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Till läraren

Så här brukar jag göra:

Eleverna får texten med ordförklaringar i läxa. Nästa lektion körläser vi först 

det uttalsmarkerade avsnittet (Här i boken på s. 78-81). Därefter lyssnar 

vi på cd:n med intervjun. En del elever ”följer med” i texten medan andra 

väljer att bara lyssna. Sedan får de arbeta två och två med frågorna. Jag 

uppmanar dem att diskutera var svaren finns i texten och hur de lämpligen 

ska formulera dem, muntligt. Jag vill alltså att de pratar med varandra om 

innehållet. Jag har märkt att många av eleverna redan har skrivit svaren 

hemma, men det kräver alltså inte jag.

Vi går igenom svaren tillsammans och det brukar då bli en hel del 

kommentarer och utvikningar, vilket jag ser som ett tecken på att texterna 

engagerar eleverna. Vid nästa lektionstillfälle, när de har haft texten i läxa 

och ”kan” den väl brukar jag – ev. efter att de fått lyssna på intervjun – be 

dem stänga böckerna. Jag läser upp en fråga i taget och uppmanar dem att 

svara vänd mot kamraten. De tar varannan fråga och på det sättet aktiveras 

hela klassen. När jag hör att alla svarat på frågan läser jag upp nästa.

Ordkunskaps- och ordbildningsövningarna får de i läxa till nästa gång, då 

vi går igenom dem och några elever skriver svaren på tavlan. Under den här 

lektionen ger jag också, på det uttalsmarkerade avsnittet, en övning som 

jag kallar pardiktamen och som visat sig mycket effektiv och omtyckt, varför 

jag gärna vill berätta om den. Pardiktamen går till så att elev A läser för elev 

B rad för rad, sammanhållet och med rätt intonation, dvs. med tydlig betoning 

på de fetmarkerade orden i frasen. B ska skriva ner de ord som han/hon 

uppfattar som betonade – det gäller alltså för A att betona rätt! A kontrollerar 

att B skrivit rätt innan han/hon fortsätter med nästa rad. Paret tar halva 

texten var. Övningen kan varieras på många sätt: B kan upprepa muntligt 

de betonade orden eller skriva hela frasen. Ibland avslutar jag med att ge 

eleverna en rad var (eller de betonade orden i raden) att upprepa.

Med hörövningen gör vi så att vi först lyssnar på hela intervjun en gång. 

Sedan söker jag upp stället (tidsangivelse finns) för luckdiktamen och startar 

cd-skivan. Med hjälp av pausknappen ser jag till att alla hinner med att skriva. 

Eleverna får jämföra med varandra vad de fyllt i och därefter får de läsa upp 

det högt. För att kolla stavningen tittar de sedan i facit.

Uppgifterna för muntliga presentationer är tänkta att lite grann vidga 

elevernas referensramar. De platser eller företeelser som är kända för 

svenskar bör de också känna till. Jag har funnit att en minut är precis lagom 

för att det ska bli en bra presentation.

Efter tre texter brukar mina elever få ett rätt krävande prov, men de får 

veta det i god tid så att de kan förbereda sig. Provet består av en diktamen 

och ett ordprov. Jag läser upp meningar från det uttalsmarkerade avsnittet 

som ju är ganska kort och därför kan vara väl inlärt, dvs. eleverna kan skriva 
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med rätt få fel. Ordprovet ser ut som övningarna i boken där man ska matcha 

ord med definition (Vilket av ovanstående ord betyder) men där jag med 

datorns hjälp blandat orden från alla tre texterna. Om du är intresserad kan 

du beställa prov från mig.

Jag ger också uttalsprov där jag kräver att eleverna ska läsa de uttals-

markerade avsnitten med rätt betoning (jag kräver förstås inte perfekt accent 

2) och rätt uttalade enskilda ljud. Det gillar de.

Sju svenskar – Öva vid datorn heter en CD-R med interaktiva dator-

övningar i läsförståelse och ordkunskap som kostar 300 kr. Kontakta mig om 

skolan vill lägga den på servern eller köpa fler kopior.

