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Tips för att lära sig ett nytt språk
s

1 HITTA
MOTIVATION

”Gör en lista på anledningarna
till att du vill lära dig ett nytt
språk, och kolla igenom den varje
gång du känner för att ge upp.”
(Serina)

Vilket språk skulle du vilja

lära dig, och varför?

Språk:

Anledning(ar):

2 HA
ST

¨
OTTANDE

V
¨
ANNER

Skriv ner några personer

som du kan vända dig till

när du behöver hjälp.

”När jag höll på att lära mig spanska
fick jag hjälp av andra som också
höll på att lära sig, och vi brukade
peppa varann. Jag brukade prata
med dem om vilka svårigheter de
mötte och hur de kunde klara av
dem.” (Helena)

”Du kommer inte kunnalära dig att prata ett språkflytande om du inte går inför det helt.” (Christopher)
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3 HANTERA
SVACKOR

Vilka mindre mål skulle du kunna sätta upp

som är lätta att nå och som kan hjälpa dig

att inte tappa modet?
”Ena dagen känns det som
att man behärskar språket, och
nästa dag känns det som att
man inte kan någonting!” (Vivian)

”Bli inte deppig om andralär sig fortare än du.
Alla är olika.” (Thomas)

4 ¨
OVA
VARJE DAG ”Om du verkligen anstränger dig

kommer du lära dig mycket

snabbare. Men om du inte

engagerar dig går det mycket

långsammare.” (Danielle)Skriv ner hur mycket tid

du kan lägga varje dag på

att lära dig det nya språket.

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
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5 ANPASSA
DIG TILL
KULTUREN

”Jag försöker lära mig mer om människorna

som pratar språket jag håller på att lära mig.

Jag kollar hur de gör saker, jag prövar den mat

de gillar och jag lyssnar på deras musik. Det

är så mycket mer att lära sig än själva

språket.” (Alexis)

Vad kan du göra för att anpassa

dig till kulturen hos de människor

som pratar språket du lär dig?

6 BES
¨
OK

LANDET
”Vi var i Chile i åtta månader, och vi

snappade upp spanskan fort bara av

att höra det hela dagarna.” (Natasha)

Markera den del av världen

som du skulle vilja besöka.

”Ta dig tid till att läsa,

skriva, prata och lyssna.

Du måste göra alla de här

sakerna för att kunna lära

dig att prata ett språk

flytande.” (Allison)
Du kanske inte kan åka till ett

annat land, men var kan du

vara med sådana som pratar

språket du lär dig?

www.jw.org � 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
UNGDOMAR FR

˚
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