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Introduktion
Programserien Hitta hem är en vardagsnära och språkutvecklande dramaserie som vill väcka engagemang
och lust att uttrycka egna tankar och erfarenheter. I säsong 1 får vi följa Martina, Jamal och deras sfi-lärare
Ylva, som på olika sätt möter igenkännbara situationer men tacklar dem olika.
I säsong 2 fortsätter Martinas och Jamals gemensamma resa. Jamal avslutar sin utbildning och omfamnar
allt som har med Sverige att göra. Martina tycker att det mesta är svårt och saknar sitt hemland. En ny vän
som heter Hassan dyker upp med ett problem som ingen verkar kunna lösa. Historien innehåller spirande
kärlek och kriser – och på vägen möter vi både föräldrar och en viss lärare. Om Martina och Jamal kan
hitta hem på riktigt återstår att se.
Till serien hör ett pedagogiskt arbetsmaterial att välja ur:
•

Dialogmanus och tre arbetsblad till varje avsnitt – finns som två separata dokument på webben,
med dialogmanus i ett dokument och de tre arbetsbladen i ett gemensamt.

•

Reflektionsfrågor kring innehåll och språk för gemensamt arbete utifrån varje avsnitt – finns i
denna handledning.

Det pedagogiska materialet erbjuder ett brett underlag som kan ligga till grund för bedömning enligt
kunskapskraven för kurs C och D i sfi-undervisningen. Övningarna i de avsnittsspecifika delarna
(sida 11–32) ger goda möjligheter att koppla till Läroplan för Vuxenutbildningen (L Vux12), såväl inom
värdegrund som kunskapsmål.

Målgrupp
Dramaserien vänder sig primärt till sfi-elever i C- och D-kurs men även till andra vuxna vars språknivå
motsvarar nivå A2+ eller B1, enligt den europeiska bedömningsskalan för språk.

Syfte
Syftet med programserien och det pedagogiska arbetsmaterialet är att ge lust till språket,
och inspirera till samtal och reflektion.
I enlighet med Läroplanen för Vuxenutbildningens inledande kapitel erbjuder serien
möjligheter att samtala om ”…sådana kunskaper som utgör den gemensamma
referensramen i samhället och som utgår från de grundläggande demokratiska
värderingarna och de mänskliga rättigheterna” (Lvux12 rev.17).
Förhoppningen är att programmen och det pedagogiska materialet engagerar med teman
som relationer i familjen, studier, att leva upp till förväntningar, bli missförstådd eller
hemlängtan av olika slag. Allmängiltiga frågor ger igenkänning och kan leda till
motiverande samtal oavsett vem man är eller var man kommer ifrån. I arbetsbladen ges
möjlighet att fortsätta samtala, öva, repetera och kontrollera olika språkliga färdigheter.
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Avsnittsförteckning
Avsnitt 1: Familjen
Vi får veta hur det har gått för våra vänner sedan vi träffade dem sist. Jamal blickar framåt, Martina funderar över
tillvaron i Sverige.
Avsnitt 2: Barnvakten
Hassan träffar sin handläggare på Migrationsverket och Martina vänder sig till sin pappa Konrad för att får hjälp
med Axel. Men är det en barnvakt att lita på?
Avsnitt 3: Nya vänner
Jamal firar sin examen från KTH och möter en ny sida av Hassan. Martina undrar hur man skaffar svenska
kompisar.
Avsnitt 4: Mammaliv
Martina träffar grannens mammagrupp och Jamal får ett oväntat besked av sin mamma i Kurdistan. Den lilla
familjen på promenad möter på Hassan under en bro.
Avsnitt 5: Poesi
Ylva erbjuder Hassan tak över huvudet och bjuder in honom till SFI för att läsa dikter. En elev blir extra
intresserad.
Avsnitt 6: Kolonilotten
Jamal går på en anställningsintervju som går sämre än väntat, men det blir en magisk kväll på Ylvas kolonilott där
vännerna får höra om två goda nyheter.
Avsnitt 7: Jobb, jobb, jobb
Fast anställning, projektarbete eller uppdrag? Hassan får en chans till jobb och Martina presenterar sig på en
webbyrå. Mest nöjd blir Jamal.
Avsnitt 8: Medborgaren
Som svensk medborgare kan man bo i hela EU. Bra, tycker Martina. Hassan funderar på att dra till Frankrike.
Avsnitt 9: Oväntat besök
Martina tror att hon ska fika med grannens mammagrupp, men det hela liknar mer ett träningspass. En annan
mamma dyker upp i lägenheten.
Avsnitt 10: ”Glad” midsommar
Konrad har lovat en riktigt svensk midsommar, och den lilla familjen vill gärna tro på honom. Hassan lämnar ett
avskedsbrev som oroar Ylva.
Avsnitt 11: Saknad
Hassan är försvunnen och det är många som är oroliga, förutom Ylvas elaka kollega. Martina och Jamal grälar –
medan den saknade själv besöker gangstern Jimmy.
Avsnitt 12: Spanien kallar
Shilan får se Stockholm från sin bästa sida och Martina berättar om sin längtan till Spanien. Jamal grälar vidare och
Hassan får ett tveksamt uppdrag.
Avsnitt 13: Hassans beslut
Yasmin får tag på Hassan och förklarar sina känslor för honom. Jimmy blir våldsam och Konrad möter Hassan när
allt är över. Shilan ger ett sista råd.
Avsnitt 14: Picknick
Det krisar i relationen, så Jamal bestämmer sig för att överraska Martina. Hassan och Yasmin finner lyckan men
hotet om utvisning tar över allt.
Avsnitt 15: På återseende
Hassan har inte fått ett fast jobb och inget uppehållstillstånd. Ylvas elaka kollega Åsa får en idé. Gänget samlas för
ett känslosamt farväl på Arlanda.
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Mediepedagogiskt medskick
Före visning av ett program
Arbeta med förförståelse. Låt eleverna ta del av de avsnittsbeskrivningar som finns på UR Play, eller i den
här handledningen. Genom att eleverna får fundera över ett avsnitts tema i förväg ökar behållningen av
programmet. Samtala också om titlarna: Vad betyder Hitta hem? Varför heter serien Hitta hem? Vad heter
avsnittet som vi ska se? Vad tror du att det kommer att handla om?
Arbeta med att förstärka kopplingen till elevernas egna tankar och erfarenheter med hjälp av
reflektionsfrågor. Detta kan göras både före och efter ett avsnitt. Serien kan väcka tankar och känslor, och
ge möjligheter att reflektera kring mer komplexa mänskliga funderingar inom värdegrund, demokrati,
relationer, heder och kulturella vanor. Något som i sin tur fungerar både språkutvecklande och lärande.
Om språknivån i gruppen gör det svårt att samtala kring den här typen av ämnen kan eleverna ges
möjlighet för ytterligare förberedelse; sitta i språkgrupper och stötta varandra, eller få möjlighet att
översätta ord och fraser till sitt starkare språk. I vissa grupper väljer man att se avsnittet både hemma i
förväg var och en för sig, samt sedan tillsammans i grupp.
Under visning av ett program
Stötta eleverna till ett aktivt tittande och lyssnande. Pausa programmet vid behov. Samtala kring
karaktärerna under eller efter tittande. Hur är personerna? Vad händer? Vad väcker personerna och
händelserna för tankar och känslor?
Efter visning av ett program
De reflektionsfrågor som finns i de avsnittsspecifika delarna fungerar bra efter tittandet. Passa gärna även
på att fördjupa förståelsen med uppgifterna kring språkliga frågor och uttryck i lärarhandledningen.
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Möjlig arbetsgång – arbeta med ett avsnitt

FÖRE AVSNITTET
•

Skapa förförståelse
Grunda gärna med en reflektionsfråga.
Ge eleverna länken till avsnittet för att kunna titta hemma i förväg.

•

Dialogmanus
Läs dialogen enskilt och tillsammans.

