
 

 

Svenska för nybörjare 
Inspirationsmaterial 



 

 

Inspirationsmaterial 

Teman 

Svenska, innehåll och nivå 

Materialet är tänkt för personer som är nybörjare i svenska språket men kan också       

användas tillsammans med deltagare som har grunderna i svenska sedan tidigare men 

som behöver komma igång med sin svenska igen. Upplägget förutsätter grundläggande 

kunskaper i att läsa och skriva men kan med vissa justeringar delvis användas även till-

sammans med personer som inte är funktionellt litterata. För detta krävs att man byter ut 

och ändrar på vissa  övningar och jobbar längre tid med varje tema. 

Som ledare kan du själv välja hur snabbt du går fram med materialet och om du vill   

komplettera med fler övningar kring olika områden tex grammatik. Materialet är inte att 

se som ett förenklat SFI-material utan ett inspirationsmaterial för cirkelledare som vill ha 

tips på övningar och upplägg för en enkel cirkel i svenska språket. Detta är alltså ett     

inspirationsmaterial framtaget av medarbetare inom SV med avstamp i den verksamhet 

som vi genomför och inte ett läromedel. 

Stort fokus ligger på muntliga övningar, att våga använda språket och delaktighet och  

gemenskap i lärprocessen. Som i alla studiecirklar är det viktigt att anpassa material och 

upplägg efter deltagarnas förutsättningar och erfarenheter och att skapa former för del-

tagarna att lära tillsammans och av varandra.  
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Tema 1 - Presentation 

 

Tips! 

Om flertalet deltagare inte kan det latinska alfabetet 

behöver man arbeta betydligt mer med detta innan 

man går vidare med resten av materialet.  



 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HGHLZV-Ia-A


 

 

Tema 2 - Familjen 



 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mlhjbelhswM


 

 

Träff 3 — Kroppen 



 

 

Grammatik och begrepp. 



 

 

Tema fyra—kläder och färger 

Förslag på innehåll och upplägg 

 

Repetition 

Kläder—muntligen 

Kläder — läs och skriv 

Veckans övningsblad handlar om kläder och innehåller individuella övningar. På övnings- 

bladets andra sida finns en del svåra ord som ni förmodligen inte gått igenom i gruppen. Om 

man vill kan man börja övningen med att deltagarna arbetar två och två med att ta reda på 

vad de olika sakerna heter på svenska. Man fortsätter sedan med arbetet individuellt.  

https://www.youtube.com/watch?v=UFPEHBAdE14


 

 

Färger 

Begrepp och grammatik 

 

 



 

 

Träff 5 — Att äta 



 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=VPHIFc1JhLU
https://www.youtube.com/watch?v=VPHIFc1JhLU
https://www.youtube.com/watch?v=VPHIFc1JhLU


 

 

Tema 6 — Mitt hem 

Tips! 

Ett roligt sätt att träna på vad olika aktiviteter heter är att göra charader. 

Skriv olika aktiviteter på lappar och låt en deltagare i taget dra en lapp och 

försöka visa handlingen med hjälp av kroppsspråk. Övriga deltagare ska 

komma på uttrycket.  

https://www.youtube.com/watch?v=aoEoUWrGxzQ
https://www.youtube.com/watch?v=aoEoUWrGxzQ


 

 



 

 

Tema 7 — Tid 

 

Tips! 

Om ni vill arbeta mer med tider, kan ni arbeta med den lokala buss-

tidtabellen. Ge deltagarna uppgifter av typen ”Vilken tid behöver du 

åka från Bärvägen om du ska vara framme vid Resecentrum kl 13?” 



 

 

Årstider och väder—muntligen 

Det finns många olika ord och uttryck för väder. Här är två varianter på tillvägagångssätt för 

att lära sig nya ord på temat. 

En variant är att göra ett grupparbete där deltagarna får olika bilder som tydligt visar olika 

väder. Deltagarna ska i sina grupper söka på nätet efter ord som beskriver vädret i fråga. 

Grupperna presenterar sedan sina fynd för övriga deltagare. Gruppen kan också berätta  

 Under vilken årstid som de tror att bilden är tagen. 

 

En annan variant är att deltagarna får olika ord på väder av ledaren och får i uppgift att ta 

reda på vad orden betyder och hur man beskriva orden på svenska så att övriga gruppen  

förstår. Även denna övningen görs som grupparbete.  

 

Exempel på ord och begrepp som man kan gå igenom: regn, det regnar, duggregn, spöregn/

ösregn, snö, det snöar, snöstorm, hagel, det haglar, solen skiner, solsken, det är soligt, moln, 

det är molnigt, dimma, det är dimmigt, vind, det blåser, det är blåsigt, storm, åska, det åskar 

kallt, varmt, fint väder, dåligt väder. 

Titta gärna på en väderprognos på TV tillsammans. Man kan också skriva ut väderkartor och 

titta på tillsammans. Använd orden ni gått igenom för att beskriva det kommande vädret. 

 

Tid — läs och skriv  

Övningsbladet består denna gång av en läsförståelse. Låt gärna deltagarna läsa texten högt 

för varandra innan eller efter de arbetat med läsförståelsen. I repetitionsbladet får deltagarna 

träna på att skriva meningar och repetera klockan. ”Svenska för alla” har gjort en film om 

klockan som deltagarna också kan använda för repetition: https://www.youtube.com/watch?

v=-CWCXEd3m20 De har också gjort en film om hur man frågar vad klockan är: https://

www.youtube.com/watch?v=-Iz4K3hIEC0 Ge gärna deltagarna som uppgift att under veckan 

fråga förbipasserande vad klockan är.  

 

Tips! 

Arbeta gärna också med olika vardagliga ord och uttryck som hör samman med tid, tex 

morgon, kväll, natt, mitt på dagen, tidig, sen, snabb, långsam, en stund, snart, 

 förmiddag, eftermiddag, frukost, lunch, middag, ofta, sällan.  

 

Gå gärna igenom uttryckssätt som ”om tio minuter”, ”för en halvtimme sedan”, ”på lörda-

gar”, ”varannan vecka” och ”tre gånger i månaden”, i går, imorgon, nästa vecka, förra 

veckan. 

https://www.youtube.com/watch?v=-CWCXEd3m20
https://www.youtube.com/watch?v=-CWCXEd3m20
https://www.youtube.com/watch?v=-Iz4K3hIEC0
https://www.youtube.com/watch?v=-Iz4K3hIEC0


 

 

Tema 8— min fritid 

 

Förslag på upplägg och innehåll 

Inom detta tema arbetar vi med ord och uttryck som hör samman med fritid på olika sätt. Vi 

arbetar också med hur man använder verb i dåtid och framtid och hur man lägger till tid eller 

plats i en mening med rak ordföljd.  

 

Repetition 

Gå igenom materialet som deltagarna arbetat med under veckan. Arbeta gärna en stund med 

att repetera klockan och de olika tidsuttryck som ni gått igenom. Ni kan också göra en övning 

där ni repeterar både kläder och väder. Dela ut olika väder till deltagarna, muntligen eller i 

form av kort med text eller bild. Deltagarna berättar vilka kläder som passar att ha på sig i det 

vädret. Gör gärna en runda i helgrupp med detta i början av passet. 

Passa också gärna på repetera bokstäverna genom att bokstavera olika ord som deltagarna 

skriver upp. Träna också gärna extra på uttalet av några konsonanter som tex v och f. Välj 

några olika ord som ni försöker uttala tillsammans, tex väska, fiska, vecka, fika, vika, vill, fil, 

vardag, frukost.  

