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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: Att börja fyran
Följande provlektion är ett utdrag ur Språkis Svenska för nyfikna C. Lektionen 
 består av:

•	 Språkis Svenska för nyfikna C, s. 2-5, kapitel 1
•	 	Språkis Svenska för nyfikna C-D 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 det kan vara att börja fyran, att hamna i en ny klass med 
en ny lärare och få nya klasskamrater. I kapitlet lär man sig även att böja verb.
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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 1-6 är lektion 1 
och punkt 7-10 är lektion 2. 
Förbered genom att kopiera kapitelbilden från Lärarhandledningen Språkis  
C och D s. 2.

         Lektion 1
1.  Börja lektionen med att skriva några stödord på tavlan: årskurs, ålder och 

att känna varandra. Prata om ett ord i taget. Vad menas med årskurs? 
Vilken årskurs går ni i nu? Vad är en ålder? Vilken ålder har eleverna i er 
klass? Vad menas med att känna varandra? Hur vet man att några känner 
varandra? Hur är man med varandra då? Hur är man om man inte känner 
varandra?

2.  Titta på hur framsidan av Språkis C ser ut. Be eleverna studera omslagsbilden  
en stund och fundera på några frågor. Vad ser de på bilden? Kan de gissa 
vilken årskurs eleverna på bilden går i? Vilken ålder är barnen i? Verkar det 
som om eleverna känner varandra eller inte? Hur märker man det i så fall? 
Be eleverna berätta för dig vad de tycker och tänker. Skriv upp de nya ord 
som dyker upp under era diskussioner på tavlan.

3.  Titta gemensamt på kapitelbilden på sidan 2 i boken. Kapitelrubriken 
Årskurs fyra och magister myra avslöjar att eleverna går i fyran. Be eleverna 
studera kapitelbilden en stund och fundera på vad de ser? Vad tror de 
händer? Vem är mannen längst bak? Verkar det som om alla elever känner 
varandra eller inte? Hur märker man det i så fall? Fråga eleverna om det är 
någon skillnad mellan kapitelbilden och omslagsbilden. Vad i så fall? Fortsätt  
skriva ord som dyker upp som stöd på tavlan t.ex. upprop, välkommen, 
 magister, spännande, nervös. Prata om orden ett och ett. Vad gör man på 
ett upprop? Hur är det att vara välkommen? Vad är en magister? Hur är 
något som är spännande? Vad menas med nervös och när kan man bli det?

4.  Berätta att kapitelbilden är från när klass 4b i boken börjar fyran. Det är 
första dagen och de har upprop med sin nya lärare – en magister. Han har 
skrivit två olika skyltar till eleverna. En på dörren och en på väggen. Vad 
står det på skyltarna? Jämför ert klassrum med det på bilden. Vad är lika? 
Vad är olika? Hur sitter eleverna i 4b? De sitter två och två i rader. Hur 
sitter ni i ert klassrum? 

5.  På varje bänk står en namnskylt. Varför och när har man namnskylt? Läs 
namnen på alla i klassen tillsammans. Vilka namn är flicknamn och vilka är 
pojknamn? Vilka namn känner ni igen? Vilka är nya? Vilka namn börjar på 
bokstaven M? Vilka börjar på S? 

6.  Med hjälp av kapitlets kopieringsunderlag från Lärarhandledningen kan 
eleverna skriva namnen på alla elever i klass 4b på Torpaskolan samt 
 färglägga prylar och personer. 
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Lektion 2
7.  Skriv upp orden och fraserna lärare, magister, fröken, snäll, hälsa på, två 

och två, grupper, titta nyfiket, namnlek, förnamn, djur, kul, och presentera 
sig på tavlan. Gå igenom ord för ord. Fråga eleverna om de kan hjälpa dig 
att  förklara. Ta hjälp av kroppsspråket. Vad menas med kapitelrubriken: 
Årskurs fyra och magister myra? Vad är det för skillnad mellan en lärare, 
en fröken och en magister? Hur är någon som är snäll? Hur gör man när 
man hälsar på någon? Vad är skillnaden mellan att sitta två och två eller i 
grupper? Hur gör man när man tittar nyfiket? Vad är en namnlek? Vad är 
ett djur? Vad menas med kul? Hur gör man när man presenterar sig? Hur 
skulle du presentera dig om du var ny i en grupp? 

8.  Titta på kapitelbilden på s. 2. Låt eleverna repetera vad de vet om den. 
Berätta att klasskompisarna tycker att det är spännande att börja fyran. 
De tycker det är spännande med ny lärare och fyra nya klasskamrater. 
Uppmana eleverna att berätta. Idag går vi i en klass tillsammans. Men hur 
var det när du började ny i klassen? När var det? Hur kändes det? Vad är 
viktigt att tänka på när man får en ny klasskamrat? Berätta för varandra.

