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Språkis Svenska för 
nyanlända
Språkis består av Språkis för nyanlända och Språkis för  nyfikna. 
Språkis för nyanlända passar de barn som inte har några 
 förkunskaper alls i svenska språket.

PROVLEKTION: Kapitel 1 Välkommen!
Följande provlektion är ett utdrag ur Språkis Svenska för nyanlända 1. Lektionen 
består av:

•	 Språkis Svenska för nyanlända 1, s. 2-5, kapitel 1
•	 	Språkis Svenska för nyanlända 1-2 Lärarhandledning, s. 54, kapitlets ord och 

bildkort
•	 	Språkis Svenska för nyanlända 1-2 Lärarhandledning, s. 4-7, fler tips om hur 

man kan arbeta med kapitlet, 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 lär sig att presentera sig själva och andra personer.
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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 med papper eller etiketter som eleverna kan skriva namn på. Kopiera 
(förstora gärna) och klipp ut kapitlets ord och bildkort från Lärarhandledningen s. 
54. Där hittar du både namn och bilder på kapitlets huvudpersoner.

Lektion 1
1.  Börja lektionen med att låta alla barn (och vuxna) i gruppen tillverka var 

sin namnskylt att ha på bordet. 
2.  Skriv början på meningen Här är... på tavlan. Kör sedan en gemensam 

 presentationsrunda. Börja med dig själv. Peka på din namnskylt och 
 presentera dig själv, t.ex. Hippas. Här är Hippas. Be barnen upprepa namn 
och fras med dig. Fortsätt på samma sätt med varje namnskylt som finns 
i gruppen och presentera vem den tillhör. Ara. Här är Ara. Senay. Här är 
 Senay. Du säger först och eleverna upprepar.

3.  Ta ett varv i gruppen. Peka på en person i taget och fråga: Vem är här? Be 
barnen svara högt tillsammans. Börja med att peka på dig själv. Vem är 
här? Här är Hippas. Vem är här? Här är...

4.  Visa kapitlets bildkort. Visa ett kort i taget och berätta vem man ser på 
bilden. Visa bilden på Tara. Här är Tara. Visa ordkortet Tara. Visa bilden på 
Selim. Här är Selim. Visa ordkortet Selim.

5.  Håll upp ett bildkort i taget och fråga eleverna. Vem är här? Be eleverna 
svara högt tillsammans. Här är Selim. Här är Tara. etc.

6.  Skriv frågan: Vad heter du? och början på svaret Jag heter... på tavlan. Peka 
på dig själv och visa hur man ska fråga och svara. Vad heter du? Jag heter 
Hippas. Be eleverna upprepa både fråga och svar med dig. Ställ sedan 
 frågan till varje person i gruppen  och visa hur man ska svara. Vad heter du? 
Jag heter Ara. Vad heter du? Jag heter Senay. o.s.v. 

Lektion 2
7.  Titta på bilden på sidan 2 i boken tillsammans. Peka på texten under bilden 

och be eleverna säga efter dig. Jag ser... Visa hur du ser med ögonen. Peka 
sedan på personerna på bilden. Du säger först och uppmanar eleverna att 
säga efter. Jag ser Selim. Jag ser Tara. o.s.v.

8.  Peka på varje person på kapitelbilden och repetera vad ni lärt er. Fråga 
eleverna: Vem är här? Låt dem svara vem du pekar på. Vem är här? Här är 
Raman. Vem är här? Här är Zara. o.s.v.

9.  Låtsas fråga alla på kapitelbilden vad de heter. Låtsas även att de svarar 
dig. Vad heter du? Jag heter Selim. Vad heter du? Jag heter Tara. o.s.v.
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10.  Avsluta lektionen med att läsa texten på sidan 3 tillsammans. Läs en 
mening i taget och peka på bilden vem ni läser om. Visa hur eleverna ska 
rita ett porträtt av sig själva längst ner på s. 3. Där ska de även skriva Jag 
 heter... och sitt namn, både på svenska och på sitt hemspråk.

