
Debattämnen
Kopieringsunderlag

Hela barnbidraget till barnen

Kortare skoldagar

Mer Idrott på schemat

Färre lovdagar

Föräldraledighet för tonårsföräldrar

Betala för skolböcker

Film på schemat

Gratis lokaltrafik

Fler fritidsgårdar

Gratis hundbajspåsar till alla hundägare

Högre skatt på godis och läsk

Sommarkollo för alla upp till tretton

Ett vegetariskt Sverige

16-års gräns på godis och läsk

Förbud mot energidrycker

Fram för ekologiskt jordbruk

Slopa alla förbud mot mobiltelefoner

Stoppa medicinska djurförsök

Befria alla försöksdjur

Stäng alla djurparker

Stoppa rovdjursjakten

Slopa all reklam i radio och tv

Förbjud bensindrivna bilar



Hyresgästen
Kopieringsunderlag

Person 1:
Johannes Olsson är en fyrtiotreårig tv-producent 
som behöver ett rum under tiden som han arbetar 
med ett projekt på orten där du bor. Han har varit 
gift tre gånger och har två tonårsbarn som han 
sällan träffar. Han vill ogärna tala om sin ålder och 
gör allt för att se yngre ut än vad han är. Johannes 
dejtar just nu två kvinnor; en artonårig student från 
Japan och en kvinna som han jobbar tillsammans 
med i sitt projekt. Han antyder att hon nog också 
kan komma att behöva övernatta då och då. De två 
dejterna känner inte till varandra.

Person 2
Mulimba har bott i Sverige i tolv år och kommer 
ursprungligen från Mocambique. Hon har arbetat 
som skolmåltidsbiträde, men har nu fått ett vikariat 
som tandhygienist. Det var det hon utbildade sig 
till innan hon flyttade till Sverige. Mulimba ligger i 
skilsmässa och behöver hitta en bostad i närheten 
av sin nya arbetsplats. Hon och hennes före detta 
fru har inga barn, men har delad vårdnad om en 
Turkisk angorakatt.

Person 3:
Kevin är 22 år och ska precis börja studera efter 
att ha rest runt med cykel i Asien under ett par år. 
Han vill hitta ett billigt boende för att kunna spara 
pengar till sitt stora projekt: en båt som kan rädda 
honom och hans närmaste när jorden svämmar 
över. Kevin är övertygad om att det kommer att ske 
om tio år och hans liv just nu går helt ut på att läsa 
om domedagsprofetior på nätet, se på katastrof-
filmer och chatta med andra som tror som han på 
olika communities. Han lovar dig och din familj en 
plats på båten under förutsättning att han får en 
låg hyra och får möjlighet att använda ert kök när 
han ska laga vegetariska linsgrytor.

Person 4:
Lotta och hennes son Jakob behöver hyra ett rum 
i väntan på att deras lägenhet renoveras efter 
en misstänkt mordbrand. Polisen misstänker att 
branden hänger ihop med att Lottas särbo, som 
är journalist, har skrivit många artiklar om kriminella 
ungdomsgäng. Sonen Jakob säger att han genom 
sitt fönster såg ett gäng på EU-moppar med dunkar 
i händerna strax innan branden bröt ut i förrådet 
rakt under familjens lägenhet.

Person 5:
Hilda är en åttiosjuårig dam med svår reumatism 
och dåligt minne. Hon går med rullator eller kryckor. 
Hon står i kö till ett äldreboende, men hennes vuxna 
son vill att hon säljer sin villa med en gång eftersom 
han behöver pengar till sin nyinköpta travhäst. Hilda 
har aldrig kunnat neka sin son någonting och hon 
behöver därför ett rum att bo i nu när villan är såld. 
Hon är utbildad konditor och ägde tidigare ett litet 
bageri. Hon tycker fortfarande mycket om att baka 
och skapa nya, spännande tårtor och kakor. Hilda 
är mycket morgontidig och lyssnar gärna på radio 
trots sin dåliga hörsel.

Person 6:
Frank har flyttat från Danmark till Sverige för att 
studera en art utrotningshotade grodor. Projektet 
pågår i tre månader och under den tiden behöver 
han ett rum. Han är trettiofyra år och har fru och 
två små barn hemma i Roskilde som han räknar 
med att åka hem till varje helg. Han spelar bastuba 
i en orkester och håller dessutom på att förbereda 
inspelningarna av en cd med grodljud. Frank väger 
126 kg och röker minst två paket cigaretter om 
dagen



Igenkända texter
Kopieringsunderlag

1. 
Blinka lilla stjärna där,
hur jag undrar var du är.
Fjärran lockar du min syn, 
likt en diamant i skyn. 
Blinka lilla stjärna där.
Hur jag undrar var du är.

