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INLEDNING
För att lära sig ett nytt språk behöver man inte i början alltid ha böcker, pennor, surfplattor eller mobiler. Det behövs egentligen bara en språkguide som ger en modell och en
elev som vill upprepa. Och massor av humor!
Upp & Repa-metoden är skapad för att påminna dig om vad som är viktigast i språkinlärning. Att prata och leka är grunden till allting! Med Upp och repa-metoden lär man sig
att prata, inte skriva. Med hjälp av ett färdigt manus kan språkguiden skapa ett undervisningspass där varje minut används för att lära sig språket och att våga tala.
Upp och repa är ett projekt och ett material, vars syfte är att stimulera barn och vuxna att
kommunicera på svenska. Undervisningspassen är planerade enligt TOISTO-metoden,
som har utvecklats för finskundervisning inom ett samarbete mellan lärarstuderande
och experter, under ledning av docent Maria Ahlholm.
Metoden Toisto utvecklades hösten 2015 för att användas inom finskundervisningen
för asylsökare. Den ursprungliga idén var att skapa en metod som passar alla nyanlända, oavsett deras språkliga bakgrund eller utbildning. För alla som vill lära sig ett vardagsspråk är det viktigast att först koncentrera sig på det muntliga språket och att lyssna
och upprepa de vanligaste fraserna.
Upp & Repa-materialet skiljer sig från Toisto-materialet i viss mån. Materialet är utvecklat för nybörjare i svenska. Målgruppen är både barn och vuxna. Med hjälp av videoklipp
och ett noggrant manus är det lätt även för den som inte är lärare att hålla ett språkpass
för en nybörjargrupp i svenska. Videorna och materialet kan även användas av lärare för
att designa sin egen språkundervisning inom t.ex. den tidigarelagda språkundervisningen.
Hoppas att du har trevliga undervisningspass med Upp & Repa-materialet!
Kirsi Wallinheimo & Maria Ahlholm
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UPP & REPAMETODEN
Upp & Repa är en språkundervisningsmetod som betonar funktionalitet och kollaborativt lärande. Metoden är skräddarsydd för personer som vill lära sig ett nytt språk under
omständigheter där det inte finns möjlighet att binda sig till regelbundna språklektioner
och det inte nödvändigtvis finns tillgång till pedagogiskt utbildade språklärare. Upp och
repa består av fristående undervisningspass. Under varje pass stöder två språkguider en
liten grupp deltagare så att de med enkla fraser kan börja interagera i olika kommunikativa sammanhang. Alla undervisningspass behandlar något konkret tema. Under passen
övar deltagarna bland annat på att säga vad klockan är, att berätta hur de mår och att
röra sig på stan. Med Upp & Repa-metoden lär sig deltagarna ett nytt språk med hjälp av
ett enkelt bildmaterial och tydligt kroppsspråk samt genom att upprepa utvalda fraser.
Efter varje pass kan deltagarna säga enkla fraser och även använda dem i vardagliga
situationer.
Under undervisningspassen övar deltagarna på att muntligt använda fraser och ord,
samtidigt som den aktuella situationen simuleras. Eftersom undervisningen inte fokuserar på grammatik spelar det ingen roll i vilken ordning deltagarna deltar i passen. Den
som åtar sig rollen som språkguide kan alltså fritt välja vilket av passen hen upplever att
bäst lämpar sig för situationen. Det viktigaste i Upp & Repa-metoden är att atmosfären
är trygg, att fokus ligger på att lära sig tillsammans, att deltagarna lär sig genom att
lyssna och upprepa samt att små, viktiga och användbara delar av ett språk övas som
separata helheter.
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TRYGG ATMOSFÄR DÄR ALLA
LÄR SIG TILLSAMMANS
Under Upp & Repa-passen lär sig deltagarna ett språk genom att förlita sig på hörseln,
utan att ha stöd av en skriven text. För att deltagarna ska våga delta i undervisningen
och våga använda ett främmande språk utan tidigare färdigheter eller kunskaper måste
atmosfären kännas trygg. Det är därför viktigt att gruppen är tillräckligt liten och att
undervisningen framskrider i tillräckligt långsam takt. Det spelar ingen roll om gruppen
saknar ett gemensamt språk: genom att använda tydliga gester och ge uppmuntrande
respons handleder språkguiderna deltagarna genom passet.
