Våga prata svenska
Ett inspirationsmaterial till en samtalscirkel

Upplägg med block

Teman

Anpassningsbara övningar

!
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Teman
I livsmedelsbutiken
1.

Förklara temat och titta sedan på film https://www.youtube.com/watch?
v=zapoiEMQnz8 (Svenska för alla. Handla mat på svenska) Stanna filmen då och då
och prata tillsammans om det som sägs.

2.

Låt gruppen komma på så många ord som möjligt som har med livsmedelsbutiken att
göra. Deltagarna får sedan jobba i mindre grupper om 2-3 personer. De väljer 5 ord
och skapar en dialog med de orden. Övningen avslutas med att grupperna visar/läser
upp sina dialoger för varandra.

3.

Gör övningen ”Artiga frågor i butiken” (i häftets övningsdel). Deltagarna drar var sitt
uppdrag och spelar upp detta tillsammans med ledaren eller en annan deltagare. Läs
uppdraget tillsammans först och förklara svåra ord. Deltagaren är kund och ledaren
arbetar i butiken.

Förslag på diskussionsämne:
- Sociala koder i butiken.
Vem sätter upp varupinnen? Hur fungerar kösystem kontra kölappar?
Hur hanterar man barn i butiken?

Mat och bak
1.

Ta med olika föremål från köket, tex potatisskalare, slev, visp, sked, måttsats, bunke,
kniv, skärbräda, bakform, handduk, grytlapp och stekspade, desto fler desto bättre.
Visa föremålen och gå tillsammans i gruppen igenom vad de heter.

2.

Lägg undan föremålen i en påse. Dela in deltagarna i två lag. Lagen får gärna ha
något som de kan göra ljud med – tex visselpipor och grytlock (ett ljud per lag).
Ledaren plockar fram ett föremål i taget, det lag som vet vad föremålet heter låter och
får sen svara. Ett poäng för varje rätt svar.

3.

Titta tillsammans på några olika recept och prata om olika begrepp.

3.

Ta med bildrecept. Det finns exempel längst bak i dokumentet, men man kan också
använda sig av dessa recept https://www.recepten.se/artiklar/steg_foer_steg.html Låt
varje deltagare få var sin bild från receptet. Var och en berättar i rätt ordning vad man
ska göra. Syftet är att träna hela meningar och att beskriva handlingar.

Förslag på diskussionsämne:
Låt gärna övningen mynna ut i ett samtal om favoritmat och egna recept.
Vilka ingredienser är svåra att hitta i Sverige?
Vad är dyrt här som är billigt i hemlandet?
Vilken mat gillar barnen?
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I klädbutiken
1.

Titta på filmerna https://www.youtube.com/watch?v=7tYfKQ9eSlc
(svenska med Mahmoud – köpa kläder) https://www.youtube.com/watch?
v=UFPEHBAdE14&t=298s (Kläder och färger – svenska för alla).
Stanna då och då och samtala kring filmerna.

2.

Dela ut storleksguiderna och prata tillsammans fritt kring dessa: https://
www.storlekar.se/ Ta gärna med måttband så att man kan mäta och jämföra (tex
fötterna i relation till skostorlek). Det är viktigt att ge utrymme för alla att prata och
tex jämföra med hemlandets storlekar.

3.

Jobba med ordkorten (längst bak i häftet). Varje deltagare får dra ett kort (utan att
visa de andra) och ska försöka förklara ordet för de andra deltagarna. De andra deltagarna försöker komma på vad det är för ord. Övningens syfte är att försöka beskriva
och berätta med andra ord.

4.

Fortsätt sedan att göra små dramaövningar med hjälp av uppdragen. (längst bak i
häftet) Varje person får ett uppdrag och får spela upp det för de andra. Man behöver
förklara övningen noga innan man börjar och också de olika uppdragen. Gör gärna ett
par exempelövningar först med väldigt enkla uppdrag för att deltagarna ska förstå
övningen.

Förslag på diskussionsämne:
- Kläder efter väder
Vad menas med det svenska uttrycket? Hur klär man barnen på vintern då det kan variera
många grader från en dag till en annan? Hur klär man sig själv för utelek i svenskt väder?
Hur mycket behöver man vara ute med barnen en vanlig dag? Vilka skillnader finns mellan
Sverige och hemlandet?

