Träna svenska med musik
- Hej Susanne!
- Hej Mikaela!
- Hur är det med dig? Är det bra?
- Ja, det är bara bra. Det är fredag!
- Ja, det är härligt!
- Vad ska du göra i helgen?
- Jag ska inte göra så mycket speciellt men imorgon ska jag gå på
en konsert.
- Vad kul! Vilken konsert?
- Det är en kompis till mig som har startat ett nytt band med några av
sina kompisar.
- Men Gud, det låter jätteroligt! Men gillar du musik?
- Jag älskar musik.
- Ja, jag med.
- Vad tycker du om att lyssna på för någonting?
- Ja, det är lite blandat men när det gäller svensk musik så tycker jag
om Darin, Amanda Jensen och sedan kanske Ted Gärdestad är
också bra. Och du då?
- Jag är “allätare”, jag lyssnar på väldigt många olika artister. När jag
lyssnar på svensk musik så lyssnar jag nog mest på L
 aleh,
Veronica Maggio och Niklas Strömstedt.

- Ja, men han är bra för han skriver väldigt bra texter,
tycker jag. Vet du, har du tänkt på en sak? Att det där
med svensk musik, det är ett väldigt bra sätt att lära sig svenska
på.
- Musik, tycker jag, är ett väldigt bra sätt att lära sig alla språk på.
- Ja, jag håller med för när jag bodde i Italien och ville lära mig
italienska då lyssnade jag också mycket på italiensk musik just för
att lära mig språket.
- Lyssnade du bara på musiken eller brukade du läsa texterna till
också?
- Ibland så läste jag texter också och om jag hörde ett nytt ord i
texten så slog jag upp det hemma sedan för att se vad det
betydde och då lärde jag mig många nya ord. Det var väldigt bra.
- Musik är också bra för att träna på språkets melodi.
- Ja, absolut. Man kan ju höra hur orden betonas. Det hör man
väldigt bra i musiken.
- Men du, nu måste jag gå Susanne. Ha en jättetrevlig helg!
- Tack detsamma! Och ha det så kul på konserten!
- Tack!
- Du kan väl berätta sedan hur det var.
- Det ska jag absolut göra.
- Bra. Hej då!
- Hej då!

Nya ord och fraser
härligt

jätteskönt, underbart

det är lite blandat

det är olika

när det gäller...

om vi pratar om...

“allätare”

en person som äter allt, här: någon
som lyssnar på alla sorters musik

slå upp

kontrollera betydelsen i ett lexikon
eller en ordbok

betonas

uttalas starkare, högre, med “tryck” på
en stavelse

Grammatik
Repetera preteritum! Lyssna noga på när Susanne berättar om tiden då
hon bodde i Italien. Då använder hon preteritum. Vilken grupp tillhör
dessa verb (1,2,3 eller 4?) och varför:
bodde, ville, lyssnade, brukade, läste, hörde, slog, betydde, lärde
Vill du veta mer om de fyra verbgrupperna - klicka på länken:
http://korturl.com/verb

Träna mera!
Lyssna på svensk musik! Klicka på länkarna om du vill lyssna på musik.
Laleh: http://korturl.com/Lalehsvenska
Darin: http://korturl.com/Darinsvenska
Veronica Maggio: http://korturl.com/maggiosvenska
Amanda Jenssen: http://korturl.com/Jenssensvenska
Vill du hitta texten till en låt kan du googla “låtens titel + lyrics”.

Lycka till ☺
och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen
http://sfipodd.se/category/storlek-l/
eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com