•

Arbetsblad – ordkunskap
Notera nya ord.

SE AVSNITTET
•

Att lyssna och titta aktivt
Titta, lyssna och anteckna.
Pausa ofta.
Ställ frågor om personer/händelser/repliker: vad, vem, hur, varför.

•

Arbetsblad – quiz
Kopiera och dela ut för visuell stöttning under tittande.

EFTER AVSNITTET
Avsnittsspecifika reflektionsfrågor finns i lärarhandledningen. Utgå ifrån elevernas egna erfarenheter, tankar
och kopplingar till avsnittets innehåll, samt karaktärernas val och handlingar.
•

Språklig fördjupning
Spara vissa repliker från avsnittet till att arbeta med efteråt.

•

Sammanfatta
Låt eleverna sammanfatta avsnittet med egna ord.

•

Red ut
Red ut oklarheter och missförstånd.

•

Arbetsblad – återberätta
Öva på att svara på frågor som vad, vem, hur och varför. Bildstöd finns.
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DEN PEDAGOGISKA HELHETEN
Arbetsblad, dialogmanus och reflektionsfrågor är kopplade till innehållet i respektive avsnitt. Det ger
möjlighet att öva språkliga färdigheter som hörförståelse, muntlig produktion, muntlig interaktion och
ordkunskap. Arbetsbladen kan även användas som underlag till läsförståelse och skriftlig produktion.
Här i lärarhandledningen finns förslag på ytterligare övningar och frågor för fördjupande samtal i de
avsnittsspecifika delarna.
Dessa har två perspektiv:
•

Reflektionsfrågor: frågor att fundera kring som avsnittet väcker. De går att använda sig av både
före och/eller efter att ha sett ett avsnitt.

•

Språkliga frågor: utvalda fraser och uttryck att läsa och samtala om, samt andra språkfrågor att
samlas kring och diskutera vidare.

Arbetsblad: Quiz (förståelse)
Arbetsbladet innehåller ett quiz med facit. Gå gärna igenom quizet tillsammans för att säkra att
eleverna har förstått frågorna och svarsalternativen.
Förslag på användning:
•
•
•

före avsnittet som vägledning till vad eleverna kan lyssna efter
direkt efter avsnittet som hörförståelse
som samtalsunderlag för att prata vidare om personerna och händelserna
– och elevernas egna tankar och upplevelser.

Obs! De flesta frågor är av hörförståelsekaraktär, men bygger även på vad eleven har
förstått, eller inte förstått, av sammanhanget.
Tips! Använd gärna ett digitalt verktyg för eleverna att träna frågor, ord och uttal i.
Vana elever kan själva skapa övningar.
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Arbetsblad: Ordkunskap
Arbetsbladet innehåller tomma rader för eleverna att notera nya ord på. Det finns också en kolumn
för att beskriva ordet och en kolumn för att översätta det till elevens starkaste språk.
Förslag på användning:
•
•
•
•
•
•

samla nya ord
slå upp ord
träna att, enskilt eller tillsammans, beskriva orden
använd svenska.se som stöd (beskrivning av ordet och dess böjningsformer)
lyssna till hur orden uttalas på svenska.se
ta reda på ordets ordklasstillhörighet och böjningsformer.

Tips! Många ord förekommer inte isolerat i en replik utan hör till en fras eller ett uttryck.
Passa på att visa flera av ordets användningsområden. I avsnitten finns exempelvis många
prepositionsuttryck: ”ljuger för” och ”säger sanningen till”. Uppmärksamma därför gärna
eleverna på hur orden används.

Arbetsblad: Återberätta (muntlig interaktion och produktion)
Arbetsbladet innehåller centrala frågeställningar och stödord för samtal till avsnitten – vem, vad,
hur, när och varför. Här finns också bilder som stöd för mer fritt och associativt berättande.
Förslag på användning:
•
•
•
•
•

läs igenom stödorden, stödfraserna och ”börjorna” för att säkerställa elevernas
förståelse
låt eleverna själva försöka ta reda på vad stödorden, stödfraserna och
”börjorna” betyder
bearbeta genom att använda EPA-modellen: fundera på svaren enskilt (E),
jämför svaren i par (P) och samtala sedan alla tillsammans (A)
låt eleverna skriva sina svar efter att ha pratat om innehållet.
använd gärna bilderna som stöd för att svara på frågorna eller för ett mer fritt
berättande.

Tips! Modellera hur den första frågan kan besvaras och hur stödrutan kan användas.
Tips! Vissa avsnitt avslutas med att berättarrösten påstår något eller ställer en fråga.
Skriv gärna av påståendet/frågan och låt eleverna diskutera.
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Dialogmanus – uttal, läsförståelse och drama
Dialogmanusen fungerar väl för uttalsträning. De ord som betonas finns markerade.
• I ett yttrande är ett eller flera ord betonade.
• Ett betonat ord innehåller en eller högst två betonade stavelser.
• En betonad stavelse har längre varaktighet och är mer framträdande än omgivande obetonade
stavelser.
• Längden hos en betonad stavelse ligger huvudsakligen på stavelsens vokal eller närmast följande
konsonant.
Exempel:
Hitta de betonande orden i frasen: På fredagar brukar Ylva gå på yoga.
Hitta den betonade stavelsen i de betonade orden: På fredagar brukar Ylva gå på yoga.
Hitta och förläng det långa ljudet i de betonade stavelserna: På fredagar brukar Ylva gå på yoga.
Källor:
Bosse Thorén, fil. dr i fonetik, Högskolan Dalarna
Johanna Eriksson, Nationellt centrum för Svenska som andraspråk
Vill du veta mer?
• Bosse Thorén: Svensk fonetik för andraspråksundervisningen, 2014
• Inspelad föreläsning, se Nationellt Centrums symposium, 2015 – program:
Kärnan i uttalsundervisning: Vad bör lärare prioritera?
Förslag på användningsmöjligheter för dialogmanus:
•
•
•
•
•
•

före avsnittet – för gemensam förförståelse
under avsnittet – för att stötta lyssnande och förståelse
efter avsnittet – som repetition och som ”facit” för vad som sades
övningsmaterial till högläsning
öva uttal och betoning
underlag till rollspel.

Tips! Välj en scen att arbeta mer med. Klipp isär replikerna. Låt eleverna träna på att se
ett sammanhang genom att sätta ihop replikerna igen.
Prata tillsammans om hur eleverna löste uppgiften. Blev det bra? Varför/varför inte?
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Avsnittspecifik samtalsfördjupning
Hitta hem innehåller olika teman som väcker elevernas lust att uttrycka sig. Det finns stora möjligheter att
fundera kring mänskliga värderingar och tankar om att leva i ett nytt land. Det primära målet med
samtalen är att eleverna övar muntlig interaktion, turtagning och hur man håller samtalet vid liv. Men
eftersom skriftlig förmåga också är viktig kan samma dilemman och frågeställningar även behandlas i
texttyper som chatt, blogginlägg och insändare.
I de avsnittsspecifika övningarna finns stöd för elevernas samtal – reflektionsfrågor samt olika språkliga
frågor att lyfta tillsammans.
Tips inför ”reflektionsfrågor”:
•

•

•

Låt eleverna diskutera frågorna tillsammans och gärna skriva svaren i par, smågrupper eller
individuellt i en gemensam blogg eller annat gemensamt forum. På så sätt övar eleverna att
upprätthålla samtal, resonera och uttrycka åsikter.
Ställ frågor som relaterar till eleven:
Vad tycker du? Vad skulle du ha gjort? Har du varit med om något liknande? Vad
tror du händer i nästa avsnitt?
Åsikter och värderingar kan även uttryckas med hjälp av respons-appar.

Tips vad gäller ”fraser och uttryck att diskutera”:
•

Låt eleverna läsa uttrycken högt tillsammans. Låt dem gemensamt försöka lista ut betydelsen av
orden och hur de kan användas i nya meningar.