Tips!
Bjud gärna in kommunens konsumentrådgivare
eller en person som arbetar i klädbutik för att prata
om öppet köp och bytesrätt.
Om man in kan man bjuda in en person som jobbar på
en barnklädesbutik som kan berätta om olika typer av
kläder. Gäster är alltid trevligt!
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I trafiken
1.

Berätta om ämnet trafik. Låt deltagarna försöka komma på ord om trafik och sedan
komma på meningar med orden – gemensam runda med detta.

2.

Gör trafikbingo som finns längst bak i häftet. Det går till så att alla deltagarna får en
bingobricka (alla brickor är olika). Ledaren läser texten i nummerordning. Deltagarna
kryssar för den bild som passar ihop med det som ledaren läst. Till slut får någon fem i
rad lodrätt eller vågrätt och ropar då bingo. Syftet med övningen är hörförståelse

3.

Ta med bilder på olika trafiksituationer, en bra bildkälla är tex https://
trafikeniskolan.ntf.se/media/38250/bildspel_cykeldag.pdf . Deltagaren drar ett kort
och ska prata om bilden – om det är svårt hjälps man åt. Men man ska alltså inte bara
säga cykel utan tex berätta vad de olika delarna på cykeln heter eller berätta något
kring när man cyklat. De flesta bilderna bör handla om trafikregler, tex vad som gäller
vid ett övergångsställe eller på en cykelbana.

Förslag på diskussionsämne:
- Trafiksäkerhet med barn.
Ta med olika sorters reflexer och visa och prata kring.
Ta med en bild på en cykel med rätt utrustning och prata kring detta.
När kan barnen gå själva till skolan? Cykla själva?
Hur gör man när de små barnen inte vill sitta i vagnen eller hålla i handen?

Tema kreativitet och fantasi
1.

Prata tillsammans i helgrupp om begreppen ”fantasi” och kreativitet”.
Låt deltagarna komma med exempel på vad det kan innebära.

2.

Gör några kreativitetsövningar – från bladet ”kreativitetsövningar”.
Deltagarna kan sitta två och två och jobba själva först – och sen tillsammans.

3.

Gör övningen ”komponera en rapp”.

4.

Prata om begreppen ”likheter” och ”skillnader”. Dela ut olika föremål och låt deltagarna
beskriva likheter och skillnader mellan föremålen.

Förslag på diskussionsämne:
- Sagor sånger och barns lek.
Brukar deltagarna läsa böcker för sina barn? Sagor från minnet?
Brukar man sjunga? Vilka sånger?
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Lägesord (förberedelse för ”hitta vägen”)
1.

2.

3.

Deltagarna få två föremål var, t.ex. ett sudd och en burk. Ledaren säger ”Lägg suddet i
burken”, eller ställ burken på suddet” och deltagarna ska vara så snabba som möjligt
att följa instruktionen. Låt sedan deltagarna vara lekledare och den som ger
instruktionen.
Gör olika typer av fysiska övningar där lägesorden tränas. Börja t.ex. med att du som
ledare ger olika instruktioner av typen ”Sätt händerna bakom ryggen” eller ”Mona ställer sig mitt emot Sara”, som deltagarna följer. Vänd sedan på det så att alla deltagare
får ge instruktioner med lägesord till varandra.
Sätt upp massa bokstäver på olika ställen i kurslokalen. Välj ut några bokstäver som
bildar ett ord. Gör en beskrivning av var dessa bokstäver finns – muntligt eller skriftligt. Tex : ”Översta bokstaven till vänster om dörren”, ”Bokstaven under det minsta
fönstret”. När deltagarna hitta bokstäverna bygger de ihop dem till ett ord. Övningen
kan göras som en lagtävling där varje grupp får varsin beskrivning och olika bokstäver
och ord.

Hitta vägen
1.

2.

3.