Lycka till med Sju svenskar! Det skulle vara oerhört roligt att få veta vad du 

tycker om materialet. E-posta gärna!

Det måste väl var en adress här då!/Eva
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anna Karin Karlsson

Verb – se texten!

Ordbildning

 1 meddelanden

 2 meddelat

 3 sammanfatta

 4 Sammanfattningsvis

 5 sammanfattning

 6 sammanfattande

 7 bråka

 8 bråk

 9 bråkiga

10 syn

11 syntes

12 synpunkter

13 synvinkel/synpunkt

14 synliga

15 människor

16 människa; mänskligt

17 människan

18 mänskligheten

19 fortsatte

20 fortsättningen

21 Fortsätt 

Vilket ord betyder

Hörövning

Annars så visste man ju inte så mycket 

om vad som hände i stora världen. Man 

hade lokalbladet som hette Ljusnan som 

kom en gång om dagen på… mitt på 

dagen kom det. Och där brukade det stå 

om att det hade varit bilar som hade 

krockat någonstans och det var någon 

traktor som hade kört i diket och det 

var någon ladugård som hade brunnit 

upp och sen så var det någon som 

hade fyllt år och så var det då såna här 

kommunalpolitiska förvecklingar som 

brukade stå, men annars så stod det ju 

väldigt lite om vad som hände i världen, 

så världen var väldigt långt borta.

Jaha, så det var nog en fridfull 

barndom och på sommaren så hade 

pappa i vår trädgård då ett väldigt … 

väldigt rikt sortiment kan man säga, han 

odlade väldigt mycket olika saker. Han 

klev upp hemskt tidigt på morgonen och 

han grävde i sina land och han ren-sade 

ogräs och där hade han då potatis och 

jordgubbar och hallon och pionbuskar 

och humlestänger och bondbönor och 

sallad och så var det ju då äppelträd och 

syrenbuskar så att den där trädgården 

minns jag, eftersom jag var så liten, 

som ett… något slags paradisiskt alltså, 

det bara var proppat med växtlighet 

i den där trädgården och man kröp 

omkring där och jag kan fortfarande 

komma ihåg hur olika buskar såg ut 

och hur det var i hallonlandet och vilka 

äppelträd och vilka äppelsorter som det 

var där.

faciT

 1 engagerad

 2 ägna sig åt

 3 kupé

 4 rodna

 5 synas

 6 förutom

 7 annars

 8 härstamma

 9 skinn

10 meddela

11 osams

12 behärska

13 löjlig

14 brus

15 fridfull

16 mild

17 älv

18 gräl

19 förmån

20 blyg

21 utkant

22 pastor

23 reta

24 fara

25 rekrytera

26 bråka

27 tillbakadragen

28 nyfiken

29 offentlig

30 samman-

fattning

31 stirra
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Svante rosén

Preposition – se texten!

