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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
en picknick, flera picknickar

att fika, fikar, fikade, fikat

ett uppehållstillstånd, flera uppehållstillstånd

*en depression, flera depressioner

att le, ler, log, lett

att må dåligt, mår, mådde, mått

det påverkade mig, påverkar, påverkade, påverkat

konstnärlig

*kreativ

design, -en

*skriva poesi/dikt, dikter

läsa upp, läser, läste, läst

komma igång, kommer, kom, kommit

bra förslag, ett förslag, flera förslag

en dröm, flera drömmar

VÅGA SNACKA
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Svenska Förklaring på svenska eller ditt modersmål
*att ha hopp, har, hade, haft hopp

att kämpa, kämpar, kämpade, kämpat

en gymnasielag, flera gymnasielagar

en poet, flera poeter

att fokusera, fokuserar, fokuserade, fokuserat

använda sin fantasi, använder, använde, använt

en fantasi, flera fantasier

*stolt

att skapa, skapar, skapade, skapat

ett minne, flera minnen

positivt

*varm 

*härlig

*en känsla, flera känslor

ett självförtroende, självförtroenden

*glädje, -en

*stark 

att bära med sig, bär, bar, burit

sakna, saknar, saknade, saknat

specifik

behålla, behåller, behöll, behållit

spännande

stötta dig, stöttar, stöttade, stöttat

heja på dig, heja, hejar, hejade, hejat

en publik, flera publiker

klappa extra hårt, klappa, klappar, klappat

en energi, flera energier
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adjektiv substantiv modersmål/förklaring + / - / 0 
känslig/känslosam en känsla

hoppfull    ett hopp

stolt en stolthet

varm en värme

härlig en härlighet

glad en glädje

stark en styrka

drömmande en dröm

kreativ en kreativitet

deprimerad/deppig en depression

ensam en ensamhet

nervös en nervositet

modig ett mod

kär en kärlek

lugn ett lugn

längtansfull en längtan

energisk en energi

Känslor
I avsnitt 8 om Amena finns flera ord för känslor. För att uttrycka en känsla behöver man 
ibland använda ett adjektiv och ibland ett substantiv. Man kan till exempel säga att man är 
glad men att man har eller känner en glädje. 

Vilka av ordparen nedan tycker du uttrycker en positiv känsla, vilka uttrycker en negativ 
känsla och vilka är neutrala? Markera med ett plus (+) ett minus (-) eller en nolla (0). 

Fyll också på med egna ordpar för känslor!

Försök att skriva en dikt genom att använda orden för känslorna ovan. 
Ibland kan en fin dikt bara vara ord för hur man känner sig just då. Och ibland kan dikten 
innehålla hela meningar. Ta inspiration från Aminas dikt och skriv en egen!
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Tre dikter 
För att öva ditt uttal och få inspiration till egna dikter kan det vara bra att först läsa några 
dikter som andra har skrivit. Här kommer tre svenska dikter som fungerar bra att öva på.

Fundera på dessa frågor: Vad handlar dikten om? Vilken känsla finns i dikten? Hur är 
rytmen? Finns det rim? Träna på att hitta känslan och rytmen. Öva många gånger.

Edith Södergran: En önskan
Av hela vår soliga värld
önskar jag blott en trädgårdssoffa
där en katt solar sig …
Där skulle jag sitta
med ett brev i barmen,
ett enda litet brev.
Så ser min dröm ut …
 
Verner von Heidenstam: ur Ensamhetens tankar
Jag längtar hem sen åtta långa år.
I själva sömnen har jag längtan känt.
Jag längtar hem. Jag längtar var jag går,
– men ej till människor! Jag längtar marken,
jag längtar stenarna, där barn jag lekt.

Gustaf Föding: Snigelns visa
Sol! Sol! skönt
lys, lys, ljus,
trög väg på grus,
se gräs grönt,
här mycket lätt
äta sig mätt.

Här inte brått
bortkrypa vill,
här ligga still,
mums, mums, gott.

Hum, hör dån,
jum varifrån
är svårt hot?
Stor svart fot,
bäst krypa in
i hyddan sin.

Det här är tre välkända poeter som skriver dikter på svenska. Vilka var de? 
Ta reda på information om dem och skriv en liten informationstext.
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