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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:  
Ordkunskap, bland annat med prepositioner
Följande provlektion är ett utdrag ur Språkis Svenska för nyanlända 2. Lektionen 
består av:

•	 Språkis Svenska för nyanlända 2, s. 2-7, kapitel 1
•	 	Språkis Svenska för nyanlända 1-2 Lärarhandledning, s. 61, kapitlets ord och 

bildkort
•	 	Språkis Svenska för nyanlända 1-2 Lärarhandledning, s. 22-25 med fler tips om 

hur man kan arbeta med kapitlet, leka och aktivera eleverna.
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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 ord för möbler, saker och olika aktiviteter i ett vardagsrum 
samt olika prepositioner: på, i, över, under

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 6-9 är lektion 2. 
Förbered genom att kopiera (förstora gärna) och klippa ut kapitlets ord och bildkort 
från Lärarhandledningen s. 61. Där hittar du både ord och bilder på olika saker och 
möbler som finns i ett vardagsrum.

Lektion 1
1.  Börja lektionen med en pratstund. Skriv början av meningen Jag ser... på tavlan. 

Kör sedan en gemensam runda, där alla får peka på något de ser i klassrummet 
och säga vad det är. Börja med att visa själv. Jag ser... en bok. Jag ser... en elev. 
Skriv upp all ord ni kommer på på tavlan och konstatera vad många ord ni redan 
kan tillsammans.

2.  Slå upp kapitel 1 och titta gemensamt på kapitelbilden på sidan 2 i boken. Vilka 
personer kan ni se? Peka på personerna och säg deras namn. Du säger först och 
eleverna upprepar. Peka på en person i taget och fråga: Vem är det? Be barnen 
svara högt tillsammans. Det är... Tara. Det är Eva. o.s.v. Berätta att flickorna 
Tara, Diva, Kim och Eva är kompisar. Molly är Divas syster.

3.  Titta på de ord ni hittade i klassrummet. Hittar ni några av de orden i Divas 
vardagsrum? Berätta vad ni ser i vardagsrummet som ni redan kan. Jag ser... en 
bok. Jag ser en stol.

4.  Visa kapitlets bildkort. Visa ett kort i taget och berätta vad man ser på bilden. 
Visa bilden på fåtöljen. Det är en fåtölj. Visa ordkortet fåtölj. Visa bilden på vasen. 
Det är en vas. Visa ordkortet vas.

5.  Håll upp ett bildkort i taget och fråga eleverna. Vad är det? Be eleverna svara 
högt tillsammans. Det är en fåtölj. Det är en vas. etc.

Lektion 2
6.  Skriv prepositionerna, på, i, under och över på tavlan. Visa vad som menas med 

varje ord. Visa först i rummet där ni sitter. Jag sitter på en stol. Det finns en bok 
i skåpet. o.s.v. Titta sedan på kapitelbilden på s. 2. Låt eleverna berätta vad som 
finns på, i, under och över olika saker på bilden. Vad ser de på bordet? i vasen? 
under tv-bordet? över fåtöljen?

7.  Studera vad som händer i rummet? Vad gör flickorna? Ta en person i taget. Visa 
tydligt med kroppsspråket vad varje aktivitet innebär. Vad gör Diva? Hon sitter. 
Hon tittar. Vad gör Kim? Hon ligger. Hon läser.
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8.  Använd prepositioner för att beskriva ännu mer om vad som händer på bilden.  
Förtydliga med kroppsspråk. Låt eleverna upprepa alla fraser efter dig. En vas är 
på en pall. En katt är i en vas. En hund är under ett tv-bord. etc.

9.  Avsluta lektionen med att läsa texten på sidan 3 tillsammans. Läs en mening 
i taget och peka på bilden för att förtydliga vad texten handlar om. Visa hur 
eleverna sedan ska skriva orden på raderna nedanför. De ska skriva orden först 
på svenska och sedan på sitt modersmål (de som kan skriva på sitt modersmål).

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

eller en bild ska man säga vad man ser eller vad det står. Det är en/ett...
•  Träna prepositioner genom att leka Simon säger. Någon är Simon och alla 

 andra ska göra det Simon säger: Sitt under bordet. Stå på stolen etc.
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Divas vardagsrum1

en soffa

en fåtölj

en pall

ett bord

en bokhylla

en skål

en vas

en tv

ett tv-bord

en stol

en filt

Jag ser2

Kim

Molly

Eva
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3till läraren:
1. Läs texten tillsammans. 2. Barnen skriver orden först på svenska och sedan på sitt modersmål 
(de som kan skriva på sitt modersmål).