Vilket ord betyder

 1 kämpig

 2 innebära

 3 hetsa upp sig

 4 erfarenhet

 5 enahanda

 6 anhöriga

 7 elände

 8 förhöra

 9 innerst inne

10 brott

11 mängd

12 tillvaro

13 underrätta

14 lumpen

15 utredning

16 konstatera

17 i längden

18 försämring

19 lokförare

20 hänsyn

21 ärende

22 gemensam

23 atmosfär

24 tryggad

25 gripa

26 mysig

27 ske

28 ångra

29 värderingar

Ordbildning

 1 brott

 2 brott

 3 Brottslingen

 4 brottsligt

 5 döda; dog

 6 dödlig

 7 död/döende

 8 döden

 9 dödar

10 döende

11 föddes

12 födda

13 föda

14 födseln

15 födelse

16 förhörda

17 förhört

18 förhör

19 förändringar

20 förändrats

21 föränderlig

22 förändra 

23 hjälp

24 hjälpsamma

25 hjälpa till

26 hjälpligt

27 hjälpas åt

28 hänsyn

29 hänsyn

30 hänsynslös

31 lugn

32 lugna

33 lugna 

34 praktik

35 praktiskt

36 praktisk

Hörövning 1

Men för att bli det då så tänkte jag att 

då gör jag lumpen i förtid istället. Då var 

det så att jag hade blivit placerad uppe 

i Sollefteå, och det tyckte jag inte var 

så bra utan då bad jag att få komma in 

och göra lumpen tidigare. Då hamnade 

jag i Linköping och så var jag där i över 

ett år och sen när jag kom tillbaka från… 

eller. jag kom hem på skördepermis, var 

det, då hade mamma haft kontakt med 

den här chefen på hälsovårdsnämnden. 

Då var ansökan i stort sett klar till 

polisen, så att en morgon då så gick 

jag ner till Värtans polisstation och 

lämnade in en ansökan. Och då visade 

det sig att den som jobbade där på den 

där polisstationen han… det var en äldre 

karl …han hade legat och sovit då när 
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jag kom och knackade på dörrn där. 

Då hade han ju i alla fall tagit på sig 

en sån här så kallad svalrock men han 

hade inte tagit på sig byxorna, man såg 

ju liksom bakom disken att han hade 

långkalsongerna på sig och då kommer 

jag där och knackar på där och så säger 

jag det ”Ja, jag skulle bara lämna in en 

ansökan till polisen.” ”Nej, för helvete! 

Gör inte det!” säger han då.

 Men så går jag den här kursen på 

polisskolan ett år och sen… sen när jag 

börjar patrullera sen - det första jag får 

göra är att patrullera med den här karlen 

då!

Hörövning 2

Det kan vara exempelvis att en man 

har slagit sin hustru och så har man 

gripit mannen och då ska man höra 

hans inställning till det hela, om han har 

slagit henne eller inte. Sen om det finns 

vittnen som har sett det hela och sen 

vad hon själv tycker och tänker och sen 

om hon har varit på sjukhus så ska man 

begära in rättsintyg. Sen när man har 

gjort allt det här så sammanställer man 

det till ett protokoll och sen så skickar 

man det till åklagaren.

Kajsa nordin

Partikelverb

 1 var med

 2 tog hand om

 3 Lämna in

 4 tycker om

 5 hann inte med

 6 hjälps åt

 7 kom hem

 8 smittade av sig

Vilket ord betyder

 1 redaktion

 2 dygn

 3 gräva

 4 hinna

 5 hjälm

 6 egentligen

 7 engagerad

 8 hamna

 9 sömmerska

10 lustig

11 plötslig

12 ideologisk

13 hjälpas åt

14 verka

15 kunnig

16 mäkvärdig

17 smitta av sig

18 övertygelse

19 plocka undan

20 så pass

21 scenografi

22 umgås

23 avvika

24 förutom

25 guida

Ordbildning

 1 ansvarskännande

 2 ansvar

 3 ansvar/ansvaret

 4 ansvarsfull

 5 ansvariga

 6 barn; barndom

 7 barnslig
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 8 barn

 9 flög

10 flyget

11 flygplanet

12 flygande

13 leva på/livnära sig på

14 livlig

15 livrädd

16 levde

17 levande

18 Livet

19 liv

20 skildes/skilde sig

21 skilja

22 skillnad

23 skilsmässa; skilda

24 skildes åt

25 säljare

26 sålde

27 till salu; såld

28 tekniker

29 teknisk

30 Teknologi; teknik

31 utbildad

32 utbildning

33 utbilda oss

34 van; vänja mig

35 vana

36 vanligt

37 vanligtvis

38 övertygelse

39 övertygade

40 övertygande

Hörövning 1

Hur har du lärt dig det här då?

Jag jobbade innan på ett 

utbildningsföretag, där jag började 

med administration och sen hamnade 

jag på deras teknikavdelning också, 

så att jag har lärt mig på vägen, men 

jag är inte så där jätteteknisk och om 

man ska hjälpa andra som inte är så 

jättetekniska så är det en tillgång också. 

