Studier i Sverige
Övningar till kapitel 2
I Ordförrådsövning:
Kan du de här orden och fraserna? Översätt till ditt modersmål.
Utbildning
svenska
att bestämma sig
att fundera på
att söka till gymnasiet/högskolan
att plugga
att ta studenten
att gå ut gymnasiet/grundskolan
att välja
att komma in på
att studera på program
att skaffa sig kunskaper
att fuska
att skolka
att pendla
ett ämne
ett prov
en tenta
en munta
en uppsats
ett poäng/högskolepoäng
ett betyg
ett yrke
ett lov
en termin
en utbildning
en skolavslutning
en studentbostad
studiemedel
studentkåren
skoltrött
godkänd
underkänd

litauiska/lettiska/estniska

II Gruppera orden som hör ihop, t ex att plugga, en munta, ett betyg, godkänd eller att skolka, ett prov, att
fuska, underkänd. Motivera dina ordgrupper.

III Diskussionsövning
1. Varför valde du den här gymnasieskolan/universitetet?
2. Varför valde du det här gymnasieprogrammet/den här utbildningen?
3. Har studierna motsvarat dina förväntningar? Varför? Varför inte?
4. Skulle du vilja byta studieinriktning? Vad skulle du då välja och varför?
5. Skulle du vilja studera utomlands? Vad? Var? Varför?
6. Vilket program skulle du välja om du gick gymnasiet i Sverige? Vad skulle du vilja läsa om du gick på
universitet i Sverige?
7. Vilka ämnen läser du på ditt program/i din utbildning?
8. Hur ser ditt schema ut?
9. Har du mycket fritid?
10. Vad gör du på din fritid?
11. När har du skollov? Vad gör du när du inte studerar?
12. Tycker du att betyg är bra?
13. Från vilken årskurs tycker du att man ska få betyg?
14. Vad tycker du om fusk och skolk?
15. Är det viktigt att studera vidare direkt efter gymnasiet?
16. Skulle du vilja ta ett uppehåll, alltså arbeta lite först, innan du studerar vidare?
17. Hur tänker du finansiera dina studier? Tänker du ta studielån eller får du hjälp av dina föräldrar? Planerar
du att arbeta vid sidan av studierna?
18. Hur vill du bo, i studentkorridor, studentlägenhet eller i en vanlig lägenhet?

IV Språkstrukturer.
Svara på frågorna när och hur ofta du gör följande saker en vanlig dag.
Möjliga svar:
Hur ofta?

En gång, två gånger

När?

1. Hur mycket undervisning har du varje dag?
2. När går du upp på morgonen?

I minuten, i timmen, i
veckan, i månaden
OM dagen, året
UNDER dygnet
PER minut, timme,
vecka, månad, dag,
dygn, år
HELA dagen, natten,
tiden
PÅ kvällen, morgonen,
dagen, natten
PÅ måndag osv.

3.
4.
5.
6.
7.

Hur ofta har du prov eller tentamen?
Hur många timmar per dag studerar du?
När har du ledigt?
När kommer du hem?
Hur ofta surfar du på nätet?

V Språkstrukturer.
Skriv alla verbformer på svenska.
Infinitiv

Imperativ!
bestäm

Presens

Preteritum

Perfekt

Pluskvamperfekt

valde
surfar
har
chattat
att fundera
går
plugga
hade förstått
att översätta
sökte
fuska
att
förekomma
tillbringade
Hade googlat
har
pendlat
skaffa
att ta
hjälp