 

Min fritid—muntligen 

På fritiden umgås många med vänner, släkt och bekanta. Repetera orden för olika  

familjemedlemmar och lägg till nya ord för personer i ens närhet. Förslag på ord att ta upp: 

granne, vän, kompis, flickvän, pojkvän, bekant, arbetskamrat, kollega, klasskamrat. Gå igenom 

orden i singular och plural och i bestämd och obestämd form. Träna gärna på att sätta min, din, 

hans, hennes, vår, er och deras framför. Låt deltagarna arbeta i par och berätta om sina  

bekanta för varandra med hjälp av de nya orden. Om man vill kan man istället förbereda frågor 

som deltagarna använder för att intervjua varandra med. Exempel på frågor: ”Vad heter din 

granne?”, ”Hur många klasskamrater har din son?”, ”Var bor din bästa vän?” Då tränar man 

också på ord och begrepp sedan tidigare träffar. 

 

Vad kan man göra på sin fritid? Låt deltagarna återigen arbeta i par och försöka komma på 

olika saker som man kan göra på sin fritid och med hjälp av översättningsappar komma på vad 

de olika aktiviteterna heter på svenska. Paren får sedan presentera sina aktiviteter för resten 

av gruppen. Träna på hur man uttrycker aktiviteten i dåtid (preteritum), tex ”jag dansar” och 

”jag dansade”.  

Arbeta vidare med orden och gå igenom hur man uttrycker framtid. Gå gärna igenom både hur 

man kan använda presensformen (Jag jobbar i morgon) och med hjälp av hjälpverbet 

”ska” (Jag ska jobba i morgon). Fortsätt arbeta med rak ordföljd när ni går igenom detta så att 

det inte blir för mycket nytt. Gör sedan en ny dialogövning där deltagarna berättar för varandra 

vad de gjorde igår och vad de ska göra imorgon. Arbeta vidare på samma sätt med ”plats” (Jag 

ska städa i vardagsrummet) Skriv upp några meningar så att alla ser och ta tillsammans ut 

subjekt, verb och tid eller plats i meningen.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Min fritid—läs och skriv 

Övningsmaterialet till detta tema handlar om ordföljd i meningar med tid eller plats samt om 

att skriva verb i dåtid och framtid. Materialet utgår från verb som ni gått igenom vid tidigare 

träffar och förmodligen några nya verb som handlar om aktiviteter på fritiden.  

När deltagarna arbetat med materialet kan de läsa meningarna högt för varandra och försöka 

hjälpas åt att genom att lyssna på varandras meningar höra om det låter rätt eller ej. Avsluta 

med en gemensam runda där ni går igenom alla meningarna tillsammans.  

Har ni tid över kan deltagarna prova att skriva egna meningar med de ord som ni lärt er under 

cirkeln hittills. De kan arbeta individuellt eller två och två. Man kan också arbeta mer med 

grammatik och att böja verb. 

 

Artigheter 

Många tycker om att shoppa eller gå på café på sin fritid. Det finns många olika uttryck som 

man använder på caféer, restauranger och i butiken. För att träna på dessa uttryck passar det 

bra att jobba med enkla dramaövningar eller dialogövningar Jobba gärna i helgrupp så att  

deltagarna kan lära sig tillsammans och av varandra. Välj ut några situationer som ni arbetar 

fram en dialog kring. Om man vill ställer sig deltagarna upp och arbetar med situationen som 

en ”scen”. Annars sitter man kvar och gör övningen som en ren dialogövning. Sitt i så fall 

gärna i en cirkel så att alla ser varandra. Deltagarna får en situation av ledaren och ska till-

sammans och med stöd av ledaren komma fram till hur man uttrycker sig. När man har be-

stämt sig för en dialog tränar man på denna några gånger. 

Inled gärna övningen med att titta på en film som ”svenska för alla gjort ”Så beställer du en 

fika på ett café”: https://www.youtube.com/watch?v=XhrqryAgc8k 

Förslag på situationer: 

 Du ska beställa en bulle på ett café. 

 Du undrar om en plats är ledig och om du kan sätta dig där. 

 Du vill prova en tröja i klädbutiken. 

• Du undrar om kjolen finns i en annan färg 

• Du hittar inte knappar i sybehörsbutiken 

 

Gå också igenom viktiga ”artighetsord” som tack, förlåt, ursäkta och varsågod och hur man 

kan säga när man vill ha hjälp. 

   Tips! 

Om gruppen vill arbeta vidare med att berätta om aktiviteter kan man plocka in en 

del av tidsbegreppen från förra veckan. Arbeta med hur man säger ”Jag läser 

svenska på tisdagar”, ”Jag ska gå på bio imorgon”, ”Jag spelade fotboll igår”.  

https://www.youtube.com/watch?v=XhrqryAgc8k


 

 

Tema 9 — Mitt jobb 

Förslag på upplägg och innehåll 

Under detta tema fortsätter vi att utöka ordförrådet, framför allt med nya substantiv och 

verb. Vi tränar på att berätta om aktiviteter (tex vad en person gör på sitt jobb) och att åter-

berätta. Vi testar en enkel lyssningsförståelse och fortsätter arbetet med att skriva enkla me-

ningar.  

 

Repetition 

Börja gärna passet med en runda där deltagarna får berätta vad de gjort under veckan. 

Använd de nya verben ni gick igenom förra veckan och träna på att använda rätt tempus. Gör 

också gärna en runda där deltagarna får berätta vad de ska göra till helgen och även då träna 

verb och tempus. 

Fortsätt att träna på konsonanternas uttal tex g (hårt g-ljud) och k. Träna att uttala olika ord 

efter varandra och titta samtidigt på hur orden stavas.  

 

Jobb— muntligen 

Introducera ämnet genom att gå igenom olika ord och begrepp inom området tex jobb,  

arbete, arbeta, jobba, yrke, arbetsplats och arbetstider. Vilka yrken känner deltagarna redan 

till på svenska, uppmuntra deltagarna att berätta för varandra.  

 

Titta gärna på ”Information om Sveriges” film ”Yrken” som finns på Youtube. Filmen går  

igenom vad olika yrken heter på svenska. Låt deltagarna arbeta i par och välja ut fem yrken  

(från filmen eller yrken som de själva kommer på) och arbeta vidare med orden för dessa. 

Deltagarna skriver ned sina yrken i bestämd form, obestämd form, singular och plural. De tar 

också reda på några saker som man gör i yrket (arbetsuppgifter). Varje par väljer ut ett yrke 

som de sedan berättar om för resten av gruppen.  

 

En annan variant av uppgiften är att deltagarna i par eller grupper tittar på en av Arbets-

förmedlingens yrkesfilmer och sedan försöker återberätta filmen för resten av gruppen. 

Denna uppgift är dock svårare då filmerna kan vara ganska svåra att förstå.  

Efter denna uppgift kan man göra en praktisk övning där hälften av deltagarna får en lapp 

med ett yrke och andra hälften en lapp med arbetsuppgifter. Uppgiften är att para ihop sig 

två och två så att rätt yrke kombineras med rätt arbetsuppgifter. Var noga med att deltagar-

na bara får prata svenska under aktiviteten.  

Ytterligare en rolig övning på temat är att skriva lappar med olika yrken som deltagarna  

sätter fast i pannan (tex med gummiband). Deltagarna ska själva inte se vilket yrke de har i 

pannan, men de andra deltagarna beskriver yrket så att deltagaren kan gissa yrket.  

Använd yrken som ni gått igenom.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Arbeta vidare med intervjuövningar där deltagarna får fråga varandra om vad de arbetat med 

tidigare. Gå igenom frågeställningar som man kan använda innan ni gör övningen. Träna 

gärna på att återberätta i helgrupp. Lägg då upp det så att deltagarna berättar om varandra 

inför hela gruppen, det kan vara svårare än att berätta om sig själv och man tränar också på 

att berätta ur olika perspektiv.   

Syftet med denna typ av övningar är främst att våga använda språket muntligen, att uttrycka 

sig på svenska på olika sätt och upptäcka att andra förstår vad man vill även om alla ord inte 

är korrekta.  

 

Mitt jobb—läs och skriv.  