Man behöver både kunna teknik men 

framför allt måste man ju tycka att det 

är roligt att förklara för någon annan 

hur det fungerar - egentligen mera än 

tekniken. De flesta på en arbetsplats 

är ju inte tekniker och då ska man inte 

prata tekniskt språk eller … utan man får 

översätta det till vanlig svenska.

Hörövning 2

Vad hoppas du att de ska göra i 

framtiden, dina tjejer?

Jag hoppas att de ska… jag hoppas 

att de ska våga göra mycket, som jag 

kan känna att jag har fått göra, att man 

inte… Jag har aldrig haft några krav på 

mig från mina föräldrar att jag ska gå 

i skolan eller att jag ska göra det eller 

att jag ska göra det. Att de själva kan 

få bestämma vad de tycker är kul och 

vad de mår bra av, att de kan … att det 

kommer att finnas möjlighet att prova på 

många olika yrken och många olika saker 

för det är så svårt att bestämma sig, när 

man är femton sexton vad man ska hålla 

på med resten av livet. Det hoppas jag. 

Att det ska finnas tillräckligt mycket jobb 

för dem att kunna välja lite eller prova 

lite olika.
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Johan Holmberg

Vilket ord betyder

 1 forskare

 2 brist

 3 stadium

 4 seminarium

 5 omkomma

 6 budget

 7 ström

 8 uppdrag

 9 hittills

10 huvudsakligen

11 näringsliv

12 lagra

13 skänka

14 inträffa

15 driva

16 installera

17 harmonisk

18 karriär

19 öken

20 tillgänglighet

21 företag

22 ordförande

23 omvälvande

24 akademisk

25 användbar

26 hierarkisk

27 vice

28 perspektiv

29 konkret

30 damm

31 förutsättning

32 mottaglig

Ordbildning

 1 användning

 2 användbar

 3 använt

 4 Användarna

 5 forskningen

 6 forskarna

 7 forska

 8 giftermål

 9 gifte om sig

10 gifta er; gifta

11 kände för

12 kände

13 känslig

14 känslor

15 ledde

16 ledarskap

17 ledningens

18 ledande

19 mottaglig

20 mottagare

21 mottagning

22 mottagande

23 tog emot

24 politikerna

25 politik

26 politik

27 politiskt 

28 studerat

29 studerande

30 Studenter; studerar

31 Studierna

32 tillgång

33 tillgängligheten

34 tillgång

35 tillgångar

36 tillgänglig

Hörövning 1

Ett projekt som tidigt.eller tidigt… det är 

ju ett tag sen nu var att en professor 

på universitetet frågade mig om vi 

skulle vara intresserade av att starta 

en studentkår i ett land som heter 

Eritrea på Afrikas horn och universitetet, 

Uppsala universitet, har ett samarbete 

där med det enda universitetet i Eritrea 

och då frågade de mig eftersom jag 

jobbade på … eller hade jobbat på 

studentkåren i Uppsala då och det 

innebar väl att vi tog oss iväg till 

Eritrea och det var ju naturligtvis också 

fascinerade, dels att komma tillbaks 

nästan till mina gamla barndomstrakter 

eftersom det är väldigt liknande miljö 

och väldigt nära geografiskt också men 

sen att få göra det på egen hand och i 
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en helt ny roll och försöka bidra till att 

bygga upp någonting det var väldigt 

givande och väldigt omvälvande också 

och berörde väldigt djupt på många 

plan.

Hörövning 2

Alltså, det här är inom Ideal också då? 

Hur får du betalt för det här? Det är ju 

gratis.

De skickas gratis. Vi har omkostnader 

för det vi gör helt enkelt och det kan 

vi räkna ut vad det kostar oss med en 

container och någonstans kommer de 

pengarna ifrån på olika sätt. Antingen 

så … i vissa fall så är det organisationen 

som så att säga beställer som faktiskt 

kan betala i andra fall så är det 

bistånds-projekt. Sida kan betala, ja… 

internationella organisationer.