För att sänka tröskeln under passen och bidra till en trygg miljö fungerar den ena språkguiden som “ordrobot”, en idé utvecklad av amerikanska forskare (Larsen-Freeman &
Anderson, 2011). Den person som agerar ordrobot ska vara tillgänglig under alla pass
och får användas så mycket som deltagarna önskar. Ordroboten ställer sig bakom den
deltagare vars tur det är att tala och om deltagaren vill ha hjälp rör hen vid ordrobotens
hand. Ordroboten säger då det rätta svaret.
Ordroboten, samt många av de andra grundläggande principerna i Upp och repa,
har sina rötter i den kollaborativa språkinlärningsmodellen och Community Language
Learning-modellen (CLL) (Andersson & Larsen-Freeman 2011). Dessa modeller där man
fokuserar på muntliga övningar genom samarbete i gruppen bottnar i sin tur i Counseling-Learning-inriktningen, utvecklad av Charles Arthur Curran (1976).
Inom Counseling Learning ses lärandeprocessen ur ett helhetsperspektiv: människan lär sig med hela sin person,
inte bara med sitt intellekt. Curran menar att elever ofta
känner sig hotade i lärandesituationer och är rädda
för att göra bort sig. Ifall de redan från början känner
Genom att använda
sig ångestfyllda och osäkra menar Curran att de inte
gester och respons
klarar av att göra sitt bästa. För att lindra elevernas
handleder
rädslor föreslår han därför att läraren kan kalla sig
för språkhandledare (language counselor) istället för
språkguiderna
språklärare.
Tanken är att Upp & Repa-passen ska vara lätta och
roliga lärandetillfällen som inte påminner för mycket
om traditionell skolundervisning. Därför används termen
språkguide istället för ”lärare” och pass istället för ”lektion”.

deltagarna
genom passet.
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KASTA SIG UT I DET OKÄNDA BÖRJA LYSSNA OCH PRATA
Upp & Repa är en metod för att öva muntliga språkfärdigheter. Genom att lyssna och
upprepa lär sig deltagarna språkets rytm och att artikulera orden. Samtidigt övar de på
att urskilja ord i det främmande språket och att upprepa dem utan stöd av en skriven
text. Särskilt de deltagare vars modersmål innehåller färre vokaler än det svenska språket
(t.ex. arabiska) behöver tid på sig för att lyssna, upprepa och smaka på de olika ljuden.
Målet med Upp & Repa är att deltagarna blir bättre på att urskilja det nya språket och
vågar börja prata. I Upp & Repa används inte häften, pennor eller mobiltelefoner eftersom dessa inte behövs för att prata och lyssna. Eftersom Upp & Repa koncentrerar sig
på muntliga språkfärdigheter, och ordförrådet främst övas med hjälp av bilder, lämpar
sig metoden för flera olika åldrar och för människor med olika utbildningsbakgrund. I
samma Upp & Repa-grupp kan en högutbildad 20-åring och en outbildad 60-åring öva
målspråket tillsammans. Både inom barngruppen och vuxengruppen börjar deltagarna
lära sig muntliga språkfärdigheter på samma nivå. Metoden lämpar sig således även för
de som inte kan läsa och skriva.
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Eftersom
ett gemensamt språk
ofta saknas, gäller det
för språkguiden att våga
kasta sig ut i
undervisningen.

