AMIRA TIME / NU KOMMER AMIRA
EN SPRÅKUTVECKLANDE MINI-SITCOM

AMIRA TIME / NU KOMMER AMIRA
EN SPRÅKUTVECKLANDE MINI-SITCOM

OM PROGRAMSERIEN
Amira time / Nu kommer Amira är en sitcom i 18 avsnitt. Alla avsnitt är fyra minuter långa. Varje avsnitt
finns i tre versioner;
• engelska, lätt
• engelska, lätt med stödord
• svenska, lätt med stödord

PEDAGOGISK IDÉ

Målet med serien är att eleverna lär sig svenska och
engelska på ett roligt och lättsamt sätt. Genom att alla
program är tematiskt uppbyggda och följer samma
mönster är det lätt att hänga med i handlingen även om
man inte förstår allt som sägs. Vanliga ord och fraser
upprepas i flera program, vilket underlättar språkutvecklingen. Programmens handling drivs nästan uteslutande framåt genom dialog, så att fokus naturligt
blir på muntlig kommunikation. Programmen cirkulerar kring vardagssituationer, både allmänmänskliga
och sådana som är mer typiskt svenska, så som att fira
midsommar eller att handla på Systembolaget.
Språket är enkelt med korta fraser och vanliga ord.
Generellt riktar sig programmen till elever och studenter främst på GERS-nivå A1 – B2.
Programmen är fristående och kan ses i vilken
ordning som helst.

HANDLING

Harry och Yemi hänger för det mesta på ett fik. Deras
vän Amira kommer också dit varje dag – men är alltid
sen. Anledningen är alltid rolig, intressant eller knasig.
Yemi och Harry lyssnar nyfiket på Amira. Alla avsnitt
är upplagda på samma sätt:

Akt 1
Harry och Yemi hänger på fiket. Amira gör entré.
Akt 2
Amira förklarar varför hon är sen. Vi får se vad som
just hänt henne.
Akt 3
Tillbaka på fiket. Amira, Harry och Yemi kommenterar
det Amira varit med om och som vi just har fått se.

PERSONER
•
•
•

AVSNITTSFÖRTECKNING
•
•

TEXTNING

•

ORDLISTOR OCH MANUS

•

Alla program textas på sju språk; svenska, engelska,
arabiska, kurdiska, persiska, somaliska och tigrinja.
Alla program har ordlistor och manus. Dessa ligger i
anslutning till respektive program.

MÅLGRUPP

Programserien är tänkt att kunna användas av elever på gymnasiet, SFI och Komvux – både för enskilt
och lärarlett arbete. Programmen kan även fungera
på högstadiet. Serien är även tänkt att fungera som
språkträning för den som ännu inte är inne i det svenska utbildningssystemet, till exempel de som väntar på
uppehållstillstånd.

Amira är glad, nyfiken och självständig. Hennes
bästa vänner heter Harry och Yemi. Amira förstår
inte att Yemi är förälskad i henne.
Harry är avslappnad, lat, snäll och lite korkad. Han
älskar att äta och bäst av allt är kakor, bullar och
allt annat som är sött.
Yemi är smart, välklädd och allmänbildad. Han
tycker om att lösa korsord, läsa böcker och är
hemligt kär i Amira. Eller så hemligt är det inte;
Harry har i alla fall fattat…

•
•

Den perfekta presenten /The perfect gift
Harry har en speciell dag att fira. Yemi och Amira
vet inte om det. Eller?
För ung /Too young
Amira är sen eftersom hon handlat på
Systembolaget. Men är hon inte för ung för det?

Vegan /Vegan
Amira är sen. Hon har lunchat med en vän som är
vegan. Eller är hon vegetarian?
Vem? / Who?
Yemi försöker lära Harry journalistens fem
viktigaste frågor. Amira är sen på grund
av en farlig haj.

Får jag lov? / Let’s dance
Amira behöver en danspartner till en tävling.
Kanske är Yemi en lämplig kandidat?
Kom i form /Workout
Amira har tränat på gym. Men att lyfta vikter
var inte så enkelt som hon trodde.

