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Språkis Svenska för 
nyfikna
Språkis består av Språkis för nyanlända och Språkis för nyfikna. 
Språkis för nyfikna passar de barn som kan kommunicera på 
svenska, men som behöver lära sig de språkliga strukturerna 
och utöka sitt ordförråd.

PROVLEKTION:  
Ord och begrepp om skolan och skolstarten
Följande provlektion är ett utdrag ur Språkis Svenska för nyfikna A. Lektionen 
 består av:
•	 	Språkis Svenska för nyfikna A, s. 2-5, kapitel 1
•	 	Språkis Svenska för nyfikna A-B Lärarhandledning, s. 2-3, fler tips om hur man 

kan arbeta med kapitlet, öva mera, leka och aktivera eleverna.

Syfte

Syftet med provlektionen är att eleverna får utveckla sina kunskaper i det svenska 
språket och stimulera sitt intresse för att tala och lyssna, läsa och skriva på svenska.  
Eleverna får lära sig hur en skolstart kan vara, hur man presenterar sig och hur man 
berättar om sin skola och klass.
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Så här kan du arbeta

Nedanstående punkter är förslag på hur du kan arbeta med det första uppslaget i 
kapitel 1 (s. 2-3). Dela gärna upp arbetet på två tillfällen, där punkt 1-5 är lektion 1 
och punkt 6-10 är lektion 2. 

Lektion 1
1.  Börja lektionen med en pratstund. Skriv orden skola, klass, lärare och elev 

på tavlan. Ställ några frågor till eleverna. Skriv gärna upp svaren på tavlan. 
Vad heter vår skola? Vad heter vår klass? Vilka lärare har ni? Vilka elever är 
vi i vår klass?

2.  Titta gemensamt på kapitelbilden på sidan 2. Vilka ord kan ni för olika saker 
i klassrummet? Berätta för varandra vad ni ser på bilden? Jag ser... en stol. 
Jag ser... ett fönster. Skriv upp de ord eleverna kommer på och hjälp till 
med de som saknas. Jämför klassrummet på bilden med ert klassrum. Vad 
är lika? Vad är olika?

3.  Berätta att eleverna på bilden går i klass 2b på Torpaskolan. Vilka elever 
kan ni se på bilden? Peka på barnen och säg deras namn. Du säger först 
och eleverna upprepar. Vilka namn är flicknamn och vilka är pojknamn? 
Känner barnen igen Selim? Vad vet de om honom i så fall? (Selim är en av 
huvudpersonerna i Språkis 1 och 2 – svenska för nyanlända)

4.  Vad heter läraren i klass 2b? En lärare kan vara både kvinna och man. 
Det står fröken Nina. Varför står det fröken? Vad säger man när det är en 
man som är lärare? Har eleverna hört ordet magister? Vilka är de andra 
 personerna på bilden – de som sitter längst bak? Varför sitter de där? 
Vad tror eleverna? Vilka flaggor hänger i taket? Vilka länder tillhör de? 
 (Sverige, Japan, Ungern, Turkiet)

5.  Dela ut kopieringsunderlaget från Lärarhandledningen. Där kan eleverna  
skriva namnen på alla elever i klass 2b på Torpaskolan samt färglägga 
 flaggor, prylar och personer.

Lektion 2
6.  Repetera vad ni vet om kapitelbilden på s. 2. Fråga eleverna om de kan 

säga vad skolan, klassen, läraren och eleverna heter. Fråga eleverna om de 
kan presentera sig själva. Kan de presentera sig med namn samt säga vad 
deras lärare, klass och skola heter? Jag heter... Min lärare/klass/skola he-
ter... Kan eleverna namnen på alla sina klasskompisar?

