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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
*att ploga, plogar, plogade, plogat

att skotta, skottar, skottade, skottat

ett bibliotek, flera bibliotek

*ett fotbollsproffs, flera fotbollsproffs

*att hälsa på

legal

*illegal 

Jag fattar

Shit va jobbigt!

*att spela med ett lag, spelar, spelade, spelat

*en advokat, flera advokater

seriös

Känns det okej?

*ett ljud, flera ljud

en teknik, flera tekniker
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Svenska Förklaring på svenska eller ditt modersmål
en penna på läppen, flera pennor

en mun, flera munnar

en muskel, flera muskler

ett öra, flera öron

att höra, hör, hörde, hört

*att registrera, registrerar,  
registrerade, registrerat 

att provträna, provtränar,  
provtränade, provtränat

ett herrlag/damlag, flera herrlag/damlag

en anfallare, flera anfallare

en tränare, flera tränare

*glömma, glömmer, glömde, glömt

en provspelare, flera provspelare

*att försvara, försvarar, försvarade, försvarat

en jurist, flera jurister

juridik, -en

Bra jobbat! Hur känns det?

Vi drar.

Jag håller på att frysa ihjäl.



4

Fotbollsord
I avsnitt 7 förekommer en hel del fotbollsord. Förstår du dem?

Svenska Förklaring på svenska eller ditt modersmål
ett mål

en målvakt

en pass / en passning

att passa, passar, passade, passat

att springa, springer, sprang, sprungit 

en miss

att missa, missar, missade, missat

att skjuta, skjuter, sköt, skjutit (på mål)

att rädda, räddar, räddade, räddat

att dribbla, dribblar, dribblade, dribblat

en nick

att nicka, nickar, nickade, nickat

ett anfall

en anfallare, anfallare

att anfalla, anfaller, anföll, anfallit

en tränare, tränare

 ○ Det finns fler fotbollsord. Kanske finns det någon i gruppen/klassen som spelar fot-
boll ofta och kan berätta om vilka ord som är viktiga för att kunna spela fotboll? Lägg 
till dem i tabellen ovan. 

 ○ På internet finns gott om klipp från olika fotbollsmatcher. Lyssna på kommentato-
rerna i ett klipp från en fotbollsmatch. Vilka av orden från listan hör du?

 ○ När du har vant dig vid orden kan du prova att själv vara kommentator. Sänk ljudet 
på ett klipp och kommentera med hjälp av orden du har lärt dig.
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Ord med vokalljud (lärarblad)
 
Läs upp följande ord och låt eleverna fylla i vilket vokalljud de hör i sitt arbetsblad. 

1. peka 

2. påse

3. pinne

4. pysa

5. puss

6. pöl

7. papper

8. polka

9. pusta

10. rita 

11. resa

12. rätta

13. ryka

14. ratt

15. röst

16. ruta

17. råtta

18. ror

19. tog

20. till

21. tänka

22. tappa

23. törst

24. tur

25. te

26. tyst

27. tå
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Ord med vokalljud (elevblad)
 
Skriv vokalen i ordet du hör att din lärare läser. 

1. p_____________ka 

2. p_____________se

3. p_____________nne

4. p_____________sa

5. p_____________ss

6. p_____________l

7. p_____________pper

8. p_____________lka

9. p_____________sta

10. r_____________ta 

11. r_____________sa

12. r_____________tta

13. r_____________ka

14. r_____________tt

15. r_____________st

16. r_____________ta

17. r_____________tta

18. r_____________r

19. t_____________g

20. t_____________ll

21. t_____________nka

22. t_____________ppa

23. t_____________rst

24. t_____________r

25. t_____________

26. t_____________st

27. t_____________