Tips inför ”upptäck språket!”:
•

Lyssna till avsnittet och läs dialogmanus för att urskilja mönster i språket. Genom att
uppmärksamma eleverna på utvalda delar kan de identifiera dessa mönster, och kanske även
kunna göra det i andra avsnitt eller i nya möten med talad och skriven svenska.

Lärarhandledningens avsnittsspecifika delar är skriven av:
Mariam Giorgobiani, leg lärare, SFI och SVA, Uppsala kommun, i samarbete med UR.
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Avsnitt 1: Familjen

Vi får veta hur det har gått för våra vänner sedan vi träffade dem sist. Jamal blickar framåt, Martina
funderar över tillvaron i Sverige.
Lektionsupplägget bygger på att lära tillsammans genom kommunikation i varierade arbetsformer (par, grupp, helgrupp).

Reflektionsfrågor

1. Modersmål: Martina pratar med sitt barn på spanska.
- Ska barnen lära sig sitt modersmål om de bor i Sverige? Hur tänker du?
- Varför är det bra att kunna sitt modersmål? Ge gärna några exempel.
2. Om Sverige: Jamal tittar på svenska program eftersom han vill lära sig mer om Sverige.
- Vad tycker du att man ska lära sig om Sverige? Varför just det?
- Vad vill du lära dig om Sverige? Finns det något du inte skulle vilja lära dig?
3. Saknad, längtan: Martina tittar på några filmsnuttar från Barcelona. Hon saknar Spanien
och sina kompisar. Be eleverna visa bilder från sina hemländer och berätta om sina hemorter
med hjälp av bilderna.
- Saknar du ditt hemland? Vad saknar du från hemlandet?
- Berätta om platsen där du växte upp. Beskriv också platsen.
Var ligger den? Vilka frukter växer där? Vilken är din favoritfrukt?
- Vilka lekar lekte du när du var liten?
(Hjälp gärna eleverna att ta reda på namn på motsvarande lekar i Sverige.)
4. Drömmar och mål: Jamal har en ingenjörsutbildning från Irak, men han kan inte använda
den i Sverige. Här har han jobbat som diskare, städare eller taxichaufför. Nu studerar han på
högskolan och snart kan han jobba som ingenjör i Sverige.
- Vad har du för dröm?
- Vad vill du jobba med i Sverige?
- Vad behöver du lära dig för att få ett bra jobb?

Upptäck språket!

Talspråk: Uppmärksamma eleverna på att det finns skillnader mellan tal- och skriftspråk. Reflektera
tillsammans med eleverna över syftet med, och typiska drag för, talspråk och skriftspråk.
I programmet används ord som ”snacka” och ”sticka”.
Exempel: ”Vi snackar om det ikväll.” ”Jag måste sticka nu. ”
- Hitta synonymer till orden ”snacka”, ”sticka”.
- När kan vi använda dessa ord?
- Skriv eller säg några meningar där du använder orden ”snacka” och ”sticka”.
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Avsnitt 2: Barnvakten

Hassan träffar sin handläggare på Migrationsverket och Martina vänder sig till sin pappa Konrad för att få
hjälp med Axel. Men är det en barnvakt att lita på?
Lektionsupplägget bygger på att lära tillsammans genom kommunikation i varierade arbetsformer (par, grupp, helgrupp).

Reflektionsfrågor

1. Tilltro, lita på: Martina är besviken, ledsen. Hon kan inte lita på sin pappa.
Hon säger: ”Varför kan jag inte lita på den enda släktingen jag har i det här landet?”.
En pålitlig person är en person som man kan lita på. En opålitlig person är en person som
man inte kan lita på.
- Vem eller vilka litar du på? Varför?
- När litar du inte på en person?
- Berätta om personer som du litar på. Vad gör de?
- Berätta om ett tillfälle när du kunde lita på en person.
2. Att få fler chanser: Konrad skulle vara barnvakt för sitt barnbarn i två timmar, men det gick inte
så bra. Kan Martina förlåta Konrad?
- Vad skulle du göra om du var Martina?
- Ska människor få fler chanser? Varför? Varför inte?
- Kan du förlåta allting? Varför?
- Vad kan du inte förlåta? Varför?
- Berätta om ett tillfälle när du förlät en annan person.
3. Om seriens fortsättning: Vad kommer hända i nästa avsnitt, tror du?

Fraser och uttryck att diskutera

I avsnitt två möter vi orden fast arbete och kollektivavtal.
Börja med ett samtal om elevernas egna erfarenheter av arbetsmarknadens regler. Jämför med hemlandet
och hur det är där. Finns det lagar för hur länge du får arbeta? Vad händer om du blir osams med chefen?
Om du gör illa dig? Om företaget går dåligt så att det blir färre jobb?
Berätta för eleverna att det finns olika typer av anställningar. Skriv på tavlan ord som:
visstidsanställning, tillsvidareanställning, timanställning, deltidsanställd, heltidsanställd. Fråga
eleverna om de känner till dessa ord. Gå igenom betydelsen och be eleverna läs dem högt.
Låt eleverna se orden fast arbete och kollektivavtal i ett sammanhang och be dem fundera på vad orden
betyder. Be eleverna också använda sig av appar för översättning för att ta reda på ordens betydelse.
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Fast arbete
-

Vad menar handläggaren när han säger: ”För att du ska förlänga uppehållstillståndet måste du
ha ett fast arbete…”.
Har du haft ett fast arbete?
Vad är fördelarna med ett fast arbete?

Kollektivavtal
-

Vad menar handläggaren när han säger: ”Det måste vara ett ordentligt kontrakt och lönen ska
vara enligt kollektivavtal”?
Varför är det bra med kollektivavtal?

Upptäck språket!

Adjektiv
Träna på adjektiv som beskriver människors tillstånd. Be eleverna att komma på olika adjektiv som
beskriver personer. Skriv orden på tavlan. Låt eleverna läsa orden högt.
- Vad gör dig glad?
- Vad gör dig ledsen?
- Vad gör du när du är arg?
- Berätta om en gång när du blev besviken.

Avsnitt 3: Nya vänner

Jamal firar sin examen från KTH och möter en ny sida av Hassan. Martina undrar hur man får svenska
kompisar.
Lektionsupplägget bygger på att lära tillsammans genom kommunikation i varierade arbetsformer (par, grupp, helgrupp).

Reflektionsfrågor

1. Saknad: Martina saknar sitt hemland och sin bästa vän Anna. Be eleverna berätta om sina vänner.
Låt eleverna visa bilder för varandra och berätta med hjälp av bilderna.
- Vad heter din vän? Beskriv och berätta om vännen!
- Vad brukar ni göra tillsammans?
- Nämn tre av vännens bästa egenskaper.
2. Vänner: Martina tycker att det är svårt att få nya vänner i Sverige: ”Jag förstår fortfarande inte
riktigt hur man gör för att skaffa vänner här.”
- Kan du känna som Martina?
- På vilket sätt kan det vara svårt att få vänner i Sverige?
- Hur får man nya vänner i ett nytt land? Ge några tips!
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-

Har du hittat nya vänner i Sverige? Hur blev ni vänner?
Är det lätt att hitta vänner i ditt hemland? Hur?

3. Grannar: Martina försöker att få kontakt med sin granne.
- Har du kontakt med dina grannar?
- Hur umgås ni med varandra? Ge exempel!
- Vad kan du få för hjälp av dina grannar i Sverige?
- Är det viktigt att umgås med sina grannar? Varför? Varför inte?
- Hur umgicks du med grannarna i ditt hemland? Ge exempel.
4. Sociala koder: Resonera tillsammans med eleverna kring begreppet sociala koder. Titta på scenen
när Martina pratar med sin spanska kompis på Pressbyrån.
- Varför tittar folk irriterat på Martina på Pressbyrån?
- Vad betyder sociala koder?
- Vilka sociala koder finns i Sverige? Ge exempel! I ditt hemland?
- Behöver man lära sig sociala koder? Varför? Varför inte?
- Vad händer om man bryter mot sociala koder, i Sverige och i ditt hemland?