7.  Skriv upp orden och fraserna sommarlov, upprop, känna varandra, ny i klassen,  
pirrig, välkommen på tavlan. Gå igenom ord för ord. Fråga eleverna om 
de kan hjälpa dig att förklara. Ta hjälp av kroppsspråket. Hur är det på 
 sommaren? Vad är ett lov och vad är ett sommarlov? Hur går ett upprop 
till? Vad menas med att känna varandra? Vad menas med att vara ny i 
 klassen? Hur är det när något är pirrigt? Vad menas med att vara välkommen? 
När säger man välkommen? Vad menas med kapitelrubriken: Välkommen 
till klassen?
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8.  Titta på kapitelbilden. Berätta att det är första dagen som barnen går i 
skolan efter sommarlovet. Innan sommarlovet gick de i ettan – i klass 1b. 
Nu går de i tvåan - i klass 2b. Flickan Henny på bilden är ny i klassen. Hon 
börjar idag. Hennes mamma sitter längst bak i klassrummet.

9.  Läs texten på sidan 3 högt. Läs först en mening i taget. Peka på bilden när 
det är en hjälp till vad och vem ni läser om. Be sedan eleverna läsa efter 
dig, upprepa en mening i taget. Läs högt tillsammans. Prata om vad texten 
handlar om.

10.  Visa hur eleverna ska arbeta vidare med bild och text. Läs rubriken: Vad ser 
du på bilden? Titta på bilden och skriv vad du ser. Läs tillsammans om hur 
fågeln tipsar om vad man kan skriva på raderna. Läs rubriken: Vad handlar 
texten om? Läs frågorna och svarsalternativen tilsammans. Berätta att 
bara ett av svaren är rätt på frågorna. Avsluta med att eleverna får berätta 
(för varandra eller i gruppen) vad de skrivit och svarat.

Tips för fortsatt arbete
•  Lek två och två. Öva på att komma ihåg namnen på alla barn i klass 2b. 

En elev håller för ett namn på kapitelbilden på s. 2 och den andra får gissa 
 vilket. Prova att hålla för två namn.
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Välkommen till klassen!1

2

Mustafa

Jack

Rami

Mia

AbdiSarita

Amira

Isak

Selma

Dilba

Nusrat

Simone

Selim

Sonny

Henny

Arvid

Fröken Nina
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Sommarlovet är slut.

Idag börjar skolan igen.

Det är upprop i Torpaskolan.

Här är eleverna i klass 2b.

Nästan alla barnen känner varandra.

Men Henny är ny i klassen. 

Det är pirrigt.

Skönt att mamma är med.

Fröken heter Nina.

Nina hälsar alla välkomna.

Vad ser du på bilden?

Skriv på raderna.

Vad handlar texten om?

Vilken skola handlar texten om?

Sätt X i rätt ruta.

  Torpaskolan

  Äppelskolan

3

Så här kan du skriva:
Ett klassrum med 16 elever.
Eleverna lyssnar.

Vad heter flickan som är ny i klass 2b?

Sätt X i rätt ruta.

  Hon heter Nina.

  Hon heter Henny.
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Min fröken heter Nina.
Min klass kallas 2b.
Vi är 16 elever i klassen.
Det är 8 pojkar och 8 flickor.Berätta om din nya skola! 

Pappa möter Henny efter skolan.

4

En fröken är en kvinna.
En magister är en man.
Både en fröken och en magister är en lärare.
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Vem är du?

Rita dig själv i ringen.

Berätta om din skola och klass.

Skriv på raderna i pratbubblan.

Hur är det när det känns pirrigt?
När känns det pirrigt?
Hur är första dagen efter sommarlovet? 

Min skola heter   .

Min lärare heter  .

Min klass kallas  .

Vi är  elever i klassen. 

Det är  pojkar och  flickor. 

5

Vilka meningar betyder samma sak

som meningen i blå rutan?   

Sätt X i rätt rutor.

  Min fröken är bra.

  Min magister är bra.

  Min elev är bra.

  Min klass är bra.

Vilka ord rimmar på ordet

i blå rutan?

Sätt X i rätt rutor.

  glass

  hund

  vass

  skola

Min lärare är bra. klass

PRATA VIDARE OM
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1  Välkommen till klassen!
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Så här kan du börja
•	 Vad	kallas	vår	klass?
•	 Vad	heter	vår	skola?
•	 Vad	är	en elev?
•	 Hur	många	elever	går	i	vår	klass?
•	 Vad	är	en lärare?
•	 Vad	betyder	ordet	föräldrar?
•	 Vad	är	ett klassrum?
•	 Hur	är	det	att	vara	ny	i	en	grupp?	
 Hur kan det kännas?
•	 Vad	är	viktigt	att	tänka	på	när	man	får	
•	 en	ny	klasskamrat?	