Vi ställer containrarna på båtar och 

fraktar dem ner och de sjötransporterna 

har betalats av FN-organ än så länge, 

så att vi ja. blir sponsrade från olika 

företag också så att jag kan ta ut någon 

lön i alla fall så att jag får frukost på 

bordet.

claudia forsberg

Ordbildning

 1 behoven

 2 behövt

 3 behov

 4 berättade

 5 Berättaren

 6 berättelser

 7 Berätta

 8 diskutabelt

 9 diskuterat

10 diskussioner

11 faktum

12 fakta

13 faktiskt

14 försök

15 försökte

16 inrikta oss

17 inriktning

18 inriktad

19 kulturen

20 kulturellt

21 kulturella

22 rörelse

23 Rör

24 rörda

25 rörlig

26 rörigt

27 saknad

28 saknas

29 saknar

30 trivdes

31 trivsammare/mer trivsamt

32 trivsel/trivseln

33 utländskt

34 utlänning; utländsk

35 i utlandet/utomlands

36 i utlandet/utomlands

37 till utlandet

38 Välj

39 Valfrihet

40 val

41 valt; val

42 vänner; vänskapen

43 vänliga

44 vän
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Ord som binder ihop satser – se texten

Vilket ord betyder

 1 gruppboende

 2 helt

 3 åldersdement

 4 höja

 5 lyckas

 6 hy

 7 fira

 8 barnhem

 9 global

10 fascinera

11 föreläsning

12 rastlös

13 inte ens

14 undernärd

15 miljö

16 debatt

17 traumatisk

18 djungel

19 kurator

20 samspel

21 särskola

22 lärorik

23 inriktning

24 sektor

25 bakgrund

26 socionom

27 ingå

28 enormt

29 anpassa sig 

Hörövning

Och då passade jag även på… för att 

Ecuador är ju gränsland till Colombia, så 

då kändes det som att nu… nu vill jag 

åka upp dit och där vi var… vi befann oss 

i norra Ecuador som ligger väldigt nära 

den stad jag föddes i, i Colombia, så då 

åkte jag och fyra av mina tjejkompisar 

över till Colombia i några dagar till min 

hemstad då. Och det var en väldigt 

speciell upplevelse. Vi åkte buss från 

Ecuador till Pasto då, den stad jag är 

född i, och jag låg och sov på bussen 

och så plötsligt så bara vaknar jag upp 

och vet inte alls var jag är men bara 

plötsligt … det var jättekonstigt… så 

känner jag att nu är jag hemma. Och 

så frågar jag dem: ” Var är vi?” Och 

de bara: ”Ja, men nu har vi faktiskt 

kommit fram till Pasto!” Och vi var där 

några dagar och jag var och besökte det 

barnhemmet som jag bodde på men 

jag fick inte komma in för de hade gjort 

om det till sjukhus. Jag försökte aldrig 

söka upp mina biologiska föräldrar, jag 

har namnet på min biologiska mamma 

men jag har aldrig varit i behov av det. 

Min familj är här i Sverige, det har alltid 

känts som det. Jag har aldrig kunnat 

känt nånting annat, så jag… om jag nån 

gång vill göra det så vill jag göra det 

med mina föräldrar, känns det som, 

men det var ändå . det är ändå en mäktig 

känsla att komma tillbaka och se var 

man är född och var man egentligen 

kommer ifrån och språk och allting så 

att det var… ja, det var läckert!
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ingvar Österman

Ordbildning

 1 anställer

 2 anställda

 3 anställning

 4 for

 5 färd

 6 fartygen

 7 Kraven

 8 krävde

 9 krävande 

10 underhållit

11 underhåll

12 underhållande

13 växte upp

14 uppväxt

15 växer

16 vuxna

Prepositioner – se texten!