Här är ett vardagsrum.
Det är Divas vardagsrum.
Här är Diva, Tara, Kim och Eva.
De är kompisar.
Tara sitter på en stol.
Eva sitter på en filt.
Hon äter en smörgås.

Molly är under ett bord.
En tv står på ett bord.
En hund är under ett tv-bord.
En katt är i en vas.

en soffa

¢

Skriv.
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4 till läraren:
Barnen skriver svar på frågan Vad är det?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Det är en bokhylla. 

Det är ett 

Vad är det?

Vad är det?

Vad är det?

Vad är det?

Vad är det?

Vad är det?

Vad är det?

¢

Skriv.
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5till läraren:
Barnen ska med hjälp av bildserien (längst upp på sidan) välja rätt preposition till varje mening.

En boll är ______________________ Tara

Tara är ______________________  en boll.

En lampa är ______________________ ett bord.

Ett bord är ______________________ en lampa.

på i

över under

¢

Skriv.

på i över under

En katt är ______________________ en vas.

En vas är ______________________ en pall.

En skål är ______________________ ett bord.

En banan är ______________________ en skål.
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6 till läraren:
Barnen läser och drar streck från text till rätt bild.

En katt är i en vas.

En hund är under ett tv-bord.

En flicka är under ett bord.

Tara sitter på en stol.

Eva sitter på en filt.

En vas är på en pall.

Diva dricker te.

Kim har en bok.

¢ Dra streck.
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D I A G N O S 77

D I A G N O S

instruktion till läraren:
Instruktion till läraren: Barnen tittar noga på bilden och skriver rätt prepositioner 
i meningarna med hjälp utav orden i rutan.

Ett äpple är     en skål.

En matta är     ett bord.

En nalle är     ett bord.

En boll är     ett bord.

En vas är     ett bord.

En lampa är     ett bord.

En skål är     ett bord.

En banan är     en skål.

över  •  under  •  på  •  i

¢

Skriv.
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Ord- och bildkort

Ko
pi

er
in

g 
til

lå
te

n.

Ko
pi

er
in

g 
til

lå
te

n.

61

en soffa en fåtölj

en pall ett bord

ett tv-bord en vas

en tv en skål

en bokhylla en �lt

Ord- och bildkort kap 1– Elevbok 2
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Elevbok 2

Aktuella moment 

Ordkunskap: vardagsrumsord
Obestämd artikel, en, ett
Verb: sitter, står, äter, är, dricker, har
Prepositioner: på, i, över, under
Pronomen: hon, det, de
Meningar/Fraser:
Vad är det?
Det är …
De är …

Elevbok 2
Kapitel 1
Tara, Kim och Eva är på besök hemma hos kompisen Diva. De be� nner sig i 
Divas vardagsrum. Där � nns även Divas lillasyster Molly, en hund och en 
katt. Tjejkompisarna � kar, läser, umgås och tittar på tv. I vardagsrummet 
� nns olika slags möbler och saker. 

Så här kan du arbeta med kapitlet
Skriv några frågor och uttryck på tavlan 
Vad är det?  
Det är …    
Var är …?    
Här är …

Håll fram ett gosedjur och presentera det för barnen. Berätta vad det är 
och vad det kallas/heter. Visa tydligt, peka på frågorna på tavlan sam-
tidigt och be barnen upprepa e� er dig: Vad är det? Det är ett gosedjur. 
Fortsätt att berätta om gosedjuret. Berätta vad det heter (Zeke i det här 
fallet) och att det kan gömma sig på olika platser. Berätta att ni ska leka 
leken Var är Zeke? Överdriv tal och kroppsspråk lite när ni leker. 

Håll Zeke bakom ryggen, se undrande ut och fråga barnen: Var är 
Zeke? Ta fram Zeke, visa och säg. Här är Zeke.

Skriv orden på, i, över och under på tavlan. Visa tydligt vad orden 
betyder. Sätt Zeke på bordet, låtsas att du inte ser honom och fråga:Var är 
Zeke? Hjälp eleverna hur de ska svara: Han är på  bordet. Sätt honom i t.ex. 
en låda och fråga igen: Var är Zeke? Han är i lådan. Gör sedan samma sak 
med orden över och under. Låt ett av barnen leda leken när ni fortsätter 
öva prepositionerna med hjälp av Zeke.

Fråga barnen om orden i, på, under och över � nns på deras hemspråk. 
Hur låter orden? Liknar det svenska? 

Öva bestämd form + preposition. Be eleverna hålla en penna i han-
den. Uppmana dem att (samtidigt) lägga sin penna på huvudet, i bänken, 
under stolen osv. Fråga under tiden: Var är pennan? Be eleverna att svara 
samtidigt: Den är på huvudet. Den är i bänken. etc.