Visa bilder av olika stadsmodeller på en storbildsskärm. Bra sökord är ”Isomatric map”.
Sätt gärna ut bokstäver på olika ställen på bilderna. Ställ frågor till deltagarna av
typen ”Om jag står vid A och ska gå till C – hur ska jag gå då?” Låt sedan deltagarna
ställa frågor till varandra. Använd gärna texten ”Vanliga fraser vägbeskrivning” som
stöd (se övningsdelen)
Dela ut en enklare kvartersbild, tex den som finns med längst bak i detta material. Låt
deltagarna ge varandra vägbeskrivningar utifrån bilden och se om man hamnar på
samma ställe.
Avsluta med att dela ut bilden ”Var bor jag”. Ställ frågor till bilden av typen ”Ett hus
med två skorstenar”, Huset med minst antal fönster” ”Huset näst längst till höger”. Låt
även deltagarna ställa frågor till varandra.

Förslag på diskussionsämne:
- Borta och hemma
Hur såg det ut på hemorten jämfört med där man bor nu?
Större eller mindre stad? Mer eller mindre natur?
Mer eller mindre folk att fråga om vägen?
Hur känns det att resa i Sverige?
Använder deltagarna kollektivtrafiken? Cyklar? Kör bil?
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När du är sjuk
1.

Prata om begreppet ”vården”. Vad betyder det? Gör gärna en samtalsrunda där var
och en får säga något om ämnet. Man kan ha en penna eller liknande som går runt i
ringen och bara den som håller i pennan får prata just då.

2.

Titta på filmen https://www.youtube.com/watch?v=b42Pr75zH2Y (om vårdcentralen).
Stanna filmen då och då och prata om det som sägs. Prata tillsammans i gruppen om
olika sätt att nå vården: Vårdcentralen, akutmottagningen, 1177. Vad är skillnaden?

3.

Träna tillsammans på att ringa till 1177. Ledaren är 1177 och deltagarna ”ringer” en
och en och ska beskriva sina besvär. Använd bilderna ”Ring 1177”. Varje deltagare får
dra ett kort och ska beskriva den åkomma/händelse som bilden visar. 1177sjuksköterskan ställer följdfrågor. Deltagare som vill får gärna vara 1177-sköterska
och ställa frågor.

Förslag på diskussionsämne:
- BVC
Hur tycker deltagarna att det fungerar på BVC?
Får man bra hjälp? Vad gör man där?

Tips!
Gör gärna ett studiebesök på ett apotek, där deltagarna
får ställa frågor till personalen.
Kontakta Folktandvården för ett besök i gruppen.
Lägg upp besöket som ett samtal där deltagarna får
ställa sina frågor.
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När något händer

1.

Börja med att diskutera begreppet ”trygghet”. Vad betyder det?
När är man trygg och när är man inte trygg?

2.

Titta på MSBs film ”Om det brinner i lägenheten” https://www.youtube.com/watch?
v=1k8OCxqsceM Stanna filmen då och då och diskutera det som sägs.

3.

Prata om 112. Diskutera var man kommer om man ringer dit. Vad gör SOS alarm, vilka
har de kontakt med? Gå igenom vanliga frågor som SOS alarm ställer när man ringer och
träna på att svara på dem . En deltagare är operatör och en deltagare ringer från en
olycksplats. Deltagarna får hitta på olika olyckor (det brinner, trafikolycka, drunkning,
allergisk reaktion, barn som satt i halsen, hjärtproblem osv.) och försöka förklara för
”SOS-operatören”.
SOS alarm, vad har inträffat? Vilken adress? Är det någon som är skadad? Vilket telefonnummer kan vi nå dig på?/Kan vi nå dig på det nummer du ringer ifrån? Kommer du att
vara kvar på platsen?

Förslag på diskussionsämne:
- Trygghetssystemet
Vad finns det för trygghetssystem i Sverige? (Polisen, Räddningstjänsten, Kvinnojourer,
Brottsofferjouren). Vart vänder man sig om det händer något som inte är akut?
Hur gör man en anmälan om ett brott?

Hemma hos mig
1.

Ta med olika föremål från ett hem, tex tandborste, diskborste, leksak, örngott, skohorn, penna osv. Deltagarna sitter i ring (i respektive grupp). Varje deltagare får ett
föremål bakom ryggen, som vare sig de själva eller de andra ska se. De ska beskriva
hur föremålet känns, ser ut och vad det används till. Sedan ska de andra gissa vad det
är. Var noga med att beskrivaren måste få säga en mening innan de andra börjar
gissa.