9.  Läs texten på sidan 3 högt. Läs först en mening i taget. Prata om vad 
 meningen och orden i den betyder. Skriv upp ord ni pratar extra om 
som stöd på tavlan. Peka på kapitelbilden. Använd den som hjälp för att 
 förtydliga det 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 vad det är för frågor eleverna ska svara på? Vad 
är det de ska skriva på raderna? Fråga tre avslutas med: Vad tror du? Vad 
menas med det? Hur ska man skriva då? Läs rubriken: Vad handlar texten 
om? Läs frågorna tillsammans. Vad är det de frågar efter? Ta först någon 
eller några frågor gemensamt om det behövs. 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	4b.	

En elev håller för ett namn på kapitelbilden på s. 2 och en den andra får 
gissa vilket. Prova att hålla för två namn.
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Det är spännande att börja i årskurs 
fyra. Då får man en ny lärare och ett 
nytt klassrum. Ibland får man nya 
klasskamrater också. VÄLKOMMEN 
TILL 4b står det på dörren till klass-
rummet. Den nya magistern heter Monir. 

I trean hade klassen världens bästa 
fröken. Hon hette Nina. Monir ser också 
snäll ut. Han hälsar på eleverna och visar 
var de ska sitta. Alla sitter två och två. 
I trean satt de i grupper. 

Eleverna tittar nyfiket på varandra. 
I våras slutade två barn i klassen och 
nu börjar fyra nya. Vad spännande!
–Vi börjar med en namnlek, säger Monir.
Alla säger sitt förnamn och ett djur 
som börjar på samma bokstav. Jag heter 
Monir myra. Vad heter ni?
Eleverna skrattar. Vilken kul lek!

Alla presenterar sig. De nya barnen heter 
Elin elefant, Ara anka, Mubina mygga 
och David daggmask.

Vad ser du på bilden?
Vad står det på dörren?  

Vilka namn i klassen börjar på bokstaven A?  

Varför har barnen namnskyltar på bänkarna? Vad tror du?  

Vad handlar texten om?
Vem är Monir?  

Hur sitter eleverna i klassrummet?  

Hur leker man Monirs namnlek?  

Vad heter de fyra nya eleverna?  

3
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Vilka ord betyder samma sak som ordet 
i blå rutan?

att börja 

Sätt X i rätt rutor.

  att sätta igång 

  att leka

  att starta

  att sluta

Vilka meningar betyder samma sak som 
meningen i gröna rutan?

Alla presenterar sig.

Sätt X i rätt rutor.

  Alla säger sitt namn.

  Alla talar om vad de heter.

  Alla går i klassen.

  Alla berättar vad de kallas.

Hur är det för dig?
Hur känns det att börja i fyran?  

Vad heter din klass?  

Vad heter din lärare?  

Hur sitter ni i klassrummet?  

Vilket djur väljer du?
Låtsas att du är med och leker Monirs namnlek. Hur presenterar du dig? 

– Hej! Jag heter   

Vilka andra djur börjar på samma bokstav som ditt namn?  
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•  Vad är det för skillnad mellan att gå i trean 
 och fyran?
• Vad tycker du är det bästa med sommaren?
 

•  Vad kan man göra en regnig dag?
•  Hur får man en ny kamrat att känna sig 
 välkommen? 

spelat bada  lyssnade 

spelade badat  spela 

lyssna lyssnat  badade

ARBETA VIDARE

5

Verb är sådant som du och jag kan göra. 
Vi kan springa, äta, se och höra. 
Verb är sådant vi gjorde igår. 
Du spelade fotboll. Jag fyllde år. 
Verb är sådant vi redan har gjort. 
Du har plockat bär. Jag har spelat kort.

Vilka verb saknas?
Titta på bilderna. 
Välj bland verben i rutan. Skriv rätt ord på rätt plats.

Eleverna berättar för Monir vad de har gjort under sommarlovet. Nusrat älskar att 

 fotboll. Hon har   fotboll sedan hon var tre år.

I somras   Nusrat fotboll varje dag. Abdi tycker om att 

 . Han har  i havet och i en bassäng. En dag 

 Abdi i fem timmar. Elin har  på musik hela lovet. 

Hon älskar att  på musik. Under lovet  Elin mest 

på Robyn. 

Vad är verb? 
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1  Årskurs fyra och magister Myra
Om Språkis C-boken
Visa upp Språkis C- boken. Berätta att boken börjar 
med upprop för klass 4b. 14 elever är nyfikna på fyra 
nya klasskamrater – två flickor och två pojkar…

Så här kan du börja
•	 Skriv	ordet	VÄLKOMMEN	på	tavlan.	Vad	bety-

der ordet? Fråga vad välkommen heter på barnens 
hemspråk. Skriv alla ord på tavlan. Finns det likhe-
ter? Skillnader? När använder man ordet välkom-
men?