Tips för fortsatt arbete
•  Spela memory med bild och ordkorten. Varje gång man vänder upp ett 

namn eller en bild ska man säga vad det står eller vem det är. Här är...
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Välkommen!1 Välkommen!1

2

Selim

Tara

Emre

Raman

Minna

Zara

Maria

Jag ser
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3till läraren:
I kapitel 2 tränas en-ord, han och hon, och har.

till läraren:
1. Läs texten tillsammans. 2. Barnen skriver som exemplet visar.
3. Barnen ritar sig själva i ramen och skriver Jag heter… på svenska och på sitt hemspråk.

Här är Tara.
Här är Selim.
Här är Minna.

Här är Emre.
Här är Zara.
Här är Raman.

3

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

¢

Jag heter Tara. Jag heter
¢¢
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till läraren:
1. Barnen skriver som exemplet visar. 2. Barnen färglägger bilden med hjälp av siff rorna.

4

1. blå 3. gul 5. rosa 7. orange

2. röd 4. grön 6. grå 8. brun

1

1

2

2

3

4

4

5

6

6

7

8

Här är Raman.

¢

¢

Här är
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till läraren:
1. Barnen skriver Vad heter du? Jag heter … 2. Barnen svarar på Selims fråga.

5

_______________________________________________Jag heter Tara.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Vad heter du?

Vad heter du?

Jag heter Minna.

Jag heter Selim.

¢
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Ord- och bildkort

Ord- och bildkort kap 1 – Elevbok 1

Ko
pi
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in
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til
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n.
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Selim Tara

Emre Minna Zara Raman
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Elevbok 1

Elevbok 1
Kapitel 1
Familjen Molinas kommer till Sverige (från Turkiet). De landar på 
� ygplatsen mitt i den svenska vintern. Vi får en första presentation av 
dem. Familjen består av pappa Raman, mamma Zara, storasyster Tara, 
storebror Selim, lillasyster Minna och lillebror Emre. Tara (11 år) och Selim 
(7 år) är bokens huvudpersoner. Vi får följa dem hemma med familjen 
och i skolan med kompisar.

Så här kan du arbeta med kapitlet 
Alla barn (och vuxna) tillverkar var sin namnskylt. Visa upp en namn-
skylt, peka på skylten och på ett utav barnen samtidigt som du säger vad 
det står på skylten och vem det är, t.ex. Hippas. Här är Hippas. Be barnen 
upprepa varje namn och fras tillsammans med dig. Fortsätt på samma 
sätt att visa upp varje namnskylt som � nns i gruppen och presentera vem 
den tillhör, t.ex. Senay. Här är Senay. Ara. Här är Ara. 

Lägg till en fråga. Peka på ett av barnen, och säg: Vem är här? Hjälp 
alla i gruppen att svara tillsammans: Här är Hippas. Ta ett varv i gruppen 
när du pekar på ett barn och ställer frågan Vem är här? och barnen svarar 
Här är … 

Inled med att titta tillsammans på bilden. Peka på personerna och säg 
deras namn: Tara, Minna, Raman osv. Låt eleverna repetera. Peka igen på 
personerna och lägg till Här är … Låt eleverna göra lika. 

Peka på andra saker i bilden och säg exempelvis: en bil, en klocka, en 
pojke, en � icka, ett � ygplan, ett berg, en sol. Var noga med en och ett när 
du introducerar orden. Ta inte för många ord. Repetera sedan orden men 
lägg till Här är en/ett … 

Läs texten i den gula rutan tillsammans. Var noga med att eleverna får 
höra och pröva de nya ljuden. 

Innan eleverna går vidare till uppgi�  2 med att skriva Jag heter … kan 
de få träna på detta muntligt. Börja med dig själv. När eleverna har skrivit 
klart uppgi� en får de läsa högt vad de har skrivit. 

Som avslutning på sid 3 kan man träna Här är … och Jag heter … 
genom att låta var och en presentera sig själv och personen bredvid: 
Jag heter ... Här är ... 

För att introducera färger på ett tydligt sätt kan du använda färgade A4-
papper. Skriv BLÅ med stora bokstäver på ett blått papper, RÖD på ett 
rött, GUL på ett gult osv. Håll upp papper för papper och läs färgorden 
tillsammans. Låt barnen upprepa färgerna e� er dig. När ni övat ett tag 

Aktuella moment 
Ordkunskap: färger
Att presentera sig 
Meningar/fraser:
Jag heter … 
Vad heter du?
Här är …

s. 2

s. 3

s. 4
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Elevbok 1

kan du sätta in varje färg i en mening. Håll upp ett papper i taget och säg: 
Här är blå. Här är röd, osv.