2.

Lägg upp föremålen på bordet och diskutera tillsammans i vilka rum som de olika föremålen finns. Låt alla deltagare berätta vilket rum som de tycker bäst om och varför.

3.

Lägg upp bilder från ett hem på bordet. Ge varje deltagare en bild som motsvarar en
av bilderna på bordet (en kopia). Deltagarna ska inte visa bilden för de andra. Varje
deltagare beskriver sin bild och de andra ska gissa vilken bild det är.

4.

Dela ut samtalskorten ”Hemma hos mig”. Gruppen hjälps åt att förklara orden och
samtala kring dem

Förslag på diskussionsämne:
- Mitt drömhem
Hur bodde deltagarna i hemlandet? Hur bor de nu? Hur skulle de allra helst vilja bo?
I staden? På landet? I villa? I lägenhet? Stort? Litet?
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På fritiden
1.

Inled med en runda där deltagarna får berätta vad de gjort sedan förra träffen.

2.

Visa filmen ”Fritid” av Information Sverige
https://www.youtube.com/watch?v=8F9WszgKaZk

3.

Försök tillsammans komma på så många olika saker som möjligt som man kan göra på
sin fritid. ”Brainstorma”.

4.

Använd bildkorten ”Min fritid” och ställ frågor till varandra. Sitt i en cirkel, tex runt ett
bord. Första personen ställer en fråga till person nummer två. Frågeställaren väljer
tempus, hen kan endera fråga ”Vad ska du göra i morgon?” eller ”Vad gjorde du igår”?.
Person nummer två ska dra ett bildkort och svara på frågan med hjälp av bildkortet.
Första gångerna kan ledaren vara frågeställare för att förtydliga övningen.

5.

Gör samma övning men lägg nu till känslokorten. Deltagarna ska nu berätta vad de
ska göra och vad de tycker om det. De ska också berätta varför de känner så. Tex ”I
morgon ska jag rida. Det gör mig arg eftersom jag inte tycker om hästar”.

6.

Gör samma övning igen. Efter att deltagaren berättat vad hen gjort eller ska göra drar
frågeställaren ett frågekort och ställer en fråga med hjälp av ordet. Tex ”Var ligger ridskolan?”.

Förslag på diskussionsämne:
- Barns fritid
Vad gör de på fritiden tillsammans med barnen? Om man även har större barn—vad gör de?
Är det någon som är med i en förening? Vad finns att göra på orten?
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Scener – artiga frågor i butiken
Skriv ut bladet och klipp isär de olika scenerna till remsor som läggs i ett kuvert.
Deltagarna drar var sin scen och spelar upp den tillsammans med ledaren eller en annan
deltagare. Ta tid och prata om de olika situationerna. Vad betyder det tex att ”panta” och vad
är delikatessdisken? Försök att involvera hela gruppen i att förklara ord och begrepp för
varandra.
Träna på artighetsfraser och hur man frågar på ett trevligt sätt.

Scen 1
Du står i delikatessdisken och ska beställa 4 hekto potatissallad.

Scen 2
Du ska köpa toalettpapper men hittar det inte.

Scen 3
Du ska panta flaskor men maskinen fungerar inte.

Scen 4
Du ska köpa en halv vattenmelon och behöver hjälp att dela den.

Scen 5
Du ska köpa medicin som finns bakom disken i kassan.

Scen 6
Du vill köpa smågodis som inte innehåller gelatin och behöver hjälp med vad
som finns.

Scen 7

Du undrar hur när affären öppnar och stänger på lördagar

Scen 8
Du har tappat en burk sylt på golvet. Burken har gått sönder.
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Ordkort i klädbutiken
Skriv ut och klipp isär.