Fraser och uttryck att diskutera

Läs uttrycket och citatet högt, både enskilt och tillsammans. Titta gärna på uttrycket utifrån fler
sammanhang. Be eleverna att gemensamt försöka komma fram till betydelsen. Skapa egna meningar
tillsammans och skriv dem på tavlan. Uppmana eleverna att titta på avsnittet en gång till för att få en
djupare förståelse för hur uttrycket används i dialogerna.
Känna sig trygg med någon
Martinas granne berättar att hennes föräldrar brukar hjälpa till att ta hand om lille pojken. ”De är väldigt
bra med honom, min son känner sig trygg med dem”.
- Vad menar grannen?
- Vem känner du dig trygg med?
Det var inte meningen
Martina: ”Förlåt Jamal! Det var inte meningen att skämma ut dig, men det var så länge sen jag pratade
med Anna...”
- Vad menar Martina?
Skämma ut någon
Martina: ”Förlåt Jamal! Det var inte meningen att skämma ut dig men det var så länge sen jag pratade
med Anna...”
- Vad menar Martina?
Hänga med
Martina: ”Det skulle vara jättekul att träffa andra mammor. Kan jag hänga med någon gång?”
- Vad menar Martina?
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Upptäck språket!
Dialog
Titta på scenen när Martina pratar med sin granne och lyssna på dialogen. Låt eleverna jobba i par och
skriva en ny egen dialog mellan Martina och grannen.
Gör det som ett rollspel och läs upp era dialoger för andra par så blir känslan mer autentisk.
Exempel:
Martina: Hej! Vad roligt att se dig.
Grannen: Hej, detsamma.
Martina: Visst är det fint väder!
Grannen: Ja, vi tänkte grilla ikväll.
Martina: Åh vad mysigt. Vi kanske också ska grilla ikväll.
Grannen: Ja, gör det, passa på medan det är vackert väder.
Martina: Ja, det är sant, ha det gott!
Grannen: Detsamma!
Extraövning: Poesi
Hassan tycker om poesi och han skriver dikter.
- Tycker du om dikter? Varför? Varför inte?
- Kan du läsa en dikt på ditt språk? Läs gärna för dina klasskompisar.
Välj ut en relativt kort svensk dikt. Läs dikten högt för eleverna.
-

Vad handlar dikten om? Kärlek? Livet? Föräldrar?
Vem kan ha skrivit dikten? Är det en kvinna eller en man? En ung eller en gammal person?
Är det en glad eller en sorglig dikt? Motivera med exempel från dikten.

Återanvänd dikten. Låt eleverna ändra på texten i smågrupper. Låt grupperna läsa upp omgjorda texter
för varandra. Se vad som händer!
Förslag på ändringar:
-

Byt ut alla positiva adjektiv till negativa adjektiv (vacker – ful, glad – ledsen) så att texten ändrar
sin karaktär.
Byt ut personliga pronomen (hon – han)
Byt ut personer till djur (hon – lejon)
Byt ut platser (skog – tågstation)
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Avsnitt 4: Mammaliv

Martina träffar grannens mammagrupp och Jamal får ett oväntat besked av sin mamma i Kurdistan. Den
lilla familjen träffar Hassan under en bro.
Lektionsupplägget bygger på att lära tillsammans genom kommunikation i varierade arbetsformer (par, grupp, helgrupp).

Reflektionsfrågor

1. Humor: Martina försöker skoja med tjejerna i mammagruppen. ”Det här är Axel som jag
skaffade bara för att få vara med i hennes mammagrupp.”
Be eleverna att nämna några teman som man brukar skämta om i deras hemländer. Skriv exempel
på tavlan, till exempel politik, politiker, lärare, skola, utseende…
Vilka ämnen är lämpliga/olämpliga att skämta om i Sverige? Resonera tillsammans.
- Brukar du skämta på svenska?
- Skrattar man åt samma saker i ditt hemland som i Sverige? Ge exempel!
- Brukar du titta på svenska humorprogram? Tipsa varandra! På vilket sätt är de roliga?
- Berättar man roliga berättelser i ditt hemland? Kan du någon anekdot?

2. Föräldrar: Martina undrar ”Jamal, apropå mammor…, tycker du att jag är en dålig mamma?”.
Be eleverna att nämna några egenskaper som en förälder behöver ha. Skriv på tavlan och resonera
tillsammans med eleverna hur en bra förälder kan vara, enligt er.
3. Hjälpa andra: Hassan sover ute under en bro. Jamal erbjuder en sovplats i sitt hem.
”Du sover hos oss i kväll, här kan du inte ligga!”
Läraren kan berätta om ett tillfälle när hen fick hjälpa andra. Låt även eleverna berätta om egna
erfarenheter inom samma ämne för varandra.
- Berätta om en gång när du hjälpte en annan person. När var det? Vad gjorde du?

- Varför ska vi människor hjälpa varandra?
Fraser och uttryck att diskutera

Läs uttrycket och citatet högt, både enskilt och tillsammans. Titta gärna på uttrycket utifrån fler
sammanhang. Be eleverna att gemensamt försöka komma fram till betydelsen. Skapa egna meningar
tillsammans och skriv dem på tavlan. Uppmana eleverna att titta på avsnittet en gång till för att få en
djupare förståelse för hur uttrycket används i dialogerna.
Ta reda på vad dessa uttryck betyder. Använd digitala hjälpmedel!
tränga sig på
stå i kö till
det är värt att kolla upp
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Upptäck språket!

Futurum
Titta på scenen när Martina och en av mammorna pratar om att ställa barnet i kö till en förskola.
Martina: ”Jag vet, men jag vet ju inte ens var vi kommer att bo i framtiden, och så…”.
Grannen: ”Ska ni flytta?”
Futurum handlar om framtid. Det finns flera sätt att uttrycka framtid i svenskan.
(Elffors Skogkär 2015).
1. Presens + tid. Mycket vanligt och neutralt sätt att uttrycka framtid.
Exempel: Martina träffar sin granne nästa vecka.
2. Ska + infinitiv. När man bestämmer något om framtiden. Var försiktig med att använda ska. Det
finns ju mycket som man inte kan bestämma.
Exempel: Jamal ska prata med sin mamma.
3. Tänker + infinitiv. När man planerar något för framtiden.
Exempel: Martina tänker åka till Spanien.
4. Kommer att + infinitiv. När man tror något om framtiden.
Exempel: Martina kommer att flytta till sitt hemland.
Gör en intervju med din klasskamrat!
Formulera tillsammans frågor om framtiden.
Exempel: Var ska du bo i framtiden? Var tänker du åka på semester? När åker du till dina föräldrar?
1. Eleverna intervjuar varandra genom att ställa frågor om framtiden.
2. Varje par presenterar sina svar för läraren.

Avsnitt 5: Poesi
Ylva erbjuder Hassan tak över huvudet och bjuder in honom till SFI för att läsa dikter. En elev blir extra
intresserad.
Lektionsupplägget bygger på att lära tillsammans genom kommunikation i varierade arbetsformer (par, grupp, helgrupp).

Reflektionsfrågor
1. Kolonilott: Ylva har en kolonilott där hon odlar olika saker. Lyssna på scenen där Ylva förklarar
vad en kolonilott är för Hassan.
- Vad odlar man i ditt hemland? Var och varför?
- Har du sett eller besökt en kolonilott i Sverige?
- Vill du också ha en kolonilott? Varför? Varför inte?
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2. Fritiden: Hassan skriver poesi på fritiden.
- Vad gör du på fritiden?
- Är det viktigt att ha fritid? Varför?
- Vad kan man göra på fritiden?
3. Anställningsintervju: Jamal är nervös inför intervjun och han vill förbereda sig inför den.
Berätta själv om en arbetsintervju du har varit med om och ta med de elever som har egna
erfarenheter i återberättandet.
- Har du varit på en arbetsintervju i Sverige? Vad fick du för frågor?
- Hur ska man förbereda sig inför intervjun? Ge några tips till Jamal!