2. 
Björnen sover, björnen sover i sitt lugna bo.
Han är inte farlig, bara man är varlig. 
Men man kan dock, men man kan dock honom aldrig tro

3. 
Var nöjd med allt som livet ger, 
Och allting som du kring dig ser,
Glöm bort bekymmer, sorger och besvär.
Var glad och nöjd för vet du vad,
En Björntjänst gör ju ingen glad, 
Var nöjd med livet som vi lever här.

4. 
Nyss så träffade jag en krokodil 
som körde runt i en bil.
Han var så tjock och fet 
och blåste i trumpet.
Men bilen var för trång 
och svansen var för lång.
Så den fick ligga på ett litet flak där bak.

5. 
Han hävdar han är vacker, smart och strong
Fast han kan inte tugga bubbelgum och gå på en gång 
IQ kan räkna upp till hundra
IQ kan A B C
IQ en kille att beundra
Han tror han är en sexatlet, en stålkomet 
Muskelknuttar ska åka båge
Bära hästsvans och jobba som vakt i någon dörr 
Magnus Uggla

6. 
Solen gick ner som på beställning, det hade inte 
varit samma sak om den sken
där vi gick i sjöar som vattenpölar med våra kängor och 
smala ben 
Tänk om kaféet inte stängt så tidigt den kvällen
Tänk om klockan tagit samma vägar som vi
när vi gick på tomma, blöta gator där historierna flög förbi
Och allt som vi sa då
Tänk att man kunde säga så
Vi gick bland gårdar, hus, affärer och skjul
och allt var så konstigt

men förbannat kul
Det kunde ha varit nån annan
Men det var jag
Lars Winnerbäck

7. 
Det verkar så lätt, att bara stöta på.
Ja,det är alla människors rätt, att bara göra så.
Men det är så svårt att säga till nån, vad man egentligen tycker
och tänker om nån. Det blir mest en massa prat, om plugget
och pop och bio såklart.

Chours:
Jag vill känna din kropp emot min, Höra pulsen slå.
Din mun tätt emot min, Hjärtat snabbar på.
Jag ser på dig, och du ser på mig.
Och jag säger, Ja ja Jag vill ha dig.
Jag vill känna din kropp emot min...
Gyllene Tider

8. 
Jag har aldrig slutat tro
Att efter varje natt väntar gryningen
Fast jag inte kan förstå
Så finns det tid för skratt när jag börjar om igen

Känner doften från en stilla ocean
Plötsligt står jag i en levande orkan

Jag är fångad av en stormvind
Fast för dig
Ingenting kan hindra mig
När det blåser i mitt hjärta
Fångad av en stormvind
Natt och dag
Här finns bara du och jag
Och det ljus som himlen lämnat kvar
Carola

9. 
Du har då aldrig trott på tårar,
det passar inte för en karl
Om man är över femton vårar
finns inga känslor kvar.
Kan du förstå två våta kinder,
de torkar lika snabbt igen
Man rår ej för att tårar rinner,
när man har mist sin vän.
Jag vill ha en egen måne, jag kan åka till
Där jag kan glömma att du lämnat mig
Jag kan sitta på min måne och göra vad jag vill
Där stannar jag tills allting ordnat sig.
Ted Gärdestad



Karaktärsord
Kopieringsunderlag

Polis

Tv-hallåa

Nyhetsankare

Meteorolog

Flygvärdinna

Reseledare

Barnprogramledare

Försäljare

Sportkommentator

Politiker

Präst/pastor

Psykolog

Operasångerska

Allsångsledare

Rappare



Meningar till 
”Säg det med en känsla”
Kopieringsunderlag

Imorgon kommer mormor.

Vad önskar du dig i julklapp?

Hur många valpar fick din hund?

Vad snygg du är idag!

Har du nya skor?

Bussen kommer om tio minuter.

Faster Anette fastnade med kjolen i bildörren.

Glada skator skrattar högst.

Här var det tomt och tyst.

Jag ser ingen blå elefant.

