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Skolstart !
Dialogen 

- Hej!  

- Hej! 

- Får jag fråga… Har du barn som börjar skolan nu? 

- Ja, jag har två tjejer och de började skolan igår. 

- Aha. Vad har de för ämnen i skolan? Kan du ge något exempel? 

- Oj då. Eh, ja de läser väl svenska och matematik och engelska.  

Det läser alla tror jag och mera vet jag inte. Vi har inte fått schemat 

hem. Det kommer kanske idag. 

- Aha. Behöver de ta med sig någonting till skolan, barnen? 

- Eh, lilla tjejen behöver ha med extrakläder. De är ju ute jättemycket, 

så ifall de blir blöta behöver de ha kläder att byta om ungefär som 

på dagis. 

- Aha. Är det någonting som kostar pengar i skolan? 

- Nej, det tror jag inte. Skolan brukar betala för allt. De får ju böcker. 

De får pennor. Ja, nej, det tror jag inte… 

- Nej. Äter de lunch i skolan? 

- Ja, det får de också och det är helt gratis. 

- Ja, okej. Har barnen läxor? 

- Ibland. Jag tror att det är olika i olika skolor. Min äldsta tjej… hon 

går ju i sjuan, så jag tror att hon kommer att få mycket läxor, men 

lilla tjejen går i femman och där… ja de behöver ju läsa lite grann 

ibland. Det är inte så mycket annat. 

- Nej. Måste du hjälpa dem med läxorna? 



- Det är trevligt att göra saker tillsammans, men jag måste inte. 

- Nej. Vad säger läraren till dig? 

- Ingenting. 

- Ingenting? Nej. 

- Nej, det är om barnen själva kommer och säger: kan du hjälpa till 

eller kan vi göra läxan tillsammans? Då gör vi det, annars gör vi 

inget. 

- Okej, jag förstår! Tack så mycket! 

- Så lite så. 

- Hej! 

- Hej! 

Nya ord !
får ta emot något som någon ger, t.ex. du fyller år och du 

får en present av din kompis  

ett ämne något som du studerar i skolan, t.ex. svenska, 

matematik och historia 

ett schema en plan eller lista över när man ska göra olika saker, 

t.ex. ha lektioner i skolan 

extrakläder mer kläder, kläder som du kan byta om till  

blöt full av vatten eller annan vätska, t.ex. du blir blöt när 

det regnar 

byta om sätta på sig andra kläder, byta till andra kläder 

brukar göra något ganska ofta eller hända ganska ofta, t.ex. 

jag brukar äta middag klockan sex varje dag 

en läxa  skolarbete som man gör hemma 
två läxor 
sjuan årskurs sju 

lite grann lite 



säger berättar något 

så lite så ingen orsak, jag hjälper dig gärna 

Uttal !
Äter de lunch i skolan? 

Behöver de ta med sig någonting till skolan? 

Har barnen läxor? 

Vad säger läraren till dig? 

Grammatik 

 Ja och nejfrågor !
Det är olika ordföljd i frågor och svar (påståenden). Frågor som du kan 
svara ja eller nej på börjar med verb. I svar, (påståenden) är verbet på 
andra plats.  !
fråga  svar 
Har du barn?  Ja, jag har barn. 

Äter de lunch i skolan? Ja, de äter lunch i skolan. 

Har barnen läxor?  Nej, barnen har inga läxor. 

!!
!
Lycka till ☺ 
och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen http://sfipodd.se/

category/storlek-s/ 

eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com 
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