Att lyssna noggrant och upprepa efter en modell är en metod som fungerar bra för en
del individer. Många har även tidigare lärt sig språk enligt den här metoden. För andra
kan metoden kännas främmande, framförallt om de tidigare främst har studerat språk
enligt mer traditionella metoder. Även för språkguiden kan metoden kännas utmanande
och hen kan känna sig lockad att gräva fram undervisningsböcker och en tavla att skriva
på. Det är däremot bra att komma ihåg att till exempel bokstaven ä inte säger eleverna
någonting om ljudet inte existerar i deras eget språk. Att se ljudet i skrift hjälper alltså
inte automatiskt inlärningen. Efter Upp & Repa-passet är det givetvis möjligt att hitta
på andra idéer tillsammans med gruppen, men fokus i Upp och repa ligger på muntliga
språkfärdigheter. Ifall det finns deltagare i gruppen som inte är läs- och skrivkunniga kan
språkguiderna ta med sig konkreta föremål till undervisningspassen för att underlätta
och konkretisera ”läsandet” av bilderna. När guiderna går igenom ord som relaterar till
mat kan de till exempel ha med sig en citron som de visar upp tillsammans med en bild
på en citron.
Eftersom deltagarna ofta saknar ett gemensamt språk gäller det även för språkguiden att
våga kasta sig ut i undervisningen. Guiden kan inte förlita sig på att ge verbala instruktioner till gruppen och måste därför gå igenom allting med hjälp av bilder, rörelser och
genom att visa med exempel. Det kan bli svettigt! Den som ger mycket av sig själv blir
däremot ofta belönad: stämningen i gruppen blir avslappnad och signalerar att det är
tillåtet att göra fel. Att våga göra fel är otroligt viktigt när man lär sig ett nytt språk.
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UNDERLÄTTA LÄRANDET
I Upp & Repa vänjer sig deltagarna vid att studera på ett nytt sätt där tanken är att de
uttryck och fraser de lär sig ska kunna användas direkt i vardagslivet. När man väl känner sig trygg i att använda språket i en autentisk miljö blir förutsättningarna att lära
sig språkets grammatik automatiskt bättre. Upp & Repa-metodens språkteoretiska syn
utgår från praktisk språkanvändning. Att använda språket ligger i fokus – regler och böjningsformer är inte det viktigaste. Det mest centrala är att deltagarna lär sig sådant
som hjälper dem att klara sig i vanliga situationer i vardagen. Upp & Repa baserar sig på
att olika språkkonstruktioner och fraser ses som betydelsefulla helheter som bäst övas i
naturliga, funktionella sammanhang.
I Upp & Repa jämförs individens språkfärdigheter med ett nätverk bestående av små
språkstumpar. Varje Upp & Repa-pass erbjuder några sådana stumpar. Först när ett
nätverk av stumpar bildats är det dags för systematiska, regelbaserade och akademiskt
krävande grammatikstudier.
Man kan likna ett språk vid olika stumpar som vävs ihop till ett nät. Den som lär sig ett
nytt språk börjar med att samla på sig olika delar som hen sedan kan använda i olika
sammanhang. Redan de första fraserna deltagaren lär sig ger hen en bild av svenskan
som språk. Till en början har nätet naturligtvis hål som gör att deltagarna inte förstår
allting och ibland faller igenom. Det här är ändå inte farligt. Så småningom börjar språkstumparna, det vill säga hälsningsfraser, frågor och önskemål samt namn på föremål och
platser knytas samman och bilda en helhet, ett nät. Till en början
är nätet glest, men ju flera språkstumpar som läggs till desto flera förgreningar bildas och nätet blir med tiden allt
mer bärande. Trots att nätet i början har många hål och
inte kan bära upp så mycket blir det så småningom
allt tätare. På det här sättet utvecklas nya språkkunDet viktigaste
skaper.
När den som övar ett nytt språk lär sig att fråga
till exempel vad klockan är, behöver hen inte veta
hur meningen konstrueras och var gränsen mellan
grundform och ändelse går. Det räcker att språket
fyller sin funktion. Det viktigaste är att att man får
veta exakt vad tiden är. I början behöver deltagarna
inte veta att meningen konstrueras av ord i genitiv och
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är att göra
sig förstådd.

partitiv form, eller ens vara medvetna om att det existerar någonting som kasusformer.