•	 Skriv	ordet	ÅRSKURS	på	tavlan.	Vad	är	en	års-
kurs? Vilken årskurs går ni i nu? Vilken gick ni i 
förra året? Vad heter årskurserna från det att man 
börjar skolan tills man slutar? Vilka årskurser finns 
på er skola?

•	 Hur	gör	man	när	man	hälsar? När hälsar man? Vad 
gör man när man presenterar sig? När presenterar 
man sig?

•	 Förklara	skillnaden	mellan	förnamn och efternamn. 
När använder man förnamn? När använder man 
efternamn? Har alla för- och efternamn? Hur är det 
i barnens hemländer?

•	 Hur	kan	man	göra	för	att	lära	sig	alla	namn	när	
man börjar i en ny grupp/klass? Vad är en namn-
lek? Vilka namnlekar känner ni till?

•	 Hur	är	det	att	vara	ny	i	en	grupp?	Hur	kan	det	kän-
nas?

•	 Vad	är	viktigt	att	tänka	på	när	man	får	en	ny	klass-
kamrat? 

Berätta och förklara
•	 Berätta	om	verb	och	hur	man	böjer	verb.	Gör	tre	

spalter på tavlan. I den första spalten skriver du 
rubriken JAG	TYCKER	OM	ATT… Under rubri-
ken	skriver	du	verben	PRATA,	LEKA,	DANSA	och	
HOPPA. Be eleverna att förklara vad orden bety-
der. Berätta att orden kallas för verb och att verb är 
sådant som du och jag kan göra. Vad heter orden 
på barnens hemspråk? Finns det likheter med 
svenska språket?

•	 Säg	hela	meningar	högt	tillsammans:	Jag	tycker	om	
att prata. Jag tycker om att leka, osv.

•	 Låt	barnen	ge	egna	förslag	på	vad	de	tycker	om	att	
göra. Skriv verben i första spalten. 

•	 Ge	andra	spalten	rubriken	IGÅR……JAG. Fråga 
vad som händer med första ordet prata om jag 
gjorde det igår. 

Hjälp eleverna att komma fram till att det blir Igår 
PRATADE jag.	Skriv	PRATADE	under	rubriken.	
Fortsätt på samma sätt med de andra verben.

•	 Säg	hela	meningar	högt	tillsammans:	Igår	pratade	
jag. Igår lekte jag...

•	 Böj	elevernas	verbförslag	på	samma	sätt	och	skriv	
dem i andra spalten.

•	 Tredje	spalten	får	rubriken	JAG	HAR…	Är	det	
någon som vet hur det blir här? Upprepa mening-
arna Jag tycker om att prata. Igår pratade jag. Hur 
ska	den	sista	meningen	sluta?	Jag	har	…..PRATAT.	
Fortsätt på samma sätt med resten av verben.

•	 Säg	hela	meningar	högt	tillsammans:	Jag	har	pratat.	
Jag har lekt...

•	 Böj	verb	för	verb	högt	tillsammans	och	säg	me-
ningarna	för	att	förtydliga.	PRATA,	PRATADE,	
PRATAT.	Jag	tycker	om	att	prata.	Igår	pratade	jag.	
Jag har pratat. 

Läxtips
•	 Skriv	alfabetet	med	stora	bokstäver,	en	bokstav	per	

rad, uppifrån och ned på ett papper. Be eleverna 
skriva ner ett förnamn och/eller ett djur för varje 
bokstav i alfabetet. (Anna Anka, Boris Björn, Cesar 
Chinchilla	etc.)		Redovisa	skriftligt	och	muntligt	
för varandra.

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

på alla barn i 4b. En elev håller för ett namn på bil-
den 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 mörkt hår. 
Jag har en röd tröja på mig. etc. Vem är jag? Den 
elev som först kommer på vem är barnen i boken 
det är beskriver en ny person.

Öva mera
•	 Be	eleverna	lära	sig	vad	barnen	i	4b	heter.	Öva	med	

hjälp av kopieringsunderlaget. 
•	 Gör	egna	verbspalter	med	rubrikerna	I	SKOLAN	

KAN	JAG,	I	GÅR….JAG,	JAG	HAR…..	Fyll	första	
spalten tillsammans med alla skolverb som ni kan 
komma på, t.ex. sitta, räkna, läsa, sudda. Be barnen 
böja verben så de passar i spalt två och tre.
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1  Årskurs fyra och magister Myra
Om Språkis C-boken
Visa upp Språkis C- boken. Berätta att boken börjar 
med upprop för klass 4b. 14 elever är nyfikna på fyra 
nya klasskamrater – två flickor och två pojkar…

Så här kan du börja
•	 Skriv	ordet	VÄLKOMMEN	på	tavlan.	Vad	bety-

der ordet? Fråga vad välkommen heter på barnens 
hemspråk. Skriv alla ord på tavlan. Finns det likhe-
ter? Skillnader? När använder man ordet välkom-
men?

