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VÅGA SNACKA
Ordlista

Lärarhandledningen och arbetsbladen är skapade av Lena Wilhelmsson och Chris-
tina Säflund Olsson. Lena är lärare i svenska och franska och förstelärare i svenska 
som andraspråk på språkintroduktion på Södra latins gymnasium i Stockholm. 
Lena har också bland annat skrivit läromedel i franska och sedan flera år pro-
ducerat arbetsmaterial till franska radio- och tv-program på UR. Christina är 
förstelärare i språkutvecklande arbetssätt och lärare i svenska som andraspråk, 
media och drama vid Åva gymnasium där hon undervisar på språkintroduktion. 
Christina är även språk-, läs- och skrivutvecklare i Täby kommun. 

Svenska Förklaring på svenska eller ditt modersmål

*en våning, flera våningar

en bottenvåning, flera bottenvåningar

Tja, tjena, läget?

*att påverka, påverkar, påverkade, påverkat

*en journalist, flera journalister

att sprida ut, sprider, spred, spridit

en kontakt, flera kontakter

*en tidning, flera  tidningar

att hänga på, hänger, hängde, hängt

Vi drar, att dra, drar, drog, dragit

en lokaltidning, flera lokaltidningar

en praktik, flera praktiker

en journalisthögskola, flera journalisthögskolor

Det är svårt som fasen, asså!

Bra jobbat!

Det kommer gå skitbra!

*en redaktion, flera redaktioner
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Svenska Förklaring på svenska eller ditt modersmål

en tingsrätt, flera tingsrätter

en rättegång, flera rättegångar

att kolla runt, kollar, kollade, kollat 

*att ha ögonen öppna

*att sammanfatta, sammanfattar, 
sammanfattade, sammanfattat

hittills

en nyhet, flera nyheter

ett telegram, flera telegram

ett faktum, flera fakta

en uppgift, flera uppgifter

att översätta, översätter, översatte, översatt

att filma, filmar, filmade, filmat

*att producera, producerar, 
producerade, producerat

superglad

Ta dig själv på allvar!

*att presentera, presenterar, 
presenterade, presenterat

Folk ska köpa din nyhet.

*frustrerad

en egenskap, flera egenskaper

skratta åt sina svagheter

att publicera, publicerar, 
publicerade, publicerat

Snyggt jobbat!

Det är riktigt bra!
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Skriva notis
Familjen Olssons stora katt Elvis i Västerskär hade varit försvunnen i över en vecka då brand-
mannen Joel Nilsson igår på sin dagliga joggingtur hörde ett svagt jamande i toppen av en 
hög gran. Modigt klättrade han upp till den rädda katten i trädet och kunde försiktigt plocka 
ner honom. Katten hade nog blivit skrämd av något och flytt upp i trädet. Nu vilar Elvis ut 
hemma från sitt äventyr och Joel Nilsson har fått en stor bukett rosor av familjen Olsson.  

1. Försök hitta svaren på de fem journalistiska frågorna i notisen:

Vem/vilka handlar notisen om?

Var hände nyheten?

När hände den?

Vad hände?

Varför hände det inträffade?

2. Skriv nu en egen glad djurnotis. Ta gärna inspiration av notisen ovan. 

3. Spela gärna in din notis som en nyhetsuppläsare som Mahdi gör i programmet. 
Använd mobil eller surfplatta. Låt sedan dina klasskompisar lyssna.  
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Telefonfraser

Öva gärna in några vanliga fraser när man ringer i olika ärenden.

 ○ Hej, jag heter … och jag skulle vilja fråga en sak. 

 ○ Hej, jag heter … och jag skulle vilja boka en tid hos …  
(till exempel läkaren, tandläkaren, frisören) 

 ○ Hej, jag heter … och jag behöver avboka min tid hos … 

 ○ Hej, jag heter … och jag skulle vilja tala med … 

 ○ Kan du be honom/henne att ringa upp mig? 

 ○ Tack så mycket för hjälpen! Hej då! 

Skriv en dialog där det passar att använda några av fraserna. 
Öva tillsammans i korta rollspel och spela in dialogerna med mobil eller surfplatta.


