
	  

	  
	  
	  

Hur	  har	  du	  lärt	  dig	  svenska?	  
	  
 

1. 

- Är du klar med sfi? 

- Ja. 

- Hur gjorde du för att lära dig svenska? 
- Jag kom till alla lektioner. Jag frågade min lärare. 

- Har du flera tips? Kanske hur man kan läsa på fritiden? 

- Mm, om man lyssnar på radio. Jag tror den bästa kanalen är P1 

och man kan titta på tv också. 

- Vilka program då? 

- Jag tror det bästa programmet är barnkanalen, för en nybörjare. 

- Varför då? 

- Därför att de använder det lättaste sättet på svenska. 

- Okej, tack så mycket för ditt tips! 

- Varsågod. 

2. 

- Hej! 

- Hej! 

- Är du klar med sfi? 

- Ja, jag är klar. 

- Hur gjorde du för att lära dig svenska? 

- Den tiden? När jag var i sfi? Jag kom varje dag till skolan, det är 
viktigt för mig, en sak, och sen… jag gjorde min läxa, alltid, varje 

dag. 



	  

- Gjorde du också någonting på fritiden? 

- Ja, varje dag, nu också, jag läser nyheterna. Det är en 

bra sida, jag rekommenderar, ”8 sidor”, det är mycket 

bra för de som kommer nu, ny i Sverige. Och jag läste på den tiden 

barnbok. Jag gick till biblioteket och lånade en barnbok. Och nu 

också. 

- Tack så jättemycket! 

 

3. 

- Vad är viktigt när man läser svenska? Har du några tips? 

- Ja, när man läser svenska, det är viktigt att man kan lyssna på 

svensk radio, nyheter. Och man kan lyssna också när de andra 

pratar på tåget. 

- Just det, menar du att man ska tjuvlyssna när människor pratar 

på tåget och bussen? 

- Ja, man kan också på jobbet om man får jobb, om man jobbar… 

- Så du tycker att det är jätteviktigt att lyssna. 

- Ja, det är jätteviktigt att lyssna och att ha svenska kompisar eller 

kompisar som kommer från ett annat land än ditt land. 

- Just det! 

- Så det kan hjälpa också att lära sig svenska. 

- Jättebra tips! Tack så mycket! 

- Tack själv. 

 

 

  



	  

Bra	  ord	  och	  fraser	  
	  
Hur gjorde du för att lära dig svenska? 

Har du flera tips? 	  

Det är viktigt för mig.	  

Jag rekommenderar…	  

Vad är viktigt när man läser svenska?	  

Det är viktigt att… 	  

tjuvlyssna	  

Det kan hjälpa att lära sig svenska.	  

Grammatik	  
	  
man	  –	  ett	  personligt	  pronomen	  som	  du	  använder	  när	  du	  menar	  alla,	  de	  flesta,	  när	  du	  
pratar	  om	  något	  allmänt,	  generellt.	  Det	  betyder	  inte	  ”en	  man”,	  det	  kan	  vara	  både	  män	  
och	  kvinnor.	  T.ex.	  
	  
Man	  dricker	  mycket	  kaffe	  i	  Sverige.	  (=de	  flesta	  i	  Sverige	  dricker	  kaffe)	  
	  
Man	  måste	  komma	  i	  tid	  till	  jobbet.	  (Alla	  måste	  komma	  i	  tid)	  
	  
Man	  blir	  glad	  när	  man	  får	  en	  present.	  (Alla	  blir	  glada	  när	  de	  får	  en	  present)	  
	  
Man	  firar	  midsommar	  i	  juni.	  (Alla	  firar	  midsommar	  i	  juni)	  
	  

Träna	  mera!	  	  
	  
8sidor.se  nyheter på lätt svenska 

nyhetstidningen.nu nyheter på lätt svenska 

Klartext  nyheter på lätt svenska 

enkla övningar på nätet 

Barnkanalen 

hejsvenska.se  blandade övningar för nybörjare 

asinger.net  en sfi-sida på både svenska och 

arabiska 



	  

Lycka till J 

och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen 

http://sfipodd.se/category/storlek-m/ 

eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com 
	  