•	 Skriv	ordet	ÅRSKURS	på	tavlan.	Vad	är	en	års-
kurs? Vilken årskurs går ni i nu? Vilken gick ni i 
förra året? Vad heter årskurserna från det att man 
börjar skolan tills man slutar? Vilka årskurser finns 
på er skola?

•	 Hur	gör	man	när	man	hälsar? När hälsar man? Vad 
gör man när man presenterar sig? När presenterar 
man sig?

•	 Förklara	skillnaden	mellan	förnamn och efternamn. 
När använder man förnamn? När använder man 
efternamn? Har alla för- och efternamn? Hur är det 
i barnens hemländer?

•	 Hur	kan	man	göra	för	att	lära	sig	alla	namn	när	
man börjar i en ny grupp/klass? Vad är en namn-
lek? Vilka namnlekar känner ni till?

•	 Hur	är	det	att	vara	ny	i	en	grupp?	Hur	kan	det	kän-
nas?

•	 Vad	är	viktigt	att	tänka	på	när	man	får	en	ny	klass-
kamrat? 

Berätta och förklara
•	 Berätta	om	verb	och	hur	man	böjer	verb.	Gör	tre	

spalter på tavlan. I den första spalten skriver du 
rubriken JAG	TYCKER	OM	ATT… Under rubri-
ken	skriver	du	verben	PRATA,	LEKA,	DANSA	och	
HOPPA. Be eleverna att förklara vad orden bety-
der. Berätta att orden kallas för verb och att verb är 
sådant som du och jag kan göra. Vad heter orden 
på barnens hemspråk? Finns det likheter med 
svenska språket?

•	 Säg	hela	meningar	högt	tillsammans:	Jag	tycker	om	
att prata. Jag tycker om att leka, osv.

•	 Låt	barnen	ge	egna	förslag	på	vad	de	tycker	om	att	
göra. Skriv verben i första spalten. 

•	 Ge	andra	spalten	rubriken	IGÅR……JAG. Fråga 
vad som händer med första ordet prata om jag 
gjorde det igår. 

Hjälp eleverna att komma fram till att det blir Igår 
PRATADE jag.	Skriv	PRATADE	under	rubriken.	
Fortsätt på samma sätt med de andra verben.

•	 Säg	hela	meningar	högt	tillsammans:	Igår	pratade	
jag. Igår lekte jag...

•	 Böj	elevernas	verbförslag	på	samma	sätt	och	skriv	
dem i andra spalten.

•	 Tredje	spalten	får	rubriken	JAG	HAR…	Är	det	
någon som vet hur det blir här? Upprepa mening-
arna Jag tycker om att prata. Igår pratade jag. Hur 
ska	den	sista	meningen	sluta?	Jag	har	…..PRATAT.	
Fortsätt på samma sätt med resten av verben.

•	 Säg	hela	meningar	högt	tillsammans:	Jag	har	pratat.	
Jag har lekt...

•	 Böj	verb	för	verb	högt	tillsammans	och	säg	me-
ningarna	för	att	förtydliga.	PRATA,	PRATADE,	
PRATAT.	Jag	tycker	om	att	prata.	Igår	pratade	jag.	
Jag har pratat. 

Läxtips
•	 Skriv	alfabetet	med	stora	bokstäver,	en	bokstav	per	

rad, uppifrån och ned på ett papper. Be eleverna 
skriva ner ett förnamn och/eller ett djur för varje 
bokstav i alfabetet. (Anna Anka, Boris Björn, Cesar 
Chinchilla	etc.)		Redovisa	skriftligt	och	muntligt	
för varandra.

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

på alla barn i 4b. En elev håller för ett namn på bil-
den 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 mörkt hår. 
Jag har en röd tröja på mig. etc. Vem är jag? Den 
elev som först kommer på vem är barnen i boken 
det är beskriver en ny person.

Öva mera
•	 Be	eleverna	lära	sig	vad	barnen	i	4b	heter.	Öva	med	

hjälp av kopieringsunderlaget. 
•	 Gör	egna	verbspalter	med	rubrikerna	I	SKOLAN	

KAN	JAG,	I	GÅR….JAG,	JAG	HAR…..	Fyll	första	
spalten tillsammans med alla skolverb som ni kan 
komma på, t.ex. sitta, räkna, läsa, sudda. Be barnen 
böja verben så de passar i spalt två och tre.
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