Fraser och uttryck att diskutera

Läs uttrycket och citatet högt, både enskilt och tillsammans. Titta gärna på uttrycket utifrån fler
sammanhang. Be eleverna att gemensamt försöka komma fram till betydelsen. Skapa egna meningar
tillsammans och skriv dem på tavlan. Uppmana eleverna att titta på avsnittet en gång till för att få en
djupare förståelse för hur uttrycket används i dialogerna.
Håller på med
Ylva frågar: ”Ja, på fritiden. När du är ledig, vad håller du på med?”
Hassan: ” Jag håller på lite med poesi faktiskt”.
- Vad menar Ylva och Hassan?
- Skriv egna meningar och använd uttrycket håller på med.
Vad som helst
Konrad: ”Det var ett stort misstag och jag gör vad som helst för att du ska förlåta mig”.
- Vad menar Konrad?
- Skriv egna meningar och använd uttrycket vad som helst.

Upptäck språket!

Ordkunskap
Jobba med ordförståelse.
- Läs orden högt flera gånger och uppmärksamma eleverna på uttalet.
- Läs exempelmeningar och be eleverna själva komma fram till betydelsen.
- Skriv olika ordklasser (verb, adjektiv, substantiv) på tavlan och be eleverna sortera orden i
respektive ordklass.
- Be eleverna att skriva egna exempelmeningar.
låtsas
Vi låtsas att det här är en anställningsintervju…
Jag låtsas att jag är din chef.
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påstår, skyldig
Det är några typer som påstår att jag är skyldig dem pengar.
ett misstag
Det var ett stort misstag. Jag gör vad som helst för att du ska förlåta mig.

Avsnitt 6: Kolonilotten

Jamal går på en anställningsintervju som går sämre än väntat, men det blir en magisk kväll på Ylvas
kolonilott där vännerna får höra om två goda nyheter.
Lektionsupplägget bygger på att lära tillsammans genom kommunikation i varierade arbetsformer (par, grupp, helgrupp).

Reflektionsfrågor
1. Odla sin egen mat: Ylva har en kolonilott där hon odlar olika saker. Hon tycker att det är härligt
att odla sin egen mat.
- Vad finns det för fördelar med att odla sin egen mat?
- Vad finns det för nackdelar med att odla sin egen mat?
- Vill du odla din egen mat? Varför? Varför inte?
- Vad skulle du vilja odla?
2. Hjälpa andra: Ylva hjälper Hassan med boendet. Martina hjälper Hassan med jobbet.
- Måste vi hjälpa andra? Varför? Varför inte?
- Ska man hjälpa alla eller bara sin släkt och sina vänner? Varför? Varför inte?
- Berätta om ett tillfälle när du hjälpte en annan person! När var det? Vem hjälpte du? Vad
gjorde du?

Fraser och uttryck att diskutera

Läs uttrycket och citatet högt, både enskilt och tillsammans. Titta gärna på uttrycket utifrån fler
sammanhang. Be eleverna att gemensamt försöka komma fram till betydelsen. Skapa egna meningar
tillsammans och skriv dem på tavlan. Uppmana eleverna att titta på avsnittet en gång till för att få en
djupare förståelse för hur uttrycket används i dialogerna.
Ställer upp
Exempel:
Jamal: ”Det var snällt att du kunde hjälpa Hassan …”.
Martina: ”Du vet att jag alltid ställer upp…”.
- Vad menar Martina?
- Skriv egna meningar och använd uttrycket ställer upp.
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Visa framfötterna
Få in en fot
Låt eleverna se uttrycket i ett sammanhang. Låt dem gemensamt komma fram till betydelsen.
Exempel:
Magnus:” Du har ju bra utbildning så ta det bara lugnt, och låt självsäker på rösten så har du goda
chanser. Visa framfötterna! ”.
Magnus: ”Visa att du är duktig, så kommer du få in en fot i branschen...”.
- Vad menar Magnus?

Upptäck språket!
Instruktion: En instruerande text beskriver om hur man gör någonting, till exempel hur du bakar en
kaka, lagar en bil eller skaffar en kolonilott i din kommun.
(Fler övningar kring instruktioner finns till avsnitt 9, på sida 24)
Låt eleverna ta reda på hur man skaffar en kolonilott i deras kommun. Be dem skriva och berätta för dig
hur man göra för att köpa/hyra kolonilott.
Introducera uppgiften:
o Visa exempeltexter på instruktioner.
o Titta på videoklipp där man går igenom en instruktion, till exempel kakrecept,
bilreparation, växtplantering.
o Uppmärksamma eleverna på textstrukturen (rubrik, instruktioner i kronologisk
ordning) och verbformen (imperativ).
Skriv först en text tillsammans innan eleverna gör det på egen hand.

Avsnitt 7: Jobb, jobb, jobb

Fast anställning, projektarbete eller uppdrag? Hassan får en chans till jobb och Martina presenterar sig på
en webbyrå. Mest nöjd blir Jamal.
Lektionsupplägget bygger på att lära tillsammans genom kommunikation i varierade arbetsformer (par, grupp, helgrupp).

Reflektionsfrågor

1. Ny på jobbet: Både Jamal och Hassan har börjat på sina nya jobb.
- Vad tror du? Vad tycker Jamal om sitt nya jobb? Varför?
- Vad tror du? Vad tycker Hassan om sitt nya jobb? Varför?
- Vad kan vara jobbigt med att vara ny på jobbet?
- Har du arbetat i Sverige? Berätta om det jobbet.
- Berätta om din allra första riktiga arbetsdag. Hur var den?
- Ge några tips till någon som ska börja jobba. Vad är bra att tänka på?
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2. Att arbeta som småbarnsförälder: ”Att vara mamma tar både tid och kraft”, säger
uppdragsgivaren till Martina.
- Kan kvinnor/män arbeta 100 procent om de har små barn? Varför? Varför inte?
- Kan en kvinna/man vara en bra förälder om hon/han arbetar heltid när barnet är tre
månader? Varför? Varför inte?
- När ska barn börja på förskolan, tänker du? Varför?
3. Att vara nöjd: ” Varför kan jag inte vara nöjd? Vi har fått barn och Jamal har fått ett jobb. Men
här är livet så svårt för mig. I Spanien tror jag att allt hade varit lite enklare.”, säger Martina.
- Vad tror du? Varför är livet svårt för Martina i Sverige?
- Vad behöver man för att vara nöjd? Ge några exempel.
- Är du nöjd med livet i Sverige? Varför? Varför inte?

Fraser och uttryck att diskutera
Läs uttrycket och citatet högt, både enskilt och tillsammans. Titta gärna på uttrycket utifrån fler
sammanhang. Be eleverna att gemensamt försöka komma fram till betydelsen. Skapa egna meningar
tillsammans och skriv dem på tavlan. Uppmana eleverna att titta på avsnittet en gång till för att få en
djupare förståelse för hur uttrycket används i dialogerna.
Ögonmått
- Skriv egna meningar och använd uttrycket ögonmått.
Hur känns det?
- När kan man fråga hur känns det?
- Skriv egna meningar och använd frasen hur känns det?

Upptäck språket!

