VI LÄR OSS SVENSKA!
Text-och övningsmaterial i svenska A med inslag av livskunskap. Årskurs 6-9. författare: Maria Melin-Blomqvist

INNEHÅLL – KORT SAMMANFATTAT.
Förkortningar: PSMO – Prata svenska med oss! (även sid. 5-6, 8-9 hämtat ur denna dialogsamling)
Illustratörer: M. A. – Matilda Andersson, L.I. – Lena Ingelman, L.S. – Lise Steenari

DEL 1. Enklare texter, dialoger och övningar.
Jag presenterar mig! Eleven presenterar sig med hjälp av inledande ord.

SIDA
1

Mina favoriter. Eleven presenterar sina favoriter med hjälp av inledande ord.

2

Mina egna meningar! (Med hjälp av inledande ord och fraser.)

3

Samtal vid bordet. Eleven lär sig viktiga fraser och artighet vid bordet. (PSMO) 4
Presentation av tre ungdomar. Enkel text som bearbetas med frågor i pararbete. 5
Dialog med personliga pronomen. Läs- och skrivövning, ifyllnadsövning.

6

Korta dialoger. Tvårads-dialoger där eleverna kompletterar med egna svar.

7

Tågresan. Vokabulär och fraser vid resa. Dialoger. Illustrerad av M.A.

8

Övningssida till föregående sida. Vilka ord minns du? Egen kort dialog.

9

Omar. En berättelse med ganska många nya ord för nybörjaren. Bild: M. A.

10

Övningssida till föregående sida. Enkel test på ordkunskap och läsförståelse.

11

Faktatext om jättepandorna. Säkert en hel del nya ord för nybörjaren.

12

Övningssida till föregående sida. Läsförståelse och ordkunskap.

13

Denna sida kan användas som repetition eller prov på texten om pandorna.

14

Rimmad, lättläst dikt. Illustrerad av M.A. Lästräning. Träna rytm och uttal!

15

Veckodagar, räkneord och några vanliga verb. Liten test eller övning.

16

Åsas morgon. Kort text och dialog. Morgonbestyr. Sidan finns även i PSMO.

17

Övningssida till föregående sida. Lucktest samt övning med vanliga verb.

18

Uttalssida med träning på vokallängd samt prosodi. Sammansatta ord.

19

Uttal och språkmelodi! Delvis i dialogform. Vanliga fraser. För nybörjaren.

20

Uttalsövning-stavningsövning av ng-ljud. Sammanskrivning av ord.

21

Mitt klassrum och min klass. En elev berättar. Träna nya adjektiv och subst.

22

Fyll i rätt form av adjektivet! Relativt enkel men viktig ifyllnadsövning.

23

Resa med rim! Adjektivövning med rim. Hjälpruta finns. Regnmoln (M. A.)

24

Drömbostäder! Skriv en fantasiberättelse med hjälp av roliga bilder av M.A.!

25

Djur i Sverige. Härma, ha roligt och skriv sing. o plur. av djurnamn. Mus (M.A.) 26
DEL 2. Grammatik- och uttalsövningar i alfabetisk ordning. Olika svårighetsgrad.
Adjektivövning 1. Läs- o skrivövning. Obestämd form av adj., sing. o plur.

27

Adjektivövning 2. Motsatser. Skrivövning. Även bestämd form av adjektivet.

28

Adjektivövning 3. Komparation av adjektiv. Ganska svår övning.

29

Adjektivövning 4. Ordkunskap. Svårare adjektiv. Kräver goda förkunskaper.

30

Frågeord. Några vanliga frågeord. Grundläggande övning. Även egna frågor.

31

Frågeord. Samtliga. Eleven måste hitta rätt frågeord. Läs gärna i dialog också!

32

Ordföljd. Träning av omvänd ordföljd. Subj. och pred. bör uppmärksammas.

33

Ordföljd i frågor med frågeord samt i ja/nej-frågor. Nyttig, viktig skrivövning!

34

Prepositionsuttryck där betoningen i samtliga fall ligger på prepositionen!

35

Personliga pronomen. Läsövningar där eleverna ska hitta alla pronomina.

36

Personliga pronomen (3:person. sing) samt possessiva pronomen. Luckor.

37

Personliga pronomen som subjekt och objekt. Poss. pron. Repetition. Ev. test.

38

Reflexiva pronomen samt repetition av possessiva pronomen. Ev. som test.

39

Substantiv. Samtliga deklinationer var för sig, alla former ska fyllas i.

40 - 42

Verb. Enkel övning. Tema: en utflykt. Hjälpruta. Egna meningar på slutet.

43

Räkneord, årtal, m.m. Lästräning samt egna uppgifter om födelsetid, etc.

44

Verbövning. Mer avancerad. Hjälpruta finns.

45

Verbövningar där eleverna får viss hjälp med verben till varje avdelning.

46

Verbövning i dialog. Finn verben i perfekt och preteritum. Läs i dialog!

47

Verbövning i brevform. Svåra (starka verb). Josef skriver till sin mormor.

48

Verbövning i brevform. Svåra (starka) verb. Mormor svarar på Josefs brev.