Öva Det är … + möbler och klassrumsord. Peka på olika ord i klass-
rummet och fråga:Vad är det? Låt barnen svara rakt ut i munnen på var-
andra: Det är en stol. Det är ett bord. Skriv frågan du ställer och svaren 
eleverna ger på tavlan. Fortsätt på samma sätt men låt en elev hålla i ut-
frågningen.

Börja med att titta på bilden tillsammans. Prata om vad ni ser. Ställ frågor 
som Vad är det? och Var är Kim? Eller Var är Molly? Sy� et är att träna  de 
aktuella orden och prepositionerna på, i, över och under. Prata om var 

s. 2
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Elevbok 2Elevbok 2

olika saker � nns: Taket är över Tara, Diva, Eva och Kim. Golvet är under 
Tara, Diva Eva och Kim. En katt är i en vas. En skål står på ett bord. Repe-
tera verb från första boken genom att prata om vad barnen i bilden gör; 
sitter, läser, äter, tittar på TV, leker, dricker, äter och sjunger, osv.

Läs texten i den gula rutan. När ni läser är det viktigt att eleverna ges möj-
lighet att höra texten i sin helhet med svenskt uttal och intonation, innan 
de själva ska läsa. När de läser själva är det bra att läsa före ett kortare 
stycke för att ge dem möjlighet att härma. 

När man tränar uttal med elever är det lätt hänt att man korrigerar när 
eleven säger fel, tills  han/hon säger det rätta. Men då ska du inte sluta där, 
utan låt eleven säga det rätta � era gånger. E� ersom eleven sagt fel � era 
gånger, och rätt bara en gång, � nns det risk att hon/han glömt det rätta 
till nästa gång. Om t.ex Tara uttalas som Tarra av en elev korrigerar du. 
Eleven säger Tarra igen. Du korrigerar och eleven säger Tarra en tredje 
gång. Nästa gång blir det rätt, Tara med långt vokalljud. Då har eleven 
sagt fel tre gånger och rätt en gång. Ge då eleven möjlighet att nöta in det 
rätta genom att repetera ordet rätt, � er gånger än eleven har sagt ordet fel, 
i det här fallet fyra gånger. 

Det är svårt med skillnaden på långa och korta vokalljud för de � esta 
andraspråkstalare. Till detta kapitel passar det att träna just långa och 
korta vokalljud, när det gäller uttal. Innan eleverna går vidare till skrivöv-
ningen kan ni därför lista de ord som har långt vokalljud och kort konso-
nantljud, sedan de som har kort vokalljud och långt konsonantljud. Visa 
på kopplingen mellan stavning och ljud. Se ordkort s. 53.

Den här skrivuppgi� en lämpar sig att göra i par. Låt eleverna först turas 
om att fråga Vad är det? samtidigt som de pekar på en av bilderna. Sedan 
skriver de och när de är klara kan de läsa varannan mening högt för var-
andra.

Återgå till bilden på sidan 2. Repetera prepositionerna, på, i, över och un-
der. Gå sedan till bilderna överst på sidan 5. Demonstrera i klassrummet. 
Ge eleverna en ask eller liknande och en boll eller ett sudd. Säg t.ex: Lägg 
ett sudd på en ask för att se att de har förstått. Gör sedan uppgi� en. 

Kopiera bilden här i marginalen. Gruppera barnen två och två och dela 
ut en bild till varje par. Den ene eleven ger instruktioner till sin kompis: 
Rita en boll under ett bord! eller Rita en lampa över ett bord! osv. Den 
andre ritar enligt instruktionerna. Jämför sedan bilderna och se om det 
blev rätt.

s. 3

s. 4

s. 5

Lämpliga ord:
vas skål bord stol
äter Tara so� a pall
hylla matta sitter Molly 

Kopieringsunderlag.
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Elevbok 2

Om eleverna fortfarande verkar osäkra på ord eller prepositioner kan 
ni gå tillbaka till bilden på sidan 2 och repetera. Diagnosen bör eleverna 
klara på egen hand. Detta är ett sätt att göra en formativ bedömning och 
se vad eleverna har lyckats snappa upp. 

Lekar och aktiviteter

Fiska bilder 

Låt eleverna färglägga bildkorten som hör till kapitlet. Klipp ut och klistra 
dem på ett färgat papper som ni klipper ut till en � skform (samma färg för 
alla � skar). Laminera � skarna och sätt ett gem i ena änden. Knyt ett snöre 
runt en blompinne så att det kan fungera som � skespö. Fäst en magnet
i andra änden av snöret. Placera � skarna i en hink eller hatt eller direkt på 
golvet, med baksidan uppåt. Eleverna � skar sedan upp en � sk med � ske-
spöet, tittar på bilden och säger ordet. Säger de rätt får de behålla � sken, 
blir det fel åker den ner i ”havet” igen. 