Luke Skywalker glömde ta på sig kalsonger innan han gick.

Stålmannen åt corn flakes till frukost.

Jordgubbsglass med ketchup vill jag ha!

Glöm inte ta med dig dina målvaktshandskar till träningen.

Jag ska bli biodlare när jag blir stor.

Vilka fantastiska ögon du har!

Det är härligt när du ler.

Ta det lugnt; stressa inte.

Men vad gör du här?

Nu kommer du för sent igen!



Osäljbara varor
Kopieringsunderlag

En brun banan

En äppelskrutt

En använd pappersservett

Ett trasigt hårspänne

Omaka strumpor

Fem trasiga gummiband

Ett tuggat tuggummi

Ett utgånget presentkort

En avbruten nyckel

En bok som saknar sista kapitlet

En mobiltelefon med trasig pekskärm

Ett trasigt tangentbord

Ett hoptejpat tennisrack

En öronlös mugg

En trasig t-tröja

En kikare med sprucket glas

Glasögon utan skalmar

En halt pall/stol

En skaftlös osthyvel

En burk med gamla mjölktänder

Ett trasigt gosedjur

En lampa med avklippt sladd

En tv utan fungerande ljud

En knapplös skjorta

En cykel utan sadel

En trasig klocka

Pumps med avbruten klack

En använd bussbiljett

En halväten macka

En glasspinne

En rostig spik



Synonymord
Kopieringsunderlag

Gråta

Skratta

Fantastisk

Tjej

Gräslig

Bil

Hus

Mesig

Man

Tala

Galen

Stor

Sko

Pengar

Vandra

Rusa

Näsa

Man

Häst

Hund

Elak

God

Pojke

Barn

Dass

Kvinna

Vänlig

Liten

Normal

Mat

Kaxig



Ämnen att tala om
Kopieringsunderlag

En otäck båtfärd

När jag mötte Christer Fuglesang

Om hur min lärare missade avslutningen

Så lyckades jag lura min syster/bror att ge mig allt sitt lördagsgodis

När åskan slog ner i vår dator

Så lyckades jag komma in utan biljett på konserten med…

Därför fick jag vara med i Allsång på Skansen

Min dag som super Mario

Så gick det till när min morfar/farfar fastnade med foten i toastolen

Därför har jag bara en stortå

Mitt möte med Idol-juryn

När jag hittade en väska med 100 000 kronor

När jag badade tillsammans med kronprinsessan Viktoria och prins Daniel

När jag delade en hamburgare med statsministern

När min mamma/pappa spolade ner grannens post

Därför blev min kompis inlåst i en BajaMaja

När jag sjöng karaoke på flygplatsen i Turkiet

Därför praoade jag hos Sveriges mästerkock

När jag matförgiftade alla i klassen utom ...

När min familj åkte på skidsemester i öknen



Argument
Kopieringsunderlag

Det är dyrt

Det är miljövänligt

Det drabbar de svaga

Trivseln ökar

Kvaliteten kommer att bli bättre

Människors hälsa försämras

Stora hälsovinster

Det skadar vårt närområde

Miljön påverkas negativt

Stor klimatpåverkan

Förslaget är orättvist

Tiden räcker inte till

Livet blir bättre

Livet blirsämre

Många/alla kommer att få det sämre

Många/alla kommer att få det bättre

Det kommer att bli mer rättvist

Alla/många kommer få mer pengar i plånboken

Det sparar mycket pengar

Rättvisan ökar

Skillnaderna blir mindre

Det kommer att göra stor skillnad



Ämnen att ge 
instruktioner om
Kopieringsunderlag

Hur man bakar äppelpaj/bröd/chokladbollar…

Så här använder du en hårfön

Så här går det till när du kommer till flygplatsen

Så här ryktar du en häst

Förberedelser inför att vara hockeymålvakt

Så här lägger du om ett sår

Så här behandlar du löss

Så här lagar du köttbullar

Så här fungerar en gräsklippare

Hur man odlar potatis

Så här slår man in en julklapp

Så här byter man blöjor på en bebis

Packa ryggsäcken för en långvandring

Så här slår man upp ett tält

Hur man använder en kamera

Hur man syr ett pennfodral

Så fungerar en tvättmaskin

Hur bäddar man en säng

Att lära sig cykla, åka skateboard, wakeboard, vindsurfa…

Så gräddar man pannkakor