När ni övat ett tag kan du öka svårighetsgraden. Vänd på alla papper, så 
att man inte längre kan läsa färgorden. Nu håller du upp baksidan av det 
färgade papperet och säger Här är … Barnen får tillsammans fylla i vilken 
färg det är du visar. Vad heter färgerna på barnens hemspråk? Liknar det 
de svenska orden?

Gå tillbaka till bilden på s.2. Peka nu på färgerna. Gå igenom alla åtta 
färger som � nns presenterade på sid 4. Gå igenom personernas namn 
innan eleverna börjar skriva. När barnen skrivit klart läser de vad de 
skrivit. Sedan färglägger de bilden med hjälp av si� rorna. 

Gå igenom jag och du. Innan eleverna skriver klart dialogerna kan de 
träna muntligt att intervjua varandra. Intervjuerna kan också vara en bra 
avslutning på kapitlet för att se vad eleverna har lärt sig. 

Lekar och aktiviteter

Namnlek

För att lära sig alla namn och för att öva sig på att fråga och svara kan 
man leka följande namnlek. Använd en liten mjuk boll, ett hjärta eller 
liknande. Sitt i en ring på golvet. Håll bollen/hjärtat i handen. Peka på 
dig själv och säg: Jag heter Hippas. Vad heter du? Ställ frågan samtidigt 
som du ger bollen/hjärtat till den som sitter bredvid dig. Visa tydligt hur 
leken fortsätter, dvs. att personen som får bollen/hjärtat av dig i sin tur 
ska fortsätta på samma sätt. Jag heter Senay. Vad heter du? 

Öka gärna svårighetsgraden och fråga. Vilket land kommer du från? 
Och svaret: Jag kommer från ...

Memory
För att öva färger kan ni tillverka ett memoryspel där varje kortpar består 
av en färg och ett färgord, t.ex. ett blåfärgat kort och ett kort med texten 
BLÅ. Vänd upp och ned på korten. Sedan gäller det att försöka hitta så 
många kortpar som möjligt genom att vända två kort i taget. Den som 
vänder ett kort ska samtidigt säga namnet på färgen. Den som hittar ett 
kortpar får fortsätta söka e� er ytterligare ett kortpar.

Ett landskap
I början behöver eleverna få möjlighet att uttrycka sig mycket i bild och 
form, för att ersätta bristen på det talade språket. Parallellt med arbetet i 
elevböckerna kan eleverna skapa ett landskap som växer allte� ersom de 
kommer längre i boken och i språket. Eleverna får skapa fritt, men genom 
viss återkoppling till berättelsen i boken kan pedagogen styra arbetet i en 
viss riktning. 

Du behöver:
en tavla ca 1x1,5 meter, beroende 
på gruppens storlek
vattenfärger, hobbyfärg
sax
lim, tejp
hårdpapp/toarullar/kottar/sand/
silkespapper o.dyl.

s. 5
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Elevbok 1

Börja med att måla land och hav. Däre� er kan skapandet lämnas fritt. Var 
noga med att återkoppla till det barnen skapar. Ge dem orden! Använd 
gärna bilderna av Tara och hennes familj som � nns som kopieringsun-
derlag på s. 46–47, för att skapa � gurer som lever i landskapet. Kopiera, 
måla och klistra på hårdpapp.

Pappersdockor
Bilderna av Tara och hennes familj kan kopieras, klippas ut, målas och 
fästas på blompinnar. De kan sedan användas i dialoger. Då talar eleverna 
genom dockorna och det blir lättare för en blyg elev att prata det främ-
mande språket. 

Självporträtt
Måla ett självporträtt och skriv under:
Jag heter …  
Jag kommer från … 
Jag är … år. 

Öva mera

Ordkort

De ordkort som � nns till kapitlet (s. 54 i Lh) kan kopieras och sättas upp 
på olika platser i klassrummet. Sedan letar barnen e� er orden och lär sig 
känna igen dem. 