Inled arbetet med att göra den lyssningsförståelse som finns i arbetsmaterialet. Ledaren läser 

texterna och deltagarna svarar på frågorna muntligt eller skriftligt. I materialet används  

frågeorden vad, vem och var. Gå gärna igenom dessa ord innan ni gör övningen. Det övriga 

övningsmaterialet kan göras individuellt eller i par. 

I repetitionsmaterialet får deltagarna träna på att skriva meningar. Övningen är ganska  

öppen. Som ledare kan du välja olika inriktningar, tex lägga till olika frågor som du vill att 

deltagarna ska svara på i sina texter.  

 

I repetitionsmaterialet finns också en läsförståelse där deltagarna repeterar olika begrepp för 

tid. Repetera därför gärna olika ord för tid i slutet av passet.  

 

 



 

 

Tema 10 — barn och skola 

Förslag på upplägg och innehåll 

Inom detta tema arbetar vi med ord och begrepp som har med barn och skola att göra. 

Gruppen arbetar med ord för känslor, hur man böjer adjektiv och att med att berätta och  

beskriva. Vi arbetar också med omvänd ordföljd och repeterar personliga pronomen. 

 

Repetition 

Veckans inledande runda kan gärna handla om vad deltagarnas barn tycker om att göra. Då 

repeterar man verben och att berätta i hela meningar, samtidigt som veckans tema  

introduceras. Gå igenom orden ”rolig” och ”tråkig”.   

 

När ni går igenom repetitionsmaterialet från förra veckan kan ni passa på att träna lite extra 

på ord och begrepp för tid.  

 

Barn och skola— muntligen 

Börja passet med att prata om barn och känslor. Är barnen ofta arga, glada, ledsna, pigga 

osv? Gå tillsammans igenom namnen på några känslor på svenska. I övningsmaterialet finns 

ett blad med känsloord som man kan ha som underlag när man pratar. Gör meningar  

tillsammans där deltagarna får lägga till sina barns känslor, tex ”Min son är trött på  

morgonen” eller ”Min dotter är pigg på kvällen”. Jobba gärna i helgrupp och skriv upp   

meningarna på tavlan (eller annan plats som alla kan se). Vill man arbeta mer med  

grammatik kan man också ta ut satsdelar i meningarna. Repetera också hur man böjer  

adjektiv i plural.  

Om man skriver ut bladet med känslorna som finns i övningsmaterialet kan man klippa ut  

rutor och använda i olika övningar. Man kan tex göra charader där deltagaren drar ett kort 

och sedan gestaltar känslan på kortet. En annan variant är att deltagarna drar ett kort och 

beskriver ordet för de andra som gissar vilket ord det kan vara. En tredje variant är att delta-

garna får dra ett kort och försöka komma på en mening med ordet i.  

 

Gå igenom begreppen förskola och skola. Har deltagarna barn som går/gått i förskolan eller 

som går i skolan? Vilka ord kan deltagarna som har med skola och förskola att göra? Gå  

tillsammans igenom olika ord och begrepp som, ”mellis”/mellanmål, barngrupp, samling, lek, 

gård, rast, läxa, lärare, prov, pedagog, leksak, bok, lekplats, gunga, sandlåda. 

Dela in deltagarna i grupper och ge varje grupp en bild som visar en skola eller en förskola. 

Välj gärna en bild med många föremål och också människor som gör olika saker. Välj gärna 

olika typer av bilder, tex klassrum, skolmatsal, förskolans gård, förskolegrupp osv. Deltagar-

na får slå upp ord som de inte kan och tillsammans komma på en presentation om bilden 

som de sedan genomför inför resten av gruppen. 

Ny grammatik som passar att gå igenom inom detta tema är omvänd ordföljd. Välj ut  

meningar från deltagarnas presentationer och gå igenom detta. Jämför tex meningar som 

”Barnen leker på förskolan” och På förskolan leker barnen” samt ”Barnen äter frukost på  

morgonen” och ”På morgonen äter barnen frukost”. Ett roligt sätt att jobba med menings-

byggnad är att skriva ut meningar och klippa isär orden. Deltagarna får sätta orden i rätt  

ordningsföljd. Det kan vara extra tydligt för deltagarna att uppfatta att man kan bilda  

meningar på olika sätt när man arbetar så konkret med orden. Endera kan man lägga ut  

orden på ett bord och flytta runt eller så skriver man orden på större papper och låter  

deltagarna hålla i var sitt ord och fysiskt placera sig i rätt ordningsföljd (eller att en deltagare 

får placera andra deltagare i rätt ordningsföljd).  

 

I detta sammanhang passar det att repetera personliga pronomen och att testa att byta ut 

subjektet mot ett personligt pronomen- ”Barnen leker på förskolan” blir ”De leker på  

förskolan”, ”Flickan gungar” blir ”Hon gungar” osv.      

 

 



 

 

Barn och skola—läs och skriv 

I temats övningsmaterial tränar deltagarna på personliga pronomen och på ord för känslor. 

Arbeta med materialet individuellt, avsluta aktiviteten med att gå igenom materialet tillsam-

mans.  

 

I repetitionsmaterialet som deltagarna kan arbeta med hemma under veckan repeteras 

känsloord och aktiviteter. Materialet består av två läsförståelser. Den ena finns i en svårare 

version för de deltagare som vill prova det.  

 

Grammatik och begrepp 

Vi går igenom nya ord som har med barn och skola att göra. Som i tidigare teman är  

deltagarna med och väljer ut många av de ord som de vill lära sig och arbeta mer med. Vi  

arbetar också med ord för känslor. Vill man kan man titta lite på hur man komparerar      

adjektiv, tex glad, gladare, gladast eller arg, argare argast. Det är dock inget som tas upp 

och arbetas med i övningsmaterialet eller i senare teman.  

 

Inom temat repeteras personliga pronomen och man kan gå igenom omvänd ordföljd.  

 



 

 

Tema 11 —  Min hälsa 

 

Förslag på innehåll och upplägg 

Inom detta tema tränar vi på ord och begrepp för olika sjukdomar. Vi tittar också  på  

personliga pronomen i objektsform och arbetar med ordet ”inte” och hur det används.  

 

Repetition 

Dagens inledande runda kan bestå av att deltagarna får berätta om en händelse under  

veckan och om vilken känsla som de hade vid tillfället. Läsförståelsen i repetitionsmaterialet 

kan man gärna gå igenom  genom att deltagarna får sitta i mindre grupper och läsa texterna 

för varandra. 

 

Min hälsa—muntligen 

Introducera gärna ämnet genom att visa filmen ”På vårdcentralen” av ”Svenska för alla” 

som finns på Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=b42Pr75zH2Y. Stanna filmen 

ofta, gå igenom orden som sägs och träna på uttalet.  

 

Fortsätt med en dialogövning där man också introducerar hur ordet ”inte” används i  

svenskan, var i meningen det sätt in. Dialogövningen kan se ut ungefär så här: 

 

A: Hur mår du? 

B: Jag mår inte bra 

A: Har du ont i armen? 

B: Nej, jag har inte ont i armen. Jag har ont i foten. 

 

Deltagarna kommer själva på kroppsdelarna som de använder sig av i dialogen.  Byt så att 

alla deltagare både får fråga och svara. Övningen är också en repetition av kroppsdelarna 

som vi jobbat med under en tidigare träff. Gå också gärna igenom fraser som ”jag är frisk”, 

”jag är sjuk”, ”jag mår dåligt”, ”jag mår bra”.  

I övningsdelen av materialet finns blad med ord och bilder för olika sjukdomssituationer. Låt 

deltagarna arbeta i grupper med att ta reda på vad orden betyder och att hitta fler ord som 

de vill lära sig med inspiration i bilderna. Grupperna skriver tillsammans ned en enkel text 

som de läser för övriga deltagare. Om man vill fördjupa övningen kan grupperna också 

komma på en fråga som de ställer till de andra grupperna efter att de läst sin text, som en 

enkel lyssningsförståelse.  