Dialog
Titta på scenen och lyssna på dialogen när Martina träffar uppdragsgivaren.
1. Dela in eleverna i par, helst där den ena har erfarenhet av en arbetsintervju.
2. Låt eleverna titta på scenen där Martina träffar uppdragsgivaren, gärna flera gånger. Pausa
avsnittet för att förklara orden om det behövs.
3. Låt eleverna skriva en egen gemensam dialog där den ena personen är Martina och den andra är
uppdragsgivaren.
4. Låt eleverna använda sig av dialogen i ett rollspel.
5. Filma rollspelet (om eleverna ger sitt godkännande). Titta på filmen tillsammans.
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Avsnitt 8: Medborgaren

Som svensk medborgare kan man bo i hela EU. Bra, tycker Martina. Hassan har det motigt och funderar
på att dra till Frankrike. Dåligt, tycker Yasmin.
Lektionsupplägget bygger på att lära tillsammans genom kommunikation i varierade arbetsformer (par, grupp, helgrupp).

Reflektionsfrågor

1. Svensk medborgare: Jamal har blivit svensk medborgare.
- Vad får man för möjligheter när man är svensk medborgare? Ta reda på det, om du inte vet.
- Blir man svensk om man får medborgarskap i Sverige? Varför? Varför inte?
- Blir man svensk om man föds i Sverige? Är Martinas och Jamals son svensk?
Varför? Varför inte?
- Vad betyder det “att vara svensk”? Ge exempel.
2. Bostad: ”Stockholm är vackert, särskilt på sommaren. Men är det verkligen här vi ska bo? Vill jag
bo här? I Spanien finns min släkt och mina vänner, och lite bättre klimat om man ska vara ärlig”,
säger Martina.
- Var vill du bo i framtiden? Varför?
- Beskriv en plats där du skulle vilja bo.
- Måste man bo i Sverige om man får svenskt medborgarskap? Varför? Varför inte?
- Vilka fördelar/nackdelar finns det med att bo i Sverige? Ge exempel.
3. Söka jobb: Hassan behöver hitta ett fast jobb för att få uppehållstillstånd.
- Är det svårt att hitta ett fast jobb i Sverige? Varför? Varför inte?
- Vad behöver man för att få ett fast jobb i Sverige? Ge exempel.
- Har du jobbat i Sverige? Hur fick du det jobbet?
- Hassan behöver ett fast jobb. Ge några tips till honom hur han kan få det.

Fraser och uttryck att diskutera
Läs uttrycket och citatet högt, både enskilt och tillsammans. Titta gärna på uttrycket utifrån fler
sammanhang. Be eleverna att gemensamt försöka komma fram till betydelsen. Skapa egna meningar
tillsammans och skriv dem på tavlan. Uppmana eleverna att titta på avsnittet en gång till för att få en
djupare förståelse för hur uttrycket används i dialogerna.
Allting går emot mig
Hassan säger: ”Allting går emot mig! Det är omöjligt att få jobb och nu kan jag inte bo här heller.”.
- Vad menar Hassan?
- Skriv egna meningar och använd uttrycket allting går emot mig.
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Upptäck språket!

Skriv ett brev
Martina tänker mycket på hur hon vill bo i framtiden. Hon säger: ” Jag kanske inte vill bo i Sverige hela
mitt liv!”.
Låt eleverna berätta om en drömplats. Be dem visa bilder på en plats där de skulle vilja bo.
Uppgift: Skriv ett brev till din lärare och berätta hur du vill bo i framtiden.
- Beskriv platsen.
- Berätta varför du vill bo just där.
- Hur kan man ha det på just den platsen, tänker du?

Avsnitt 9: Oväntat besök

Martina tror att hon ska fika med grannens mammagrupp, men det hela liknar mer ett träningspass. En
annan mamma dyker upp i lägenheten.
Lektionsupplägget bygger på att lära tillsammans genom kommunikation i varierade arbetsformer (par, grupp, helgrupp).

Reflektionsfrågor

1. Överraskningar: Vissa dagar är fulla av överraskningar. Till exempel när Jamals mamma kommer
på besök en vecka tidigare och överraskar Jamal.
- Tycker du om överraskningar? Varför? Varför inte?
- Vad finns det för fördelar och nackdelar med överraskningar?
- Berätta om ett tillfälle när du blev överraskad och hur du reagerade.
2. Traditionell mat: Man brukar äta sill till midsommar i Sverige.
Låt eleverna titta på scenen när Shilan smakar på sill.
- Har du ätit sill? Gillar du det?
- Vilka svenska maträtter gillar du?
- Brukar du laga traditionell mat från ditt hemland? Nämn några rätter.
- Måste man äta svensk traditionell mat om man firar midsommar? Varför? Varför inte?

Låt eleverna visa bilder på sina traditionella maträtter för varandra. De kan också berätta vilka ingredienser
man behöver för att tillaga rätten.
3. Högtider: Midsommar är en högtid som firas i Sverige i juni. Jamal förklarar för sin mamma vad
midsommar är. ”Det är en stor fest mitt i sommaren. Det är väldigt svenskt. Man dansar runt
midsommarstången, äter och dricker hela dagen”, säger Jamal.
Berätta för eleverna om ett trevligt midsommarminne som du har. Visa också gärna bilder/videoklipp från
ett midsommarfirande.
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-

Vilka högtider firas i ditt hemland?
Vilken högtid tycker du bäst om?

- Berätta om en högtid från din kultur. När firar man den? Vad äter man? Varför firas den?
- Är det viktigt med högtider? Varför? Varför inte?
Fraser och uttryck att diskutera
Läs uttrycket och citatet högt, både enskilt och tillsammans. Titta gärna på uttrycket utifrån fler
sammanhang. Be eleverna att gemensamt försöka komma fram till betydelsen. Skapa egna meningar
tillsammans och skriv dem på tavlan. Uppmana eleverna att titta på avsnittet en gång till för att få en
djupare förståelse för hur uttrycket används i dialogerna.
Turas om
Exempel: Martina och Jamal turas om att laga mat. Vi turas om att köra bil.
- Skriv egna meningar och använd uttrycket turas om.

Upptäck språket!

Instruktioner
En instruktion är en sorts information som förklarar hur man gör något. Instruktioner kan vara muntliga
eller skriftliga, till exempel ett matrecept, hur man bokar tid på vårdcentralen eller loggar in på 1177, och
hur man köper en biljett på nätet o.s.v.
Jamals mamma lagar en kurdisk maträtt till Martina och Jamal. Martina tycker mycket om maten.
- Skriv ett recept till en traditionell maträtt från ditt land
Introducera uppgiften:
o Visa ett svenskt matrecept som eleverna känner till, till exempel: köttbullar med mos.
o Uppmärksamma eleverna på textstrukturen i en instruerande text.
o Uppmärksamma eleverna på språket i en instruerande text.
o Visa några videoklipp där man går igenom ett matrecept (gärna samma recept som ni
hittar i en kokbok).
o Dela eleverna från samma land i par och be dem att skriva ett matrecept.
(Fler övningar kring instruktioner finns till avsnitt 6, på sida 20)
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Avsnitt 10: ”Glad” midsommar

Konrad har lovat en riktigt svensk midsommar, och den lilla familjen vill gärna tro på honom. Hassan
lämnar ett avskedsbrev som oroar Ylva.
Lektionsupplägget bygger på att lära tillsammans genom kommunikation i varierade arbetsformer (par, grupp, helgrupp).

Reflektionsfrågor

1. Midsommar: Midsommar är en högtid som firas i Sverige i juni. ”Midsommar är kanske den
viktigaste högtiden i Sverige. Det är då dagarna är som längst och naturen är som vackrast!”
Visa eleverna bilder och videoklipp på midsommarfirande. Berätta varför man firar midsommar.
- Har du firat midsommar?
- Måste man vara svensk för att fira midsommar? Varför? Varför inte?
- Kan man äta maträtter från andra länder på midsommar? Varför? Varför inte?