Simon säger
Se s. 21. Här är sy� et med leken att träna prepositionerna. Simon säger 
t.ex. Simon säger: Sitt under bordet, stå på stolen, osv.

Hela havet stormar
Lek leken Hela havet stormar för att öva verben sitter, står och går. Ställ ett 
antal stolar med ryggarna mot varandra. Först ska det � nnas stolar till alla 
att sitta på. Börja sittande. Berätta för barnen vad som händer. Vi sitter!  
Sätt på musik och visa hur man ska ställa sig upp när musiken börjar och 
gå medsols runt stolarna e� er varandra med händerna på ryggen. Vi står! 
Vi går! Visa hur man gör när musiken slutar. Då ska man snabbt sätta sig 
ner på en ledig stol. Låt alla vara med ett antal gånger. Sedan är det dags 
att plocka bort en stol i taget. Nu gäller det att vara snabb att sätta sig ner 
så fort musiken stoppar. Den sista som sätter sig på den enda stolen som 
är kvar i slutet vinner.

Öva mera

Mitt vardagsrum

Låt barnen inreda ett eget vardagsrum. Samla ihop några bildrika tid-
ningar och kataloger. Sedan får barnen klippa ut de möbler och prylar de 
vill ha i sitt vardagsrum. Klistra upp bilderna på ett papper. Hjälp barnen 
att skriva ord på svenska (och kanske på sitt hemspråk) bredvid alla möb-
ler och saker de valt.

Du behöver:
bildkorten för memory
färgpennor
färgat papper
laminator och lamineringsblad
gem
snöre
pinne
magnet 
hatt eller hink.

s. 6–7
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Elevbok 2

Gömma – leta

Låt barnen öva på, i, under och över genom att leka en ”gömma-lek” två 
och två. En elev blundar och den andre gömmer t.ex. ett sudd någonstans 
i klassrummet. Den som ska leta frågar: Är det i bokhyllan? Är det på gol-
vet? osv. tills saken är hittad.

Si� rorna 0–5
Nu är det dags att börja presentera si� ror. Vi börjar med 0–5. Barnen 
kan själva tillverka antal/si� erkort som kan användas som memory, men 
också vikas så att bilden är på ena sidan och si� ran på den andra sidan. 

Innan vi introducerar substantiv i plural (görs i kapitel 5) fokuserar vi 
mest på si� ran, och antalet i bilden. Det är inte viktigt om eleven klarar 
pluralformen av substantivet eller ej. Det vi tränar på är si� rorna och att 
räkna. 

Kapitel 2
Mamma Zara och barnen Tara, Selim, Minna och Emre är i en klädesa� är 
för att köpa nya kläder. De provar mössor, jackor, tröjor och strumpor i 
olika färger. Lillebror Emre gömmer sig i en brun låda medan de andra 
provar.

Så här kan du arbeta med kapitlet
Skriv upp de vanligaste färgerna på tavlan. Repetera vad färgerna heter 
och hur de ser ut. Vad heter färgerna på barnens hemspråk? Liknar det 
de svenska orden? 

Försök hitta olika saker i klassrummet som är svarta, vita, bruna, röda 
osv. Uppmana barnen att peka med hela handen på olika färger när du 
säger namnet på färgen. Peka på något blått! Peka på något rött! osv.

Gör samma sak och låt ett barn leda.
Visa upp och/eller peka på olika klädesplagg och fråga barnen om nå-

gon vet vad klädesplaggen heter på svenska? Skriv orden på tavlan. Vad 
heter plaggen på barnens hemspråk? Liknar det de svenska orden?

Gå igenom introduktionsbilden på samma sätt som tidigare. Den här 
gången repeterar ni färger. Fråga t.ex. Vilken färg har mössan? Prata om 
� ickkläder och pojkkläder, herrkläder och damkläder. Fråga och svara: 
Vad har du? Jag har en blus. Blusen är gul.

Läs texten tillsammans på sidan 9. Ställ frågor som: Vilken färg har 
strumpan? Eleverna pekar på den blå strumpan, så du ser att de har för-
stått innehållet. Gör sedan skrivuppgi� en. 

Aktuella moment 
Ordkunskap: kläder och färger, 
vanliga skyltar i klädesa� ären (herr-
kläder, kassa, damkläder, barnkläder) 
Obestämd och bestämd form
i singular
Verb
Adjektiv 

s. 8–9
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