Gör gärna en lyssningsförståelse med hjälp av texter på 1177.se. Gå in på 1177.se och läs 

informationen om magsjuka respektive förkylning. Gör ett urval av texten som du läser för 

deltagarna. Ställ frågor om det du läst.  

https://www.youtube.com/watch?v=b42Pr75zH2Y


 

 

Under alla träffar har vi arbetat med frågor på olika sätt. Deltagarna har både fått ställa och 

svara på frågor. Även detta pass innehåller många frågor. Gruppen kan nu titta närmare på 

hur man formulerar frågor på svenska.  

Vi har mött flera av frågeorden under de tidigare passen. Berätta att man också kan ställa 

frågor med hjälp av verb och hur man gör det. Gör gärna muntliga övningar där deltagarna 

får ställa frågor till varandra med hjälp av verb (att sätta verbet först i meningen) och med 

hjälp av frågeorden. 

 

Min hälsa — läs och skriv 

I den skriftliga delen arbetar vi denna gång med frågor. Deltagarna arbetar med materialet 

individuellt och gruppen avslutar arbetet med en gemensam genomgång.  

I repetitionsmaterialet får deltagarna repetera de nya orden och begreppen på temat vård. 

De får även repetera substantiv med ”en” och ”ett”. Övningen med substantiven syftar till 

att hjälpa deltagarna att hitta knep för hur man kan lista ut om ett ord ska benämnas med 

en eller ett.  

 

Grammatik och upplägg 

Inom detta tema går vi igenom ord, begrepp frågor och svar på tema sjukdom och hälsa. 

Grammatik som passar att arbeta med är hur man ställer frågor på svenska och repetition 

av en och ett.  

 



 

 

Tema 12—jag äter igen 

 

Innehåll och upplägg 

Detta är det sista av materialets 12 teman och innebär en återanvändning av ett tidigare 

tema. I detta tema går vi tillbaka till matens värd, denna gång för att främst fokusera på  

beskrivande ord, adjektiv. Förra gången vi arbetade med temat tittade vi mest på substantiv 

och verb men det är också en bra utgångspunkt för att arbeta med beskrivande ord. Det är 

också lättare att genomföra beskrivnings-övningar inom ett område där deltagarna redan har 

vissa förkunskaper. 

 

Detta material innehåller inga repetitionsuppgifter då det är tänkt som sista träffen.  

 

Repetition 

Inled gärna passet där deltagarna får fråga varandra hur de mår. Fråga gärna också  

deltagarna om det är något från alla tidigare teman som de funderar på, ta en liten fråge-

runda. Gå igenom repetitionsbladen från förra veckan och läs gärna texterna högt  

tillsammans. 

 

Jag äter igen—muntligen 

Ta med olika föremål från köket tex stekspade, grytlapp, handduk, kavel, gryta, kopp, glas, 

skärbräda osv. Övningen är möjlig att genomföra även med bilder men blir betydligt tydligare 

med faktiska föremål. 

Välj ett föremål och arbeta tillsammans med hur det ser ut och hur det känns. Samla adjektiv 

tillsammans. Jobba gärna i helgrupp med några föremål. Deltagarna kan sedan dela in sig i 

par och få ett föremål var som de ska söka beskrivande ord för. Grupperna presenterar  

sina ord för varandra. 

 

Som en svårare övning kan man i nästa steg arbeta med att beskriva utan att se. Deltagarna 

sitter i cirkelform, med händerna bakom ryggen. Varje deltagare får ett föremål i sina händer 

som hen ska beskriva för de andra. Var noga med att deltagarna endast ska använda  

adjektiv. De ska alltså beskriva hur föremålet ser ut och känns, inte vad man gör med det. 

Man kan också arbeta med ordkort på samma sätt. Då får varje deltagare ett kort med ett 

ord (och eventuellt bild) istället. I övrigt arbetar man på samma sätt. 

 

Repetera hur man säger adjektiv i plural (en rund boll, två runda bollar) och hur man använ-

der orden tillsammans med en-ord och tillsammans med ett-ord (en stor flaska, ett stort 

glas). 

 

För att hitta andra typer av adjektiv kan man fortsätta att arbeta med ätbara saker. Ta med 

olika livsmedel som tex en citron, en persika, kallt vatten, en chilifrukt, varmt kaffe, en skiva 

hårt bröd, en skiva mjukt bröd osv. Även här kan man förstås även arbeta med bilder om 

man inte har möjlighet att ta med riktig mat. Arbeta som tidigare i helgrupp eller i mindre 

grupper med att hitta beskrivande ord som passar. Försök komma på så många adjektiv som 

möjligt. 

 

 



 

 

Välj ut några av orden som ni arbetat med och sök tillsammans efter motsats ord, tex stark—

svag, mjuk—hård. Syftet med den aktiviteten är att hitta ytterligare bra beskrivande ord och 

också att få en ökad förståelse för vad orden betyder. Vill man göra övningen mer praktisk 

kan man använda föremålen även för att illustrera detta. En konkret övning man kan göra är 

att dela ut motsatsord till deltagarna. Övningen går ut på att de ska para ihop sig med sin 

motsats.  

 

Som avslutande övning kan först ledaren beskriva något tex ett föremål från köket eller en 

maträtt och deltagarna ska gissa vad det är. Vänd gärna också på övningen genom att varje 

deltagare får beskriva valfritt föremål för de andra som gissar. 

 

Vi äter igen — läs och skriv 
Övningsmaterialet består av individuella övningar där deltagaren tränar på adjektiv på olika 

sätt. Gå igenom övningarna tillsammans innan ni avslutar passet. 

 

Eftersom temat är tänkt som det sista finns inga repetitionsövningar, men man kan förstås 

använda några av övningsbladen som repetitionsövningar hemma om man har en längre cir-

kel eller arbetar med aktiviteterna i en annan ordning.  

 

Grammatik och begrepp 
I detta pass fokuserar vi på adjektiv. Gruppen arbetar mycket med at lära känna nya ord men 

också med hur man använder adjektiven i olika sammanhang. 

I passet lyfts inte hur man komparerar adjektiv men om man vill kan det förstås läggas till.  



 

 

Övningsblad 1  

 

 

 

 

 

Läs texten nedan. Svara på frågorna. 

https://pixabay.com/illustrations/girl-coffee-woman-illustration-4515293/


 

 

Skriv en text om dig själv 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………......................

.............................................................................................................

............................................................................................................. 



 

 

Repetitionsblad 1 

Fyll i orden som saknas 

 

 

 

 

 

 

     

    Jag heter …………………… 

 

     

     Var ……………………. du? 

 

     

   Jag bor ….    ………………… 

 

    

 

     

   Vart ……………………. du  

   ifrån? 

 

    Jag kommer ifrån 

 

     ………………………………. 

 

     

     Vilket ………………………… 

    pratar du? 

 

    Jag pratar 

     

    …………………………………... 



 

 

Träna på att läsa texterna 

 

Jag heter Ville. Jag bor i Lund. Jag kommer ifrån Finland.  

Jag pratar svenska och finska. 

 

Jag heter Mona. Jag bor i Sunne. Jag kommer ifrån Iran.  

Jag pratar persiska.  

 

Jag heter Felix. Jag bor i Umeå. Jag kommer ifrån Tyskland.  

Jag pratar tyska.  

 

Jag heter Aisha. Jag bor i Stockholm. Jag kommer ifrån Somalia. 

Jag pratar somaliska. 

 

 

Svara på frågorna 

 

Var bor Ville? 

Ville bor i ………………………………………… 

 

Varifrån kommer Aisha? 

Aisha kommer ifrån ………………………………… 

 

Vilket språk pratar Mona? 

Mona pratar ……………………………………… 

 

Vem bor i Umeå? 

………………………… bor i Umeå. 