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

Förkylningen /The cold
Amira är sen eftersom hon blivit förkyld.
Allt började med att hon blev väckt av grannen.

SÅ HÄR KAN DU ARBETA MED PROGRAMMEN

Björnen/The bear
Amira är sen som vanligt. Den här gången har hon
varit i skogen och stött på en björn.

Här kommer några metodtips. Har du fler? Tipsa gärna om dem på Facebooksidan UR - Ny i Sverige.

Vilse i Parken /Lost in the park
Amira går vilse i parken. Men så träffar hon en
konstnär som hjälper till på ett smart sätt.

Listan /The list
Amira skriver listor för att komma ihåg allt hon
ska göra. Men hjälper det verkligen?
The crossword puzzle /Korsordet
Yemi försöker lösa ett korsord. Det visar sig att
hjälp kommer från ett oväntat håll.

Frisparken /Freekick
Amira har stukat foten på en fotbollsmatch. Men
hon är glad ändå. Hur kommer det sig?

Följ doften /Follow the smell
Amira letar febrilt efter klassrummet där hennes
kurs är. Då får hon rådet att följa doften för att
hitta rätt.
Var tyst! /Be Quiet!
Amira är på biblioteket. Hon tycker att det är
jättesvårt att vara tyst. Hon blir ju så överlycklig
när hon hittar boken hon letar efter.
April, april /April Fools
Det är första april. Yemi och Amira lurar Harry.
Fast Harry kanske skrattar sist?

Midsommar /Midsummer
Amira, Yemi och Harry förbereder ett midsommarfirande med blommor, drömmar och sill.
Släkten är värst /It’s all relative
Amira försöker förstå handlingen i en teveserie.
Det visar sig inte vara det lättaste. Vem är gift
med vem och hur är de alla släkt med
varandra egentligen?
För många val /Too many choices
Harry har svårt att välja fikabröd till kaffet.
Amira i sin tur har svårt att möblera om
därhemma. Var ska tavlan hänga?
Det finns ju så många val.

Eftersom serien om Amira finns på två språk i tre versioner och är textat på sju språk blir förstås möjligheterna att använda programmen på olika sätt mycket
stora. Till varje program finns dessutom manus och en
ordlista i ett separat arbetsblad.

ARBETA MED TEMAN

Titta på programmen utifrån olika teman. Då kan det
passa bra att se ungefär tre program ihop. Här följer
några exempel på hur programmen kan grupperas.
• Högtider och speciella dagar; Midsummer, The
perfect gift, April fools.
• Fritidsaktiviteter; Free kick, Workout, Let’s dance
och Follow the smell.
• Typiskt svenskt; Midsummer, Too young, The bear
• Yrken; Be quiet!, Lost in the park, Who?

INDIVIDANPASSA

Eftersom programmen är korta kan det vara bra att titta
på dem flera gånger, kanske på flera versioner. Variera
också genom att titta med och utan text, både på modersmålet och på målspråket. För att stärka förförståelsen kan det vara bra att gå igenom ordlistan ordentligt
innan ni tittar. Detsamma gäller förstås för manus.

MEDAN NI TITTAR

Pausa programmet på lämpligt ställe och låt deltagarna beskriva stillbilden. Uppmana dem gärna att vara
detaljrika och nämna färger på kläder, möbler, vad alla
i scenen gör och så vidare. Låt deltagarna gissa vad
som kommer att hända i programmet.

EFTER ATT NI HAR TITTAT
•

•
•

Prata om vad som hände i programmet. Några exempel på frågor/uppmaningar:
– Vad gjorde Amira?
– Varför var Amira sen?
– Hur skulle du ha gjort i den situationen?
– Vad hände på fiket?
Beskriv huvudpersonerna. Arbeta gärna med adjektiv i samband med denna övning.

Diskutera något ämne i samband med varje program. Använd möjligheten att visa på skillnaden
mellan fakta och åsikt, till exempel: Vad är midsommar? Hur går midsommarfirande till? Vad
tycker du om midsommarfirande? Vad tycker du
om allemansrätten? Vad innebär allemansrätten?