Snygg

Provrum

Byta om

Prova

Provhytt

Passar bra

För liten

För stor

En större
storlek

En mindre
storlek

Kort eller
kontant

Barnavdelning

Skosnören

Stänger

Öppnar

Lämna tillbaka

Klack
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Uppdrag i butiken
Du ser en röd blus i affären och undrar om den finns i en annan färg.
Du ska köpa en tröja till din son och vill kunna byta den om den inte passar
honom.
Du är på skoaffären och vill prova ett par skor i storlek 39.
Du har hittat tre klänningar som du vill prova
Du provar en klänning som är för liten och vill prova en annan klänning.
Du har köpt en t-shirt som du vill lämna tillbaka.
Du har köpt ett par byxor som du vill lämna tillbaka, men du har tappat bort
kvittot.
Du provar ett par jeans som är för stora och vill prova ett annat par.
Du har köpt ett par skor. Sulan ramlade av första gången som du använde
skorna.

11

Trafikbingo

1.

På vintern kan det vara halkigt på vägarna

2.

En vuxen håller ett barn i handen. Det är ett vägmärke som visar att det
är en gågata.

3.

Skylten visar att det är 3 km till centrum

4.

Här måste man stanna bilen.

5.

I Göteborg och Norrköping finns det spårvagnar.

6.

Här åker en röd buss som har två våningar

7.

Den gula bussen kör in på busshållplatsen

8.

Trafikljuset visar att du inte får gå över gatan nu.

9.

Denna skylt som varnar för ett stort djur finns inte i Sverige

10. Här får man parkera bilen.
11. PÅ denna ska man trycka för att få gå över gatan
12. Den blå bussen har två våningar
13. Jag måste tanka bilen
14. Detta är en varningsskylt för ett djur som heter ren.
15. Bilden visar 6 olika vägmärken.
16. Vägmärket visar att man inte får rida här.
17. Ibland när man kör bil långt, behöver man stanna och ta en paus på en
rastplats.
18. När bilen blir smutsig åker jag till en biltvätt och tvättar den.
19. Trafikljuset visar att du får gå över gatan nu.
20. Sent på hösten byter man däck till vinterdäck. På våren byter man till
sommardäck.
21. Man behöver övningsköra för att lära sig köra bil. Det kan man göra på
körskola eller med en vän som har körkort och är godkänd som handledare.
22. En av Sveriges största cykeltävlingar går runt sjön Vättern.
23. För att synas i mörkret behöver man reflexer som barnet på bilden.
24. Man måste ha fyllt 18 år för att ta körkort i Sverige.
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Bildrecept sockerkaka
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14

15

Kreativitetsövningar
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1.

Förklara vad en rapp är. Spela en rapp på enkel svenska.

2.

Brainstorma tillsammans för att hitta på en låttext.

3.

Skriv upp det deltagarna kommer på, på tavlan:
Ge mig förslag på känslor.
Ge mig förslag på olika yrken.
Ge mig förslag på något som ni tycker är typiskt svenskt.
Ge mig förslag på något som är typiskt för ditt hemland.
Ge mig förslag på olika väder.
Ge mig förslag på goda egenskaper.
Ge mig förslag på negativa egenskaper.
Ge mig förslag på något som finns i skogen.
Ge mig förslag på frukt.

4.

Dela in deltagarna i grupper om 3-4 personer.

5.

Dela ut två kategorier till varje grupp. Varje grupp väljer ett ord i varje
kategori. Grupperna ska nu skriva en mening per ord – en mening som
innehåller det ordet.

6.

Varje grupp har nu två meningar. Grupperna får skriva upp sina meningar
på tavlan, och också säga dem högt. Sätt tillsammans meningarna i en bra
följd. Klappa och rappa i 4-takt.
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Enkel kvartersbild—vägbeskrivningar
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A

B

C

D

E

F

G

Ring 1177

20

Samtalskort hemma
Hyresrättsföreningen

Lägenhet

Bostadsrätt

Hyresrätt

Hemförsäkring

Brandvarnare

Sopsortering

3 rum och kök

Tvättstuga

Återvinningsstation

Bovärd

Granne

Trapphus

Trädgård

Husdjur

Renovera
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Bilder ”Hemma hos

22

23

24
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Bildkort, känslor

Ledsen

Arg

Generad

Nervös

Glad

Sur

Kär

Förvånad

Uttråkad

Blyg

Rädd

Orolig

Trött

Hungrig

Pigg

stressad
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Bildkort—På fritiden
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Frågeord
Varför

Vad

När

Hur

Vilken

Var

Vilket

Vart

Vem

Varifrån

Vilka
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