 



 

 

 Övningsblad 2  

Skriv orden på rätt plats 

 

 

…………………...…………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

https://pixabay.com/vectors/playing-ball-kids-boy-girl-31339/


 

 

Skriv rätt ord 

 

Träna på att läsa texten 

 

Jag heter Anna. Min dotter heter Sara. Saras dotter heter 

Lina. 

Lina är mitt barnbarn. Jag är Linas mormor.  

 

 

Svara på frågorna 

 

Vad heter Saras mamma? 

Saras mamma heter …………………………………………………………………. 

 

Vad heter Linas mormor? 

Linas mormor heter …………………………………………………………………. 

 

Vad heter Linas mamma? 

Linas mamma heter ………………………………………………………………….. 



 

 

Skriv namnet på dina släktingar i släktträdet. 

Min morfar 

 

 

Min mormor 

 

 

Min farmor 

 

 

Min farfar 

 

 

     Jag 

 

. 

  Mina bröder 

 

 

Min pappa 

 

 

  Mina systrar 

 

 

Min mamma 

 

. 

Mina döttrar     Mina söner 



 

 

Repetitionsblad 2  

Skriv telefonnumret med bokstäver 

 

Vilket nummer har du? 

Jag har 070-1357924 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Skriv personernas åldrar med bokstäver 

Jag heter Emir. Jag är 15 år. 

………………………………………………………………………. 

Jag heter Annika. Jag är 58 år. 

……………………………………………………………………... 

Jag heter Pontus. Jag är 35 år 

……………………………………………………………………… 

Jag heter Åke. Jag är 92 år. 

………………………………………………………………………. 

https://pixabay.com/illustrations/phone-elderly-woman-women-4986359/


 

 

Skriv orden med siffror 

 

Sju = ………………………………………………….. 

 

Femtioåtta = ………………………………………. 

 

Nittiotvå = ………………………………………….. 

 

Elva = …………………………………………………. 

 

Sjuttiofyra = ………………………………………. 

 

 

Fyll i orden som saknas. 

 

Jag ………………… Nadja. Jag är 32 ……. Jag …………. i Stockholm. Jag har ……… 

barn, en flicka och en ………………….. Min mamma heter Sara. Hon är barnens 

…………………………….. Min pappa heter Simon. Han är barnens ………………………… 

Barnens farfar …………….. Samir. Han är ………………… till min man Navid.  

Barnens ………………….. heter Sonja. Hon är mamma till Navid. Min son har en 

syster. Min dotter har en …………………… 

 

Träna på att läsa texten högt.  

 



 

 

Övningsblad 3  

Skriv i singular och plural (en/ett och flera) 

 

        

 

………………………………….

………………………………………... 

……………………………………... 

…………………………………. 

……………………………… 

…………………………….

……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

https://pixabay.com/vectors/student-teenager-book-learning-147783/
https://pixabay.com/vectors/eye-mascara-makeup-iris-black-149604/
https://pixabay.com/vectors/ear-earlobe-hear-listen-ear-ear-2029552/


 

 

Min eller mitt? 

 

Ett ben                                 Mitt ben 

En hand                                ………………………………………………………………………….. 

En rygg                                .………………………………………………………………………….. 

En axel                                 .…………………………………………………………………………. 

Ett knä                                 …………………………………………………………………………… 

Ett öra                                  .…………………………………………………………………………. 

 

Vad heter kroppsdelen? 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 



 

 

 

Skriv om bilderna 

Vilka personer finns på bilden?  

(Mamma, pappa, mormor, morfar, farfar, farmor, son, dotter, man, fru) 

 

Vad gör personerna? 

(Sitter, står, springer, hoppar, ligger.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Repetitionsblad 3 

https://pixabay.com/photos/family-baby-crawling-mother-1237701/


 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….

https://pixabay.com/photos/father-son-hammock-boy-child-1633655/


 

 

Din eller ditt? 

 

En tand                                 Din tand 

Ett finger                              ………………………………………………………………………….. 

En rumpa                             .…………………………………………………………………………. 

En tå                                   .…………………………………………………………………………. 

En mage                              ……………………………………………………………………………. 

Ett öga                                .………………………………………………………………………….. 

 

Vad gör personerna? 

………………………………….         ………………………………………….. 

….……………………………….        ………………………………………….. 

….……………………………….        ………………………………………….. 

….……………………………….        ………………………………………….. 

 Att stå                          Han står 

https://pixabay.com/vectors/business-man-silhouette-suit-2103078/


 

 

 

 

 

röd                      

 

 

 

gul 

 

 

 

grön 

 

 

 

blå 

(ljusblå) 

 

 

 

lila 

 

 

 

rosa 

 

 

 

vit 

 

 

 

svart 

 

 

 

 

 

 

 

brun 

 

 

 

orange 

 

 

 

Blå 

(mörkblå) 

Färger 

 

grå 



 

 

 Övningsmaterial 4 

Skriv vad klädesplaggen heter 

 

 

vante, byxor, klänning, jacka, halsduk, skjorta, stövlar, sjal, t-shirt 

https://pixabay.com/photos/happy-boy-child-children-fun-3386243/
https://pixabay.com/photos/hijab-prewedding-love-marriag-4571875/


 

 

Skriv en mening om bilden 

  

 

Jag har en kjol                                   ……………………………………………………………..                                                    

……………………………………………………………………….    .…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….    .…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….    .…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….    Min bebis har en haklapp 

https://pixabay.com/photos/skirt-foot-leg-fashion-dress-2373506/
https://pixabay.com/illustrations/baby-clothes-onesies-shop-template-3739320/
https://pixabay.com/vectors/clothes-clothing-hose-trousers-1294974/
https://pixabay.com/illustrations/watercolour-socks-watercolor-socks-4363357/
https://pixabay.com/illustrations/zip-zipper-clothing-fashion-sewing-788929/
https://pixabay.com/vectors/bikini-red-swimwear-female-girl-310157/
https://pixabay.com/illustrations/luggage-duffel-bag-suitcase-strap-3937637/
https://pixabay.com/vectors/button-clothes-clothing-handcraft-1296193/
https://pixabay.com/vectors/clothes-clothing-shirt-clothes-1294979/
https://pixabay.com/vectors/pink-baby-girl-child-pregnancy-4211910/


 

 

Repetitionsblad 4 

 

Skriv orden som saknas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mamman har en ……………. tröja. Pappan har en ………………………… tröja. 

Sonens ………………… är ………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familjen har …………….. kläder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojkarna har ……………………….. tröjor. 

https://pixabay.com/photos/family-holiday-people-happy-557100/
https://pixabay.com/photos/brothers-boys-children-look-up-2107264/


 

 

Skriv orden som saknas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pappan har en ……………. t-shirt. Döttrarnas är …………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flickans händer är ………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bebisen har en …………. och vit …………………………. Filten är ………………….. 

https://pixabay.com/photos/newborn-photography-baby-kid-child-2036295/
https://pixabay.com/photos/baby-dad-daughter-kids-3369549/
https://pixabay.com/photos/child-colors-nepal-india-finger-3194977/


 

 

Bingo 
          

          

          

          

          

          



 

 

Att äta—bilder 

 

 



 

 

Övningsblad 5  

Arbeta i par. Läs texten högt för varandra. Svara på frågorna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag heter Julia. Jag är gift och har två barn. Jag har en dotter och en son. 

Idag lagade vi mat tillsammans. Vi blandade en pastasallad. Barnen skar 

grönsakerna. Jag kokade pastan. Min man dukade bordet. Nu ska vi äta! 

 

Hur många barn har Julia? 

Julia har ……. barn. 

 

Vad gjorde barnen? 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Vem dukade bordet? 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Hur många är de i familjen? 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

https://pixabay.com/photos/family-eating-at-the-table-dining-619142/


 

 

Vad heter maträtterna på svenska? 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………….

https://pixabay.com/vectors/hamburgers-burgers-buns-rolls-575655/


 

 

 

 

 

 

Vad heter grönsakerna och frukterna på bilden? 