Visa upp boken. Berätta att den handlar om klass 
2b på Torpaskolan, som ligger någonstans i Sverige. 
Klass 2b består av 16 elever. De har en fröken som 
heter Nina. I första kapitlet träffar vi klass 2b på  
uppropet. En ny flicka (Henny) ska börja i klassen.

Bildfrågor
•	 Vilka	olika	namn	kan	ni	se?
•	 Vilka	är	flicknamn?	Vilka	är	pojknamn?
•	 Vad	är	en fröken?
•	 Vad	betyder	ordet	välkommen?  

När säger man det?
•	 Vad	står	det	på	äpplena	på	trädet	längst	bak
 i klassrummet?
•	 Varför	har	de	skrivit	så,	tror	ni?
•	 Vilka	är	det	sitter	längst	bak	i	klassrummet,	
 tror ni? Varför sitter de där?
•	 Jämför	med	ert	klassrum.	Vad	är	likadant?	
•	 Vad	är	olikt?
•	 Vet	ni	vilka	länder	som	flaggorna	tillhör?	 

(Sverige,	Japan,	Ungern,	Turkiet)

Textfrågor
•	 Vilka	personer	handlar	det	om?	
•	 Vad	heter	klassen	det	handlar	om?
•	 Vad	heter	skolan	klassen	går	på?
•	 Vad	är	ett	upprop?
•	 Vilken	dag	är	det?
•	 Vad	menas	med	att vara ny i klassen?
•	 Vem	är	Henny?
•	 Vem	är	Nina?
•	 Varför	tycker	Henny	det	är	skönt	att	mamma	 

är med, tror ni?
•	 Hur	hälsar	man	alla	välkomna?

Läxtips
•	 Be	eleverna	fråga	hemma	om	sitt	namn.	Hur	fick	

de sitt namn? Varför? Har de något smeknamn? 
Redovisa genom att muntligt berätta för varandra  
i klassen.

•	 Skriv	alfabetet	med	stora	bokstäver,	en	bokstav	per	
rad, uppifrån och ned på ett papper. Be eleverna 
skriva ner ett förnamn för varje bokstav i alfabetet. 
(Anna, Boris, Cesar etc.) Redovisa skriftligt och 
muntligt för varandra.

Lektips
•	 Lek	två	och	två.	Öva	på	att	komma	ihåg	namnen	

på alla barn i 2b. En elev håller för ett namn på 
 bilden på s. 2 och en annan elev får gissa vilket. 

Prova att hålla för två namn.
•	 En	elev	låtsas	att	hon/han	är	en	av	personerna	
 på bilden och beskriver ”sig själv”: Jag har ljust hår. 

Jag har en röd tröja på mig. etc. Vem är jag. 
 Den elev som först kommer på vilket av barnen 
 i boken som beskrivs får beskriva en ny person.

Öva mera
•	 Vilka	frågor	kan	man	ställa	till	svaren	i	uppgiften	

Vem är du? på s. 5.? Be eleverna utforma frågorna.
•	 Lär	känna	barnen	i	2b.	Öva	med	hjälp	av	
 kopieringsunderlaget. Be eleverna fylla i namnen, 

måla bilden och berätta vad de tror om sina olika 
figurer. Vilka är de? Hur är de?

•	 Förstora	kopieringsunderlaget	så	att	det	blir	som	
en plansch att sätta på väggen. 

Boktips
•	 Fullt med flugor i klassen, Ulf Stark, Bonnier  

Carlsen, 2003
•	 Ny i klassen, Helena Bross, Bonnier Carlsen, 2007
•	 Ronny och Julia börjar skolan, Måns Gharton, 

Bonnier Carlsen, 2003

1  Välkommen till klassen!




