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Att arbeta med svenska på Internet
Det finns många bra sidor på Internet där du
själv kan träna svenska. Här har jag valt ut några
av de sidor som jag tycker är bra.
Ibland kommer vi även att arbeta med dessa på
lektionerna, men du kan gärna träna på egen
hand också.
Det är extra viktigt att träna på uttalet i början
när man lär sig ett nytt språk. Det krävs mycket
träning och sidorna jag har valt ut här ger dig
fina tillfällen att träna på detta.
Att lära sig ett språk kan delas in i fyra olika
områden:





Lyssna
Tala
Läsa
Skriva

Det är viktigt att du tränar alla fyra, men i början är det viktigast att lära sig att förstå när andra
talar och tala själv, eftersom de andra områdena bygger på talet och hörförståelsen. Det är
precis som när du som litet barn först lärde dig att förstå och tala ditt språk innan du lärde dig
att läsa och skriva. Språkets ljud kommer först.
Länkarna jag presenterar ger dig träning inom samtliga områden.

Fråga mig om hjälp om du undrar hur du ska göra
med någon övning eller sida!

2

Digitala spåret – Safir
Den här sidan innehåller sju moduler (områden).
Varje modul innehåller:







Träning av uttal
Nya ord och uttryck
Grammatik
Information om Sverige
Skrivövningar
Frågor om vad du har lärt dig i den här
modulen

Här får du alltså träna på alla de fyra områdena som jag skrev om på första sidan. Varje modul
innehåller massor av bra övningar.

Länk
digitalasparet.se/safir/startsida.htm

Hej svenska
På den här sidan får du träna alla de fyra områdena:
lyssna, tala, läsa och skriva. Övningarna är roliga och
utformade som ett modernt dataspel.
Det finns tio olika områden och många olika övningar
inom varje område.

Länk
hejsvenska.se/deploy/index.html
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Animerad ordlista
Den här är en ordlista som är animerad. Det betyder att
ordet du söker visas med ett litet filmklipp som beskriver
ordet. Dessutom läser en röst upp ordet före filmklippet.
Ordlistan består av femton olika kategorier.

Länk
lexin.nada.kth.se/lang/lexinanim/index.htm

Lexin – Bildteman
Det här är en ordbok med bilder samlade i olika teman.
När du trycker på bilden eller ordet så får du höra en röst
uttala ordet. Härma gärna ordet varje gång du hör det
för att träna ditt uttal.
Jag tycker att den här ordboken är mycket bra och den
innehåller många bra teman som du har god nytta av.

Länk
lexin.nada.kth.se/lang/bildteman/index.htm

Lexin – Bildteman – Trio
Det här är en ordbok med bilder precis som den ovan,
men det här är en flerspråkig ordbok. Du kan välja
mellan 24 olika språk, bland annat arabiska, persiska,
tigrinya och somaliska.

Länk
http://lexin.nada.kth.se/lang/trio/
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Träna vokaler
På den här sidan kan du träna genom att härma
rösten på sidan. Det är en lekfull och bra träning. Du
får också träna på diktamen. Det innebär att du
skriver det du hör.
Till det här programmet finns ett tryckt häfte som vi
arbetar med på lektionerna.

Länk
vokalprogrammet.weebly.com

Träna uttal
På den här sidan får du massor av träning på ditt uttal.
Du får titta på film om förklaring av hur vi ska uttala
och sedan får du själv härma ljuden. Klicka på de olika
knapparna och börja träna!

Länk
pratar.weebly.com

Läsa lätt
På den här sidan får du träna läsning på olika nivåer.
Det finns korta och lite längre texter att träna på. En
röst läser upp det du läser och hjälper dig med hur
ljuden ska låta i orden. Pausa och härma för att träna
ditt uttal medan du läser!

Länk
lasalatt.weebly.com
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Skriva
På den här sidan får du träna på att skriva olika typer
av texter, till exempel brev, meddelanden, berättelser,
faktatexter och mer.
Du får även träna skrivregler, till exempel skiljetecken
och stor bokstav.
Här finns många bra övningar!

Länk
sfihagfors.se/3-skriva

Klartext
Klartext är nyhetsprogrammet på lätt svenska. Här
kan du också läsa lättläst text. Varje vardag skrivs de
viktigaste nyheterna på sidan.

Länk
http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=493

8 SIDOR
På den här sidan finns nyheter på lätt svenska.
Här kan du både läsa och lyssna på nyheterna.
Här finns nyheter om alla ämnen: inrikes,
utrikes, sport, kultur och vardags. Dessutom
finns en blogg och en flik som heter väljare, som
handlar om politik.

Länk
http://8sidor.se