2. Besvikelse: Martina är besviken på sin pappa. Han håller inte sina löften. ”Varför gör min pappa
så här? Allt han gör blir fel… Nu får det räcka! Jag vill inte ha med honom att göra längre!” säger
Martina.
Prata med eleverna om känslan av besvikelse. Be eleverna att översätta ordet till sina språk.
- Vad gör dig besviken?
- Berätta om ett tillfälle när du blev besviken, vad hände?
3. Hitta lösningar: Hassan har ingen bostad, inga pengar och inget fast jobb. Han kan bli utvisad
om han inte får en fast anställning.
- Har du några tips till Hassan? Ge konkreta förslag.
- Är du bra på att hitta lösningar? Berätta om ett tillfälle när du behövde hitta en lösning.

Fraser och uttryck att diskutera

Läs uttrycket och citatet högt, både enskilt och tillsammans. Titta gärna på uttrycket utifrån fler
sammanhang. Be eleverna att gemensamt försöka komma fram till betydelsen. Skapa egna meningar
tillsammans och skriv dem på tavlan. Uppmana eleverna att titta på avsnittet en gång till för att få en
djupare förståelse för hur uttrycket används i dialogerna.
Inget att förlora
”Kom igen nu, du har ju inget att förlora, eller hur?”
Låt eleverna läsa uttrycket högt tillsammans. Låt dem gemensamt komma fram till betydelsen.

Upptäck språket!

Intervju
Gör en intervju! Undersök vilken högtid som är mest populär i Sverige och varför. Hjälp eleverna att
förbereda intervjufrågor.
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Till exempel:
- Vilken högtid gillar du mest? Varför?
- Hur firar du olika högtider – midsommar, jul, påsk?
- Måste man vara svensk för att fira svenska högtider? Varför? Varför inte?
- Får man dansa exempelvis en kurdisk folkdans runt midsommarstången? Varför? Varför inte?
- Varför hör ofta en viss sorts mat till en högtid. Vilken mat hör till vilken högtid?

Avsnitt 11: Saknad

Hassan är försvunnen och det är många som är oroliga, förutom Ylvas elaka kollega. Martina och Jamal
grälar – medan den saknade själv besöker gangstern Jimmy.
Lektionsupplägget bygger på att lära tillsammans genom kommunikation i varierade arbetsformer (par, grupp, helgrupp).

Reflektionsfrågor

1. Drömmar: Martina drömmer att hon och Jamal ska åka till Barcelona. ”Tack Jamal, för att du
gör det här för min skull!”, säger Martina i drömmen.
- Vad tror du, kommer Martinas dröm bli verklighet? Varför?
- Tror du att drömmarna vill berätta något för oss om framtiden? Varför?
- Brukar du berätta om dina drömmar för någon annan? Vem?
- Berätta om en trevlig dröm som du nyligen har drömt? Vad gjorde du i drömmen?
2. Kollegor: Ylva och hennes kollega Åsa har inte så bra relation med varandra. Åsa gillar inte Ylva.
- Varför gillar inte Åsa Ylva, vad tror du?
- Är det viktigt att ha bra relation med sina kollegor? Varför? Varför inte?
- Vad ska man göra för att ha en god relation med sina kollegor? Ge några exempel!
3. Svårt läge: Hassan är i en pressad situation. Han saknar pengar, bostad och ett fast jobb. Hans
nya kompis erbjuder honom hjälp.
- Vad tror du, kan Hassan lita på sin nya kompis? Varför? Varför inte?
- Vad skulle du ha gjort om du vore Hassan? Ge Hassan några tips!
- Vad tror du, hur kommer det att gå för Hassan?

Fraser och uttryck att diskutera
Läs uttrycket och citatet högt, både enskilt och tillsammans. Titta gärna på uttrycket utifrån fler
sammanhang. Be eleverna att gemensamt försöka komma fram till betydelsen. Skapa egna meningar
tillsammans och skriv dem på tavlan. Uppmana eleverna att titta på avsnittet en gång till för att få en
djupare förståelse för hur uttrycket används i dialogerna.
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För någons skull
Martina säger ” Tack Jamal, för att du gör det här för min skull!”
o Vad menar Martina?
Skriv några exempelmeningar med uttrycket på tavlan tillsammans med eleverna.

Upptäck språket!

Prepositionerna ”i” och ”på”
Ylva förklarar när man ska använda prepositionerna ”i” och ”på”.
”Saxen ligger i lådan”, ”Jag står på golvet men i klassrummet…”
Reflektera tillsammans över när man använder prepositionerna ”i” och ”på”.
Ge eleverna ett uppdrag: De ska lyssna på personer som talar svenska på stan (på bussen, på
busshållplatser, i affärer…) och anteckna några meningar där folk använder prepositioner ”i” och ”på”.
Därefter presenterar eleverna för varandra vad de hörde för meningar.

Avsnitt 12: Spanien kallar

Shilan får se Stockholm från sin bästa sida och Martina berättar om sin längtan till Spanien. Jamal grälar
vidare och Hassan får ett tveksamt uppdrag.
Lektionsupplägget bygger på att lära tillsammans genom kommunikation i varierade arbetsformer (par, grupp, helgrupp).

Reflektionsfrågor

1. Hjälpmedel: Martina förklarar att det tickande ljudet kommer från lådan på stolpen vid
övergångsstället. Den hjälper blinda människor att veta när de ska gå över gatan.
Ge eleverna några exempel på fler, liknande exempel på hjälpmedel i samhället.
- Vilka hjälpmedel finns det för synskadade och blinda i ditt hemland?
- Nämn andra hjälpmedel som underlättar människors liv.
- Vilka hjälpmedel behöver man i hemmet? Varför?
- Vilka hjälpmedel behöver äldre människor? Varför?
- Vilka hjälpmedel är viktiga? Varför?
2. Viktiga platser: ”Vi människor gillar nog allra bäst den platsen vi kommer ifrån”, säger
berättarrösten i filmen.
- Vilken plats i världen är viktig för dig? Varför?
- Berätta om platsen! Var finns den? Hur ser den ut? Vad kan man göra där?
- Visa gärna bilder från platsen du gillar.
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3. Fatta ett beslut: Martina har fått ett jobberbjudande i Spanien och Hassan har fått ett paket som
han ska leverera.
- Ska Martina tacka ja till jobberbjudandet i Spanien? Varför? Varför inte?
- Ska Hassan leverera paketet? Varför? Varför inte?
Vad ska man tänka på innan man fattar ett viktigt beslut?

Fraser och uttryck att diskutera

Läs uttrycket och citatet högt, både enskilt och tillsammans. Titta gärna på uttrycket utifrån fler
sammanhang. Be eleverna att gemensamt försöka komma fram till betydelsen. Skapa egna meningar
tillsammans och skriv dem på tavlan. Uppmana eleverna att titta på avsnittet en gång till för att få en
djupare förståelse för hur uttrycket används i dialogerna.
Håller med
Shilan tycker att Stockholm är en vacker stad och Martina håller med henne.
Skriv egna meningar och använd uttrycket håller med.

Upptäck språket!

Gör en intervju och träna på att ställa frågor!
Ge eleverna uppdraget att intervjua skolpersonalen (andra lärare, rektor, kurator, receptionister osv) och
ta reda på vad andra tycker om olika hjälpmedel. Eleverna kan ställa samma frågor som de själva har
resonerat kring tidigare. Förslag:
- Nämn några hjälpmedel som underlättar människors liv.
- Vilka hjälpmedel behöver man i hemmet? Varför?
- Vilka hjälpmedel behöver äldre människor? Varför?
- Vilka hjälpmedel är viktiga? Varför?
Be eleverna presentera sina genomförda intervjuer. Diskutera vad som var svårt och vad som var lätt med
uppdraget.

Avsnitt 13: Hassans beslut

Yasmin får tag på Hassan och förklarar sina känslor för honom. Jimmy blir våldsam och Konrad möter
Hassan när allt är över. Shilan ger ett sista råd.
Lektionsupplägget bygger på att lära tillsammans genom kommunikation i varierade arbetsformer (par, grupp, helgrupp).