49

Uttalsövningar. Sje- och tje-ljud. Kompakt sida. Dela gärna upp. Läs noga!

50

Uttal och ordkunskap. Kom på ordet! Rimövning med sje-ljud. Facit finns!

51

Uttal. Ljud och bokstäver. Vi tränar [j]-ljudet. Svåra ord att stava!

52

Del 3. Texter, dialoger och övningar. Högre nivå.
Influensatider. Dialog med viktiga ord och uttryck. (från PSMO)

53

Inbjudan till fest samt födelsedagsfest. Dialoger för många! (från PSMO)

54-55

Känslor och egenskaper. (PSMO) Följs av en övningssida (nyskriven).

56-57

Bråk i huset. Dramatisk dialog. Spela gärna upp som sketch. (PSMO)

58

Cykelolyckan. En pojke i klassen har skadats. En del viktiga fakta.

59

Besök på sjukhuset! Fortsättning på föregående sida. Illustrerad av M.A.

60

Dialoger med slang följd av en övningssida. (PSMO) Illustrerad av M.A.

61-62

På landet! Bild:M.A. Kombinera gärna med övningen på sid. 26.

63

Arminas rum måste möbleras! Två sidor med dialoger. Illustrerade av M.A.

64-65

Fasta och högtider i olika kulturer. Många kan delta i dialogen. Ill. av M.A.

66-67

Goda studievanor. Om läxor och studieteknik. Följ upp! Illustrerad av L. I.

68

Praktiktider. Upplevelser av praktiktid. Viktigt samtalsämne före och efter…

69

Eget boende. Samtalsämne! Tema: t.ex. tacksamhet mot föräldrar. Ill. M.A.

70

Ska vi slåss? Tema: småbråk i skolan. Förälders fundering. Dialog. Ill. av M.A. 71-72
Miranda. Om en fattig flickas vardag i Bolivia. För eftertanke. Ill. av M.A.

73

Miranda tar farväl. Dialogsida där tre flickor samtalar. Vad är UNICEF?

74

Florence Nightingale, en av historiens mest betydelsefulla kvinnor. Faktatext.

75

Övningssida till föregående sida. Ordkunskap, synonymer, verb i preteritum.

76

Att tala sanning. Orientalisk berättelse för eftertanke. Samtalstema: hederlighet. 77
Sverige – ett land i Norden. Komprimerad faktatext med ev. många nya ord.

78

Övningssida till föreg. sida. Ordförklaringar. Superlativer! Väderstreck m.m.

79

Mona och Alí. En ”miniföljetong”. Dikter, dialoger, dagboksanteckningar.

80-86

Tema: förälskelse, kärlek, drömmar, framtidsutsikter, tillit. Illustrerad av M.A.
Övningssidan (83) kan eventuellt komma i efterhand. Kopiera gärna upp som häfte!
Del 4. Livskunskap. Textavsnitt med dikter, dialoger och värderingsövningar.
Illustrerad sida till varje avsnitt som också kan uppkopieras som titelsida till ett häfte,
En del kan eventuellt också färgläggas snyggt och diskret, liksom sidorna med dikter.
Aktsamhet. Aktsamhet om människor, djur och natur. Dikt samt olika övningar. 87-90
Ansvar. Text, frågor, värderingsövningar. Ansvar hemma och i skolan.

91-93

Iqbal – Skuldslaven. Text om en uppmärksammad barnslav. Språkliga övningar. 94-96
Medkänsla. Texter, värderingsövningar, dikt för eftertanke, språkliga övningar. 97-99
Mod och civilkurage. Text, värderingsövningar, reflektionsfrågor, samtal.

100-103

Respekt och självrespekt. Vördnad. Diskussionsfrågor. Den gyllene regeln.

104-106

Rättvisa. Vad är en rättvis människa? Kombinera gärna sidorna med dikten!

107-108

Tolerans. En dialogsida ingår. Många övningar. Läs även dikten om tolerans!

109-113

Vänskap. Text , övningar. Förklara begrepp. Rollspel. Lägg till dikt om vänskap! 114-116
Visdomsord (som kan textas upp på tavlan för reflektion, t.ex. ett varje vecka)

117

Onumrerade sidor (egentligen sida 118-128). Onumrerade av estetiska skäl.

(118-128)

11 st. dikter i följande ordning: En ängel i mitt hjärta, Landet bortom bergen av Julia Eriksson
(13 år) Dikter av Maria M.B. om Aktsamhet om naturen, Den mobbade flickan, Ansvar,
Medkänsla, Rättvisa, Tolerans, Vänskap, hopp och fred! Vänskap, Rymden och jorden. (den sista
med tema: kärlek till vår planet) Avsnitten under del 4. är hämtade ur ”Byggstenar till en bättre
värld”, något bearbetade med tillägg av språkliga övningar utom avsnitten om vänskap och respekt
som dock innehåller vissa övningar. (Sju av sistnämnda boks avsnitt kommer möjligen i en
uppföljande bok.) Kompletterande övningar kan på förfrågan delges intresserade lärare. MMB!