Skriv i singular obestämd form, singular bestämd form, plural obestämd form 

och plural bestämd form. 

(en banan, bananen, bananer, bananerna) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………..................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................



 

 

Repetitionsblad 5 — Att äta 

Vad gör personerna på bilderna? 

 

 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

 

………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………... 

https://pixabay.com/photos/washing-dishes-soap-sink-bubbles-1112077/
https://pixabay.com/photos/watermelon-summer-846357/


 

 

Ta reda på — Vad heter sakerna på bilden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………........................................

.............................................................................................................. 



 

 

Mitt hem 

 



 

 

Mitt hem 

 



 

 

Mitt hem 

 

https://pixabay.com/illustrations/bathroom-bathroom-interior-design-1085991/


 

 

Mitt hem 

 



 

 

Övningsmaterial 6 

 

Läs texten. Slå upp ord som du inte kan. 

 

Jag heter Dennis. Jag bor i en villa tillsammans med min man Erik och våra 

döttrar Elina och Diana. Vi har en stor trädgård och ett garage där vår bil står.  

I vardagsrummet finns en grön soffa och två rosa fåtöljer. Vi har en stor TV 

och barnen har ett TV-spel. 

Diana och Elina delar sovrum. Diana älskar blått och Elina älskar rött. Dianas 

överkast är blått och Elinas överkast är rött. De har randiga gardiner. 

I badrummet finns ett stort badkar och två handfat. Det är bra när vi ska 

borsta tänderna.  

Vi äter frukost i köket varje morgon. Erik äter ägg och smörgås. Jag och  

flickorna äter gröt. Vi har ingen diskmaskin utan diskar för hand. 
 

 

 

 

 

 

Fyll i orden som saknas. 

 

Barnens gardiner är …………………………… 

 

Dennis äter ……………………………….. till frukost. 

 

I huset bor ………………… personer. 

 

Familjens …………………………. är grön. 

 

 

Tror du att Elina har en röd eller en blå tandborste? 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

https://pixabay.com/vectors/girl-child-kid-cool-girl-child-160000/


 

 

 

Sant eller falskt? 

 

Familjen har en bil.                                                        SANT       FALSKT 

 

Dennis är gift med Erik                                                    SANT      FALSKT 

 

Elina älskar rött                                                               SANT      FALSKT 

 

Familjen har en diskmaskin                                               SANT      FALSKT 

 

Barnens gardiner är rutiga                                                SANT      FALSKT 

 

Familjen äter frukost i vardagsrummet                               SANT      FALSKT 

 

Familjen bor i en lägenhet                                                 SANT      FALSKT 

 

Bilen står utomhus                                                            SANT      FALSKT 

 

Dennis äter gröt till frukost                                                SANT      FALSKT 

 

Elina och Diana är bröder                                                   SANT      FALSKT 

 

Barnen spelar TV-spel                                                        SANT      FALSKT 

 

Elina och Diana är syskon                                                  SANT      FALSKT 

 

Elina och Diana är systrar                                                  SANT      FALSKT 

 

Familjen har en dusch i badrummet                                    SANT      FALSKT 



 

 

Repetitionsblad 6 

Skriv orden i rätt ordning 

 

Jag mat äter     Jag äter mat 

 

 

Mat jag lagar 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Skalar potatis jag 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Skalar jag potatis 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ägg jag steker 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Borstar  tänderna jag 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Bäddar sängen jag 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dörren låser jag 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 



 

 

      Han ……………………………. tänderna. 

 

 

 

         

     Hon ……………………. kaffe. 

 

 

 

   Han ………………………… en tårta. 

 

 

 

   Hon ………………….. på en stol. 

 

 

 

 Han ……………………………. fönstret. 

 

 

 

   De …………………...….tvättmaskinen. 

 

 

 

  Hon ……………………….. kylskåpsdörren.  

Vad gör personen? 

 



 

 

 

Årstider 

Vår, sommar, höst, vinter 

 

Veckodagar 

Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag 

Året runt 



 

 

Övningsblad 7 

Läs texten. Slå upp ord som du inte kan. 

 

 

 

https://pixabay.com/vectors/seasons-four-seasons-tree-nature-158601/


 

 

Svara på frågorna  

 

Vilka årstider har vi i Sverige? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Vilken årstid är det nu? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Vilket väder tycker du bäst om? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Vad tycker många människor om att göra på sommaren? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Vad tycker du om att göra på sommaren? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Vad händer med löven på hösten? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vad tycker många människor om att göra på vintern? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Vad tycker du om att göra på vintern? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

 

 

Repetitionsblad 7 

 

Vad är klockan? 

 

 

 

 

Klockan är ……………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

  ………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

                         

                         …………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………. 

https://pixabay.com/vectors/clock-timer-face-time-hour-minute-26092/
https://pixabay.com/vectors/clock-analog-time-analog-clock-160282/
https://pixabay.com/illustrations/clock-face-quarter-to-six-4894696/


 

 

Berätta om bilden.  

Vilken årstid är det? Vilket väder är det?  

Vilka personer finns på bilden? Vad gör personerna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

https://pixabay.com/photos/little-girl-wildflowers-meadow-2516578/
https://pixabay.com/photos/ice-skating-ice-skater-winter-3002574/


 

 

Berätta om bilden.  

Vilken årstid är det? Vilket väder är det?  

Vilka personer finns på bilden? Vad gör personerna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

https://pixabay.com/photos/children-fun-autumn-fun-vacations-4571876/
https://pixabay.com/photos/people-rainy-busy-japan-osaka-400818/


 

 

Övningsblad 8 

 

Skriv verben i rätt form (tempus) 

 

Jag ……………………………………………………...till mormor igår. 

(att cykla) 

 

Hon  ………………………………………………….. en klänning i morgon. 

(att köpa) 

 

Jag  …………………………………………………  soporna i morse. 

(att slänga) 

 

Anna  ………………………………………………….  en tavla förra veckan. 

(att måla) 

 

Min son ……………………………………………..  i kyrkan i morgon. 

(att sjunga) 

 

Jag …………………………………………………. en kaka igår. 

(att baka) 

 

Jag ……………………………………………… på musik hela kvällen igår.  

(att lyssna) 

 

Vi …………………………………………. till London på måndag. 

(att åka) 

 

Barnen …………………………………………… hela dagen igår. 

(att leka) 

 

 



 

 

Skriv orden i rätt ordning (rak ordföljd) 

 

På gräsmattan flickorna fotboll spelar 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Köket i mat lagar pappa 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Köpa jag ska gardiner nya 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Vardagsrummet i dansar jag 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tänderna badrummet i borstar jag 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

På ett fikar Anna café 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dotter min badkaret i badar 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 



 

 

Repetitionsblad 8 

Para ihop rätt text med rätt bild. 

 

A                           B                             C                                                   

D                          E                               F 

 

  

 

 - Ursäkta, är den här platsen ledig? 

 - En kanelbulle och en kaffe, tack. 

 - Finns nallen i rött? 

 - Ursäkta, kan jag prova skorna? 

 - Ursäkta, var finns kundvagnarna? 

 - Jag skulle vilja ha en vaniljglass, tack.  

 

https://pixabay.com/vectors/market-mercao-fair-souk-bazaar-2071977/
https://pixabay.com/vectors/market-toys-fair-souk-bazaar-shop-2071975/
https://pixabay.com/illustrations/shopping-buy-commerce-electronic-3285394/
https://pixabay.com/illustrations/ice-cream-popsicle-cornet-delights-771685/


 

 

Lyssningsförståelse tema arbete 

Ledaren läser texterna högt och ställer frågorna muntligen. Ledaren väljer 

om deltagarna ska svara muntligt eller skriftligt.  

