
ÅK 6 SOMMARUPPDRAG 2018 
 
1.Ring ett samtal till 
någon på svenska 
 
Datum:_________ 
 
US:_____________ 

⭐ 
2.Besök biblioteket 
och läs en svensk 
tidning eller bok. 
Datum;__________ 
 
US:_____________ 

 
3.Skriv en 
inköpslista 
på svenska. 
 
Datum:_________ 
US:____________ 

4. Skriv brev/e-post 
åt mig och berätta 
hur du har det. Du 
får garanterat svar 
 
Datum:_________ 
 US:____________ 

5.Spela ett spel på 
svenska. 
 
 
Datum:_________ 
US:____________ 
 

6.Se på en 
svenskspråkig film. 
 
⭐ 
Datum:__________ 
US:_____________ 

7.Läs en svensk bok 
medan du äter 
något gott. 
 
Datum:__________ 
US:_____________ 

8.Välj ett recept på 
svenska och baka 
enligt 
instruktionerna. 
Datum:_________ 
US:____________ 

9.Gör en lista över 
vad du behöver för 
en picnic. 
 
Datum:__________ 
US:_____________ 
 

10.Lyssna på 
svenska låtar. 
 
 
Datum:__________ 
US:_____________ 

11.Se på en film 
med svensk 
textning. 
 
Datum:__________ 
US:____________ 

12.Se på  
“Allsång på 
Skansen” på TV en 
tisdagkväll. 
Datum:__________ 
US:_____________ 

13.Spela in en video 
där du berättar om 
en plats du besökt i 
sommar.ca 3 min⭐ 
Datum:_________ 
US:____________ 
 

14.Läs svenska 
tidningar/böcker på 
en lördag. 
 
Datum:__________ 
US:_____________ 

15.Gör en lista på 
15 djur/insekter du 
har sett i sommar. 
 
Datum:__________ 
US:_____________ 

16.Gå på svensk 
sommarteater/ 
konsert med svensk 
artist. 
Datum:__________ 
US:_____________ 

 
17.Läs 30 minuter i 
solskenet. 
 
 
Datum:__________ 
US:_____________ 
 

 
18.Gör en lista på 
15 växter du ser i 
naturen. 
 
Datum:__________ 
US:_____________ 

 
19.Läs  svenska 
böcker för någon. 
 
 
Datum:__________ 
US:_____________ 

 
20.Spela 
svenskspråkiga spel 
på nätet. 
 
Datum:__________ 
US:_____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

1. Till vem 
ringde du? 

 
 
 
 

2. Vad läste du? 3. Fyll i din 
inköpslista. 

4. Min adress: 
 
Monica Kokkila 
Sarantie 4 
28360 B:borg 
 

5. Vilket spel? 
 

6. Vad hette filmen? 7.Vilken bok? Vad åt 
du? 

8.Vad bakade du? 
Skriv receptet i 
receptrutan. 
 
 
 

9 Fyll i din 
picniclista. 
 

10. Skriv de tre låtar 
du gillade mest: 

11. Vilken film såg 
du? 
 
 
 

12. Vilken artist  
tyckte du bäst om? 
 
 
 
 

13. Skicka videon till 
min whatsup 
050-3465027/ 
Monica 
 

14. Vad läste du? 
 
 

15. Fyll i din lista. 
Sedan när du har 
alla 15 djur/insekter 
kan dina föräldrar 
skriva under. 

16. Vad såg du för 
pjäs?/ 
Vems konsert? 
 
 

 
17. Var satt du och 
läste? Vad läste du?. 
 
 
 
 

 
18. Fyll i din lista. 

 
19 För vem läste du 
och vad läste du? 
 
 
 

20. Vilka spel gillar 
du mest? 

 
★ av dessa 20 sommaruppdrag väljer du 12 stycken.  
★ de uppdrag som har en gul stjärna⭐ är obligatoriska Ŏ 
★ allt som allt blir det alltså 15 uppdrag för dig i sommar. 
★ då du genomfört uppdraget ska någon vuxen kvittera (US=underskrift) 
★ meningen med sommaruppdragen är att hålla din svenska levande också under ditt 

långa lov. 
★ LYCKA TILL- ta med dig dessa papper i augusti då vi startar med SvL i åk 7 ⭐ 

 
 


