå och säga emot
Övningen handlar om att föreslå lösning på ett problem och hur man kan diskutera och säga
emot förslagen. Eleverna hittar på och skriver en dialog.
De övar in dialogen och spelar upp den i större grupp.
Elev 1 presenterar ett problem, t.ex.
1. Jag hinner inte med läxorna
2. Vi har för mycket grammatik
3. Det är inte lugnt i klassrummet
4. Vi slutar ofta för sent
5. Läroboken är ganska tråkig
Elev 2 föreslår en lösning
Elev 1 säger emot lösningen
Elev 2 förslår en ny lösning
Bra meningar när man föreslår
Enligt min mening …
Vad säger du om att …
Kan du inte …
Jag har en idé …
Försök att …
Bra meningar när man säger emot
Tyvärr så …
Jo, men problemet är att …
Möjligen, men …
Nej, det tror jag inte är någon lösning …
Jag är orolig för att …

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

Texter i läroböcker
Rivstart A1 + A2. Kapitel 15, från sid 142.
Rivstart yrkesliv. Kapitel 4. Kundkontakt, från sid 44.
Skrivnyckeln. Fraser från sid 18.