 

Anna jobbar som frisör. Hon tycker att det är roligt att klippa och färga hår.  

Vad jobbar Anna med? 

Vad tycker Anna är roligt? 

 

 

Efter arbetet hämtar Anna sin dotter på förskolan. På förskolan arbetar för-
skolelärare och barnskötare. Anna går med sin dotter till en klädaffär. Anna 
ska köpa regnkläder till sin dotter. Butiksbiträdet hjälper henne att hitta rätt 
storlek.  

 

Var är Annas dotter? 

Vad ska Anna köpa på klädaffären? 

 

 

När de handlat klart går de till ett café för att fika. De dricker kaffe och äter 
en tårtbit. På caféet möter de Annas bror. Han jobbar som läkare på sjukhu-
set där han vårdar sjuka människor, tar blodprover och delar ut medicin.  

 

Vad äter Anna på caféet? 

Vem jobbar som läkare? 

 

 

 

 

https://pixabay.com/vectors/coffee-woman-table-cup-drinking-5030767/


 

 

Arbetsblad 9 

 

Svara på frågorna. Slå upp ord som du inte kan. 

 

 

Jag behöver klippa mitt hår. Vem går jag till? 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Jag älskar att baka och sälja. Vilket yrke ska jag välja? 

………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Det brinner och jag ringer 112. Vem kommer? 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Jag vill låna en bok. Vem hjälper mig att hitta rätt bok? 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Min mamma fyller år och jag ska köpa blommor. Vart går jag? 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 



 

 

Vilket yrke har jag? 

 

Jag lagar mat 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Jag lär barn att läsa och skriva. 

………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Jag vårdar och botar.  

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Jag hjälper gamla människor 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Jag kör buss 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Jag släcker bränder 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 



 

 

Repetitionsblad 9 

Skriv om bilderna 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………... 

https://pixabay.com/photos/asian-cuisine-chef-cooking-cookware-1850233/
https://pixabay.com/photos/cleaning-service-mess-cleaning-3194504/


 

 

Skriv om bilderna 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………... 



 

 

Läs texten 

 

Arbetstider 

Camilla arbetar som sjuksköterska. Hon har olika arbetstider olika dagar. 

Ibland börjar hon tidigt på morgonen. Ibland arbetar hon sent på kvällen. 

Hon arbetar ofta på helgerna. 

 

Sara arbetar som ekonom. Hennes arbetstider är 8-17 varje dag. Hon har 

en timmes lunchrast. På lunchrasten kan hon göra vad hon vill. Sara  

promenerar ofta på rasten. 

 

Johan arbetar som förskolelärare. En morgon försover han sig och  

kommer för sent till jobbet. Det står arga föräldrar utanför förskolan.      

Johan ber om ursäkt. Nästa morgon går han upp tidigare och kommer i tid 

till jobbet. 

 

Amir går på en kockskola. Varannan helg arbetar han på en restaurang 

som köksbiträde. Han arbetar långa dagar och kommer sällan hem före 

klockan 12 på natten.  

 

Svara på frågorna om texten 

 

Varför är föräldrarna arga på Johan? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Arbetar Amir på restaurangen varje helg? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Viken tid slutar Sara på jobbet? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Arbetar Camilla på helgen? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 



 

 

  

  

 

 

 

 

Ledsen 

  

  

 

 

 

 

Arg 

  

  

    

  

 

 

Generad 

   

  

       

 

 

 

Nervös 

   

  

 

 

 

Glad 

  

  

 

 

 

Sur 

  

  

 

 

 

Kär 

  

  

 

 

 

Förvånad 

   

  

 

 

 

Uttråkad 

  

  

 

 

 

Blyg 

  

  

 

 

 

Rädd 

  

  

 

 

 

Orolig 

  

  

 

 

 

Trött 

  

 

 

 

  

Hungrig 

  

  

 

 

 

Pigg 

  

 

 

 

  

stressad 

Känslor 

https://pixabay.com/vectors/smiley-angry-furious-unhappy-face-155846/
https://pixabay.com/vectors/smiley-emoticon-undecided-unsure-1635455/
https://pixabay.com/vectors/smiley-emoticon-love-face-icon-1635463/
https://pixabay.com/illustrations/emoticon-emoji-sad-yellow-face-1634515/
https://pixabay.com/illustrations/smiley-emoticon-emoji-yellow-joy-4836204/
https://pixabay.com/illustrations/graphic-smiley-emoji-emoticon-3850583/
https://pixabay.com/vectors/smiley-worried-unhappy-blue-glass-150548/
https://pixabay.com/vectors/graphic-sleepy-smiley-tired-bedtime-3988955/
https://pixabay.com/illustrations/hunger-eat-hungry-comic-food-not-4291381/
https://pixabay.com/illustrations/sport-weight-lifting-weight-3735288/
https://pixabay.com/vectors/emote-sad-stressed-unhappy-sad-1299362/


 

 

Repetitionsblad 10 

 

Han, hon, den, det, ni, vi, de? 

 

Karin går i tredje klass. …………….tycker om matte. 

 

Jag har en man och tre barn. ………………….är en familj. 

 

Barnen leker på förskolan. …………… har roligt. 

 

Du och din fru är bjudna på kalas. ………………. kan komma kl sex. 

 

Amir leker i sandlådan. …………… har en hink och en spade. 

 

I klassrummet står en soffa. …………… är röd.  (en soffa) 

 

Igår hade eleverna matteprov. …………….. var svårt.  (ett prov) 

 

Flickorna leker. ……………….. är glada. 

 

Ahmed gråter. …………………. är ledsen.  

 

Karl och Sofia ska sova. ……………….. är trötta. 

 

Sara läser en bok. ………………….. är spännande.  (en bok) 

 

Jag och mina elever ska äta lunch. ………………… är hungriga. 

 

Eleverna har rast. …………………….. går ut på skolgården.  

 

 



 

 

Vilka ord passar ihop? Dra ett streck mellan orden. 

Glad                                            Gråter 

Arg                                              Skriker 

Ledsen                                         Skrattar 

 

 

Fyll i orden som saknas 

Ledsen                      Kär                    

Rädd                         Stressad          

Arg                           Glad 

Nervös                      Orolig 

 

 

Stefan ska sjunga inför en stor publik. Han är mycket  …………………………………….. 

 

Anna går hem från jobbet. Det är mörk ute och hon är lite ………………………………. 

 

Karin är mycket  ………………………………………….. eftersom hennes farmor har dött.  

 

Berits barn är två timmar försenade. Hon börjar bli ………………………………………….. 

 

Magnus är ……………………………... eftersom hans lillebror har förstört hans leksak.  

 

Sara har mycket att göra på jobbet. Hon känner sig …………………………………………. 

 

Lisa har en ny pojkvän. Hon är ………………………………………………………………………….. 

 

Emir får en glass. Han blir  ……………………………………………. 

 

 

 

 



 

 

Repetitionsblad 10 

Läs texterna. Svara på frågorna. 

 

Björn tycker om musik. Det gör honom glad. Björn har gått i pension. Nu    

känner han sig ensam. 

 

Varför känner sig Björn ensam? . 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Björn bestämmer sig för att gå med i en förening som spelar musik. Där kan 

han träffa nya människor. 

 

Vad gör Björn för att bli mindre ensam?  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Första dagen som Björn besöker föreningen känner han sig blyg. Han vågar 

inte prata med någon. Då kommer en kvinna fram och pratar med honom. 

Björn blir överraskad när hon är så vänlig.    

 

Vem pratar med Björn? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

I föreningen får Björn många nya vänner. Han känner sig inte längre ensam. 

De nya vännerna är generösa. De bjuder ofta hem honom på middag.  

 

Varför känner sig inte Björn ensam längre?  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

Läs texterna. Svara på frågorna.  

 

Petra har fått ett nytt jobb. Första dagen känner hon sig nervös.  