Vilket ord betyder

 1 avlöst

 2 rusta upp

 3 turas om

 4 dela

 5 slöjd

 6 gälla

 7 assistera

 8 gillestuga

 9 livlig

10 lots

11 ombord

12 underhåll

13 fartyg

14 hålla utkik

15 sjöfart

16 frakta

17 blinka

Hörövning

Hur länge var det lotsstation här i 

Simpnäs?

Den har ju vart borta i tio år ungefär. 

Jag skulle fylla 60 då. Då fick jag 

sluta om jag ville och då skulle ju 

lotsstationen flyttas till Kapellskär och 

då lade man ju ner det här. Ja. Och jag 

ringde in till min chef då i Stockholm, 

Myrberg hette han, och talade om att jag 

räknade med att sluta.

-Ja, jag skriver en lapp, sa han 

och…, för jag har så bråttom. Jag 

ska ner på Estonia och vi ska ha en 

utbildningslotsning ombord där så att 

vi är några lotsar som ska iväg men jag 

skriver en lapp att du slutar. Och han 

kom ju aldrig tillbaks något mer.

Han var med på Estonia?

Javisst, och några andra kompisar 

också. Så att det var… det var dystert 

hör du du. Ja.

Hur är det att bo här i skärgården?

Ja det är. det är bra tycker vi. Men 

det här umgängeslivet som var förr, 

det har väl försvunnit liksom. Förr då 

var det julbjudningar och allt det här, 

man gick till varann och… Det är ju helt 

borta. Det är klart det kan bli lite trist 

på vintrarna kanske men… men för min 

del spelar det ingen roll, det finns alltid 

att göra.
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Paula Zoladz

Vilket ord betyder

 1 biträde

 2 åtal

 3 lantbrukare

 4 positivt

 5 bryta ut

 6 åklagare

 7 ägodel

 8 skadestånd

 9 rekommendation

10 återvända

11 klient

12 kris

13 domstol

14 anledning

15 byggmästare

16 skräddare

17 mening

18 rättegång

19 misshandlad

20 lyckligtvis

21 dyster

22 sätta spår

23 gullig

24 dagligen

25 ärva

Prepositioner – se texten!

Ordbildning

 1 brottsling; bryter; brutit

 2 bröt ut

 3 brottsligt

 4 brott

 5 (en) domstol; domaren

 6 dömda

 7 dom

 8 dömdes

 9 gett

10 givet

11 gåva

12 givande; ger

13 hyr

14 hyra

15 Hyresgästerna

16 hyresvärden; hyra

17 uthyrd

18 jurist; juridik; juridisk

19 krisen

20 kritiskt

21 kritiska; kritik

22 kritik; kritikerna

23 rädda

24 rädsla

25 sörjer

26 sorglig

27 sorgsen

28 sorgen

29 spåren

30 spår

31 spår

32 spårar

33 stöd

34 stödde

35 stödjande

36 uppfostrat

37 uppfostran

38 uppfostrad

39 ärvde

40 arv

41 ärftliga

Hörövning 1

Mina föräldrar, båda föräldrar är 

finsktalande men … jag vet inte riktigt, 

jag hade flera släktingar, ingifta 

släktingar som inte kunde finska så jag 

kunde inte kommunicera med dem när 

jag var liten. De bodde i Vasa, talade 

bara svenska och när vi var och hälsade 

på släkten i Vasa så … barnen på gården 

de talade inte finska, så det var viktigt 

att … ja, lära sig svenska så fort som 

möjligt så… Vi hade svenska i skolan 

från fjärde klass och sen läste vi det på 

läroverket, på läroverket läste vi det som 

andra modersmål och så att… och sen 

under gymnasietiden var jag i Stockholm 

och arbetade på somrarna.
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Hörövning 2

Min man han kommer från Polen. Han är 

konstnär. Vi träffades på en utställning, 

på Liljevalchs vårutställning där han 

ställde ut sina tavlor och jag gick dit 

med en väninna som kände min man och 

hon presenterade oss för varann. Så det 

var på det viset vi träffades. Jag målade 

lite grann själv också, så att då hade vi 

något gemensamt från början.