Stavelseträning
De svenska vokalljuden är betydligt � er i svenskan, 9 stycken, än i många 
andra språk. De � esta andra språk har 5 vokalljud; i-e-a-o-u. I arabis-
kan � nns bara tre; a-i-o. Detta betyder att vokalljuden medför stora svå-
righeter. Eleverna kan i början inte urskilja de olika ljuden och väljer 
därför det ljud som ligger närmast vokalljuden i modersmålet. De korta 
vokalljuden är vanligare än de långa. Därför kan det vara bra att träna på 
dessa tillsammans med konsonanter i enkla stavelser. De presenteras i 
en ordning så att de vokalljud som ligger nära varandra inte ska presen-
teras samtidigt. Därför blir ordningen a-ä-i-o-e-å-u-ö-y. E� ersom vissa 
konsonanter får olika ljud beroende på om de står före mjuka eller hårda 
vokaler kommer de ägnas mer utrymme i de senare kapitlen. Dessa sta-
velser är avsedda att hjälpa eleverna med de svenska vokalljuden, men 
också ge dem en möjlighet att träna kopplingen mellan skri� språk och 
uttal. Det kan också vara bra att börja stavelseträningen med endast in-
ledande konsonant och vokalen a. Ex. ba – da – fa – ga osv. för att sedan 
lägga på en � nal konsonant. 

Stavelserna här � nns som kort på kopieringsunderlag på s. 48.

bal dal far gal hal jag kal
lag mal nav par rar sal tal
val Wahl Zahr
ball darr fall garv hatt jazz kass
lass matt natt pall ratt satt tall
vall Wall lax
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Elevbok 1

Aktuella moment 
Ordkunskap: rumsord med
obestämd artikel, en-ord
Pronomen: jag, du, de, vi
Meningar/Fraser: 
Här är …
Vad heter du? 
Vad har …?
Repetition: familjen Molinas
medlemmar

Träna uttal och betoning 

För att öva uttal och betoning ytterligare kan ni klappa stavelser med 
händerna. Klappa t.ex. alla namn i gruppen. Två klapp för HIPPAS, tre 
klapp för MUSTAFA osv.

Att hälsa
Visa olika sätt att heja och hälsa på varandra i Sverige. Skriv vad man 
kan säga när man möts: Hej! Hallå! God morgon! osv. Visa hur man kan 
hälsa på olika sätt: ta i hand, kramas, kindpussa osv. Låt barnen visa och 
berätta för varandra hur man hälsar i hemlandet och vad man säger till 
varandra när man hälsar. Gå runt och hälsa på varandra och presentera 
er för varandra på olika sätt.

Kapitel 2 
Familjen Molinas får ett tillfälligt boende när de kommer till Sverige. 
Syskonen Tara och Selim delar rum. Vi får bekanta oss med Taras och Se-
lims rum och deras saker. Rummet är möblerat med några vanliga möb-
ler. Förutom möbler � nns böcker, leksaker och gosedjur. 

Så här kan du arbeta med kapitlet

jag, du, vi, de

Skriv orden jag, du, vi, de. Visa vad orden betyder. Börja med ordet jag. 
Peka på dig själv och säg jag. Jag heter (t.ex.) Hippas. Fortsätt med ordet 
du. Peka på dig själv och sedan någon annan (t.ex. Senay) och upprepa 
Jag heter Hippas. Du heter Senay. Fortsätt med orden vi och de. Dela grup-
pen i två. Ställ dig med ena gruppen, peka och visa med hela kroppen att 
vi (vår grupp) är här och de (andra gruppen) är där. Byt grupp och gör 
samma sak en gång till. 

Här är … 
Håll upp en bok och säg: en bok, Här är en bok. Skriv ordet en bok på 
tavlan. Fortsätt på samma sätt med andra en-ord i klassrummet. 

Fråga och svara
Öva att fråga och svara och repetera samtidigt pronomen. Dela ut tre sa-
ker (tre en-ord) till tre elever, t.ex. en bok, en blomma och en tavla. Skriv 
frågan Vad har du? och Jag har …

Håll upp en bok och säg högt: Vad har jag? Jag har en bok. Vänd dig 
till eleven som också har en bok och ställ frågan: Vad har du? och hjälp 
eleven att svara: Jag har en bok. Fortsätt på samma sätt med de andra en-
orden. Vad har du? Jag har en blomma. Vad har du? Jag har en tavla. 
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