 

Vilken känsla har Petra första dagen på nya jobbet?  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Första veckan får Petra lära sig många nya saker. Hon är nyfiken och vill lära 

sig allt. 

 

Är det bra eller dåligt att hon är nyfiken på sitt nya jobb?  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Chefen heter Helena. Hon är irriterad. Petra förstår inte varför och blir orolig. 

 

Vem är irriterad?  

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Hur känner sig Petra? 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

På ett möte berättar Helena att hon har varit trött och stressad. Det är därför 

hon verkat arg. Nu känner sig Petra glad igen och är inte längre orolig. 

 

Varför var Helena irriterad? 

 



 

 

Läs texten. Svara på frågorna. 

Petra har fått ett nytt jobb som telefonförsäljare. Hon är nervös första dagen  

eftersom allting är nytt och hon inte känner någon på den nya arbetsplatsen. 

Första veckan får hon gå bredvid sina kollegor och lära sig allting om jobbet. 

Petra är nyfiken och vill lära sig så mycket som möjligt.   

Chefen heter Helena. Hon verkar irriterad och ibland arg. Petra vet inte varför 

Helena är arg och hon blir orolig. På kvällen känner hon sig lite ledsen när hon 

tänker på jobbet. 

På fredagen har personalen ett möte.  En i personalen frågar varför Helena har 

verkat irriterad under veckan. Helena förklarar att hon är trött och stressad. Hon 

skäms och ber om ursäkt för att hon varit sur. Petra blir nöjd över  

förklaringen och känner sig glad igen. 

 

Vem har fått nytt jobb? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Hur känner sig Petra? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Vilka känslor verkar Helena ha? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Vad pratar chefen om på mötet?  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Varför känner sig Petra glad igen? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

 

Sjukdom 

 

 

 

 

 

förkyld, att hosta, att nysa, att snyta sig, feber, trött, ont i huvudet, ont i  

halsen, huvudvärk, snuvig, näsan rinner, att frysa, att svettas, törstig, tät i 

näsan. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………..................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

https://pixabay.com/vectors/influenza-flu-fever-grippe-cold-156098/
https://pixabay.com/illustrations/the-draft-funny-fictional-characters-3058827/


 

 

Sjukdom 

 

 

 

magsjuka, må illa, ont i huvudet, ont i magen, att kräkas, att spy, vara yr, 

trött, diarré,  tvätta händerna, gå på toaletten, att sova, att vila. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………..................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

............................................................................................................. 

https://pixabay.com/vectors/baby-sleeping-bed-night-sleep-29638/
https://pixabay.com/vectors/dizzy-giddy-boy-stagger-reel-148161/
https://pixabay.com/illustrations/stress-neuralgia-headache-migraine-4498569/
https://pixabay.com/illustrations/hand-sanitizer-sanitize-sanitizer-4972049/


 

 

 Övningsblad 11 

 

Vilket ord saknas? 

 

…………………..bor du?                             Jag bor i Karlstad. 

 

…………………..heter du?                          Jag heter Ali. 

 

…………………..är du?                               Jag är din granne. 

 

…………………. kommer du hem?               Jag kommer hem klockan sju. 

 

…………………. mår du?                            Jag mår bra. 

 

…………………. är du sen?                         Jag missade bussen. 

 

hur, vem, varför, var, när, vad 

 

 

Skriv en fråga med orden 

 

Du hoppar                                            ………………………………………………………… 

 

Du kommer hem                                   Kommer du hem? 

 

Du köpte bilen                                      ……………………………………………………….. 

 

Du lagar mat                                        ……………………………………………………….. 

 

Du städar vardagsrummet                     ……………………………………………………….. 

 

Du är sjuk                                            ……………………………………………………….. 

 



 

 

 
Para ihop rätt fråga med rätt svar 

 

Var är festen?                                      Den börjar klockan 8. 

 

Vad gör du?                                         Jag kan inte sova. 

 

Vem är du kär i?                                   Han mår bra. 

 

När börjar skolan?                                Jag är kär i Elias. 

 

Hur mår din pappa?                              Jag målar en tavla. 

 

Varför är du vaken?                              Den är hemma hos mig. 

 

 

Skriv frågor om bilden 

  

 

……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

                    

                   

https://pixabay.com/photos/hospital-nurse-patient-child-girl-79605/


 

 

Repetitionsblad 11 

 

Fyll i orden som saknas. 

 

Sara mår ……………….  …………….. Hon har ………………….. i huvudet och är mycket 

trött. Näsan ………………….  och hon måste ………………. sig ofta. Sara är 

………………………….. 

 

David vaknar med ……………………….. Han mår ………………………… och känner sig 

yr. Han har ont i ……………………… och måste …………………………. David är 

……………………………………….. 

huvudvärk, förkyld, kräkas, inte, ont, illa, rinner,  magsjuk, bra, snyta,  

magen. 

 

Svara på frågorna (titta på bilderna) 

Hur mår du? 

………………………………………………………………………………………………….. 

Är du sjuk? 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 Hur mår du? 

………………………………………………………………………………………………….. 

Är du sjuk? 

………………………………………………………………………………………………….. 

https://pixabay.com/photos/smile-happy-people-fun-young-2072907/
https://pixabay.com/photos/allergy-cold-disease-flu-girl-18656/


 

 

Läs orden i bestämd form. Tror du att man säger en eller ett? 

 

Stolen               en stol 

 

Bordet              ………………………………….. 

 

Klänningen        …………………………………. 

 

Affären             ………………………………….. 

 

Köttbullen         ………………………………….. 

 

Barnet              ………………………………….. 

 

Grannen           …………………………………..     

 

Äpplet              ………………………………….. 

 

Sommarlovet    ………………………………….. 

 

Jobbet              ………………………………….. 

 

Sjukhuset         ………………………………….. 

 

Sängen             ………………………………….. 

 

Toaletten         ………………………………….. 

 

Brandmannen   …………………………………..        

 

Klockan             …………………………………. 

 

Året                  …………………………………..                     



 

 

Övningsmaterial tema 12 

 

Kom på så många adjektiv som möjligt. Hur ser det ut? Hur känns 

det? Det/den är …. 

 

 

……………………………………………………… 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

……………………………………………………… 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

https://pixabay.com/photos/deckchairs-sea-beach-seaside-355596/
https://pixabay.com/photos/african-elephants-herd-on-the-road-4905543/
https://pixabay.com/photos/neuschwanstein-castle-germany-532850/


 

 

Fyll i rätt form av ordet. 

 

Ett ………………………………… äpple.  (grön)    Ett grönt äpple               

 

En ……………………………….. apelsin. (stor) 

 

En ……………………………….. sås. (stark) 

 

Ett ………………………………. barn. (hungrig) 

 

Ett ………………………………. bord.  (rund) 

 

En ……………………………….. pappa (snäll) 

 

En ………………………………. lägenhet (liten) 

 

Ett ………………………………. hus (ny) 

 

 

Skriv ordets motsats 

 

stark ……………………………………………………. 

stor………………………………………………………. 

lång………………………………………………………. 

sjuk………………………………………………………. 

tung …………………………………………………….. 

varm…………………………………………………….. 

hård …………………………………………………….. 

fin ……………………………………………………….. 



 

 

Skriv en text om frukten 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………................................................................................. 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………................................................................................. 

https://pixabay.com/vectors/bananas-fruit-yellow-banana-fresh-575773/
https://pixabay.com/illustrations/pomegranate-fruit-healthy-food-4579203/


 

 

Skriv om meningen i bestämd form 

 

En söt kaka 

 

Den söta kakan 

 

 

En sur citron 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Ett stort ägg 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

En stark krydda 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Ett grönt päron 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Välj ett eget ord 

 

Den …………………… soffan står i vardagsrummet.  

 

Det …………………….. huset ska säljas. 

 

I affären arbetar en ……………………. man 

 

Jag fick ett …………………… recept av min granne.  

 

 

 

 