•

•

•

Intervjua varandra om det ämne som är aktuellt
i programmet, till exempel: Har du någon hobby?
Berätta om en gång då det var svårt att bestämma
sig. Berätta om en gång du var sen till något. Har
du gått vilse någon gång?
Rollspel. Spela upp programmen igen tillsammans.
Gör grupper om fyra – fem personer och låt varje
grupp spela upp ett avsnitt. Hitta gärna på nytt
slut eller ändra handlingen på annat sätt. Använd
manus för att repetera fraser, ord och uttryck.
Återberätta programmet, antingen skriftligt eller
muntligt. Öva på att sammanfatta handlingen.

ARBETA VIDARE
•
•
•

•
•
•
•

Skriv ett nytt slut, skriv ett program där Amira
äntligen ser Yemi och kärleken besvaras.

Arbeta med frågeord. Leta efter frågeord och skapa egna frågor kring dem.

Förklara och arbeta mer med svåra ord; abstrakta, långa och sammansatta ord. Det är bra att även
fokusera på idiomatiska uttryck och metaforer på
samma sätt.
Arbeta med uttal genom att läsa manus högt efter
att först ha lyssnat och tittat på programmet.

Be deltagarna uppmärksamma och särskilt fokusera på småorden – att, och, men, så, för, än och så
vidare.
Använd manus som bas för diktamen för att träna
hörförståelse och att skriva på målspråket.

Arbeta med grammatik. Några exempel:
– Leta efter ord i neutrum och reale.
– Arbeta med ord i singular och plural.
– Arbeta vidare med ordlistan. Böj orden i fler
tempus, hitta motsatser, synonymer osv.
– Ordna orden i ordlistan i ordklasser.
– Arbeta med ordföljd. Använd meningar ur
manus och dela dem i två delar och be deltagarna
para ihop dem. Eller släng om ordföljden och
gör samma sak.

LÄROPLANSKOPPLINGAR
Genom att titta på, och arbeta med, Amira-serien berörs det centrala innehållet i många kurser på gymnasiet, Komvux och SFI.
•
•
•

Programserien kopplar till Lgy11, främst kurserna
Engelska 5 och SVA1 och SVA2.
Den kopplar också till kursplanen för SFI, främst
kurs A, B och C.
Även studenter på kursen Engelska för kommunal
vuxenutbildning på grundläggande nivå kan dra
nytta av Amira time.

Engelska 5, gymnasiet
Centralt innehåll
•
Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning
samt samhälls- och arbetsliv; aktuella områden; händelser
och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och
känslor; relationer och etiska frågor.
•
Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel intervjuer.

SVA 1 och SVA2
Centralt innehåll
•
Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika
mottagare. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i
samtal och diskussioner. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till ämne,
syfte, situation och mottagare, och där argument används för
att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument.
•
Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer.
Engelska för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå
Centralt innehåll
•
Aktuella och kända ämnesområden, intressen, vardagliga
situationer, aktiviteter och händelseförlopp, relationer och
etiska frågor samt åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
•
Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella
företeelser i sammanhang och delar av världen där engelska
används.
•
Samtal och sammanhängande talat språk, till exempel dialoger och intervjuer.
•
Språklig säkerhet när det gäller till exempel uttal, intonation,
fasta språkliga uttryck och satsbyggnad, för att skapa tydlighet, variation och flyt.

SFI
Målet för den kommunala vuxenutbildningen i svenska för invandrare (sfi) är att eleven ska
•
utveckla sin förmåga att tala, samtala, läsa, lyssna och förstå
svenska i olika sammanhang
•
utveckla ett gott uttal
•
Kurs B (A1/A2) Eleven kan förstå tydligt, enkelt tal i vanliga
situationer i vardagslivet.
•
Kurs A (A1-/A1) Eleven kan med stöd kommunicera med ett
enkelt språk i några situationer som rör den egna personen.
•
Kurs B (A1/A2) Eleven kan med stöd kommunicera med ett
enkelt språk och med hjälp av gester i vanliga situationer i
vardagslive