Reflektionsfrågor

1. Rädda någon: Konrad räddar Hassan från kriminella.
Skriv upp rädda någon på tavlan och förklara vad det betyder. Visa exempelvis några videoklipp
från YouTube när människor räddar djur från olika situationer.
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-

Varför hjälper Konrad Hassan?
Har du räddat någon människa eller något djur från en svår situation? Berätta!
Ska man riskera sitt liv för att rädda någon annan? Varför? Varför inte?

2. Göra rätt: Konrad betalar till sist Hassans lön. ”Det var pengar jag tänkte betala Jimmy med…
(men det är ändå inte tillräckligt) så det är bättre att du får din lön i stället”, säger Konrad.
Skriv upp göra rätt på tavlan och resonera kring uttryckets betydelse tillsammans med eleverna.
- Kan det vara för sent att göra rätt? Varför?
- Hur vet man vad som är rätt?
- Vem kan hjälpa oss att veta vad som är rätt?
3. Ta hand om varandra: Shilan säger till Jamal att han måste ta hand om sin fru.
”Du ska ta hand om henne! Gör någonting roligt! Överraska henne!”, säger Shilan.
Resonera med eleverna vad ta hand om varandra betyder.
- Varför ska man ta hand om varandra?
- Hur ska man ta hand om varandra? Ge några exempel!
- Ge några tips till Jamal!

Fraser och uttryck att diskutera

Läs uttrycket och citatet högt, både enskilt och tillsammans. Titta gärna på uttrycket utifrån fler
sammanhang. Be eleverna att gemensamt försöka komma fram till betydelsen. Skapa egna meningar
tillsammans och skriv dem på tavlan. Uppmana eleverna att titta på avsnittet en gång till för att få en
djupare förståelse för hur uttrycket används i dialogerna.
Att vara rädd om någon
” Jamal, du ska vara rädd om din fru! Du måste lyssna på henne när hon pratar med dig!” säger Shilan.
Det var nära ögat
Fundera tillsammans med eleverna i vilka situationer man kan använda uttrycket det var nära ögat.
”Tur att du kom! Det var nära ögat det där!” säger Hassan till Konrad när Konrad räddar honom från
det kriminella gänget.

-

När kan man använda uttrycket det var nära ögat? Ge exempel.

Upptäck språket!

Adjektiv
Beskriv karaktärerna! (Jamal, Martina, Shilan, Konrad, Hassan)
Eleverna tränar adjektiv som beskriver människors utseende och egenskaper. Låt eleverna jobba i små
grupper. Skriv upp några av karaktärernas namn på tavlan och låt varje grupp välja minst två karaktärer:
- Hur ser de ut?
- Hur är de som personer? Ge några exempel!
- Vilken karaktär gillar/ogillar du? Varför?
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Avsnitt 14: Picknick

Det krisar i relationen, så Jamal bestämmer sig för att överraska Martina. Hassan och Yasmin finner
lyckan men hotet om utvisning tar över allt.
Lektionsupplägget bygger på att lära tillsammans genom kommunikation i varierade arbetsformer (par, grupp, helgrupp).

Reflektionsfrågor

1. Uttal: Martina ringer till Försäkringskassan men lyckas inte göra sig förstådd. Det är svårt att
uttala vissa ord på svenska.
- Vilka ord är svåra att uttala på svenska? Be eleverna skriva upp exempel på ord så att ni
alla tillsammans kan arbeta med dem i helklass.
- Vad gör du när svenskar inte förstår dig? Ge några exempel.
- Hur tränar du ditt uttal? Ge några tips.
2. Romantik: Jamal överraskar Martina. Han bjuder henne på en romantisk lunch. ”Jag har varit
lite tråkig och tänkt mycket på mig själv sista tiden… så jag ville överraska dig, hitta någonting
kul!” säger Jamal.
- Är det viktigt med romantik i livet? Varför?
- Vad tycker du om Jamals överraskning? Varför?
- Har du planerat och genomfört en romantisk överraskning någon gång? Berätta gärna
om det.
3. Nykär: Hassan och Jasmin är nykära. De vill vara tillsammans men det är oklart hur länge Hassan
får stanna i Sverige. Fundera först tillsammans med eleverna vad ordet nykär betyder. Efter det
kan eleverna jobba i smågrupper.
- Varför bli man kär i en annan person?
- Berätta om när du blev kär i en annan person? När var det? Vem blev du kär i? Vad
gjorde du?
- Hur mår man när man är kär? Ge några exempel.

Fraser och uttryck att diskutera

Låt eleverna läsa meningarna med de fetstilta orden. Med hjälp av sammanhanget ska de försöka lista ut
vad uttrycken betyder och hur de kan användas i nya meningar.
•
•
•

”Du kan faktiskt bli avstängd för tjänstefel.”
”Vi är ju inte tillsammans på riktigt.”
”Ni borde ställa in resan till Sverige.”
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Upptäck språket!

Uttal
Dela ut lappar och be eleverna skriva ord som de tycker är svåra att uttala på svenska.
- Välj max 5 ord och träna på uttalet i helklass.
- Uttala varje ord flera gånger innan du ber eleverna att repetera.
- Använd orden och gör några korta meningar.
- Träna på uttalet tillsammans, i helklass.
- Låt eleverna spela in dig när du uttalar ord och meningar.
- Be eleverna att lyssna på inspelningen och därefter spela in sig själva.

Avsnitt 15: På återseende?

Hassan har inte fått ett fast jobb och inget uppehållstillstånd. Ylvas elaka kollega Åsa får en idé. Gänget
samlas för ett känslosamt farväl på Arlanda.
Lektionsupplägget bygger på att lära tillsammans genom kommunikation i varierade arbetsformer (par, grupp, helgrupp).

Reflektionsfrågor

1. Ändra sig: Ylvas kollega Åsa bestämmer sig för att hjälpa Hassan. Tack vare henne kan Hassan
stanna i Sverige.
- Varför vill Åsa hjälpa Hassan nu?
- Är alla människor snälla? Ge några exempel från ditt liv.
- Vad tror du, varför är vissa människor oftare elaka än andra? Ge några exempel från ditt liv.
2. Börja om: Jamal flyttar med familjen till Spanien. Han kommer att börja om sitt liv i Spanien.
”Du kommer att älska Spanien Jamal, du ska bara ge det en chans!” säger Martina.
Fundera först kring uttrycket börja om tillsammans. Efter det kan eleverna jobba i smågrupper.
- Vad ska man tänka på när man flyttar till ett annat land? Ge några tips till Jamal.
- Hur var det för dig att flytta till Sverige? Vad var svårt och vad var lätt? Varför?

Fraser och uttryck att diskutera
Läs uttrycket och citatet högt, både enskilt och tillsammans. Titta gärna på uttrycket utifrån fler
sammanhang. Be eleverna att gemensamt försöka komma fram till betydelsen. Skapa egna meningar
tillsammans och skriv dem på tavlan. Uppmana eleverna att titta på avsnittet en gång till för att få en
djupare förståelse för hur uttrycket används i dialogerna.
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Skylla sig själv
Be eleverna titta på scenen där Åsa kommer till kolonilotten och vill prata om Hassan.
” …och vad ska du säga nu?! Att han får skylla sig själv eller?!” säger Ylva till Åsa.
•

När kan man använda uttrycket att skylla sig själv?

Upptäck språket!

Uttryck dina åsikter! Skriv ett brev till UR som har gjort serien Hitta hem.
Låt eleverna först fundera på frågorna. Därefter skriver ni tillsammans ett brev och skickar det till UR:s
kundservice.
- Presentera er. Berätta till exempel vilken skola ni går i.
- Berätta vad ni tycker om serien.
- Vad är bra och vad är mindre bra med serien? Ge konkreta exempel.
- Vilket avsnitt tyckte ni var bäst? Varför?
- Vill ni se en säsong 3? Vad vill ni i så fall att den ska handla om?
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