Senare, under en mera ingående språkkurs, lär de sig namnen de på olika strukturerna.
För de flesta elever är det lättare och mer intressant att analytiskt granska ett språk när
de har praktisk erfarenhet av det nya språket.
I Upp & Repa är idén att beakta deltagarnas behov av praktiska språkfärdigheter: Målet
är att deltagarna under varje pass lär sig att verka i en situation som på något sätt är
relevant för dem. De språkstumpar som deltagarna samlar på sig kan vara lite trasiga
och ofullständiga. I början av lärandeprocessen lönar det sig inte att fokusera på felfri språkanvändning; målet är att lära sig kommunicera. Huvudsaken är att deltagarna
klarar av att uttrycka sig åtminstone ungefär korrekt.
Under passen lägger inte språkguiderna vikt vid fel och små detaljer utan efter att de
har visat modell för det rätta svaret går de vidare med undervisningen. De som är duktiga på att lära sig språk vågar ofta kasta sig ut i det nya språket och vågar även göra fel.
Väldigt få behöver dessutom ett felfritt och nyanserat språk genast i början. Att analysera språkets olika böjningsformer hör till ett senare skede av språkinlärningen, till en tid
då de lärande verkligen behöver ett korrekt språk.

FRISTÅENDE PASS
Under ett Upp & Repa-pass övar deltagarna en interaktionssituation och tillhörande
strukturer. Varje gång lär sig deltagarna noggrant utvalda strukturer och ord i det svenska språket. I stället för att öva grammatikaliska regler går metoden ut på att deltagarna
upprepar muntliga fraser efter en modell. Det finns inget krav på att vara skrivkunnig,
och eftersom alla pass börjar från grunden spelar det inte heller någon roll om någon är
frånvarande från ett pass.
Upp & Repa-passen är fristående helheter som saknar inbördes ordning. Innehållet i
passen bygger inte vidare på något annat pass vilket betyder att helheten inte är lineär
på samma sätt som på traditionella språkkurser. Metoden är anpassad för att gruppsammansättningen varierar från gång till gång och att nya deltagare ständigt dyker upp. I en
föränderlig grupp kan det vara en utmaning för språkguiden att försöka hålla alla deltagare uppdaterade om vad som tidigare behandlats under kursen.
Med den flexibla strukturen hålls även de som lär sig långsammare med, och ingen
behöver känna att hens färdigheter eller skolbakgrund inte räcker till för att lära sig ett
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Mer Upp & Repamaterial hittar du
på webben:
helsinki.fi/upprepa

nytt språk. Med en alltför målinriktad och snabbt framskridande undervisning finns det
risk att man tappar en del av deltagarna på vägen. Med den här metoden försöker man
i stället erbjuda alla deltagare lärandeglädje och erfarenheter av att lyckas.
Det viktigaste i metoden är att de frivilliga språkguiderna och deltagarna i passet möter
varandra i en kravlös och tillåtande atmosfär där det är tillåtet (och önskvärt!) att göra
misstag, där man stöder varandra och där alla blir sedda och hörda. Det kan kanske oroa
språkguiden att inte på förhand kunna veta vem som dyker upp på passen, men hen
kan lugna sig med att metoden är uppbyggd så att det inte spelar någon roll om någon
missar ett pass. I Upp & Repa-metoden är målet att deltagarna ska få språkliga verktyg
för att klara sig i vardagen, så det är helt onödigt att sträva efter perfektion.
Upp & Repa-materialet kan användas för att ordna inlärningspass enligt manuskripten,
men också som inspiration och komplement till annan språkundervisning.
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FRÅN PRINCIP
TILL PRAKTIK
Innan ett pass är det viktigt att klargöra passets huvudsakliga syfte och mål, att titta
på modellvideon och att läsa manuskriptet med eftertanke. Modellvideorna visar hur
passen i praktiken byggs upp medan manuskripten innehåller mera detaljerade instruktioner.
I manuskripten finns en lista på allt undervisningsmaterial som behövs under passen. Allt
material kan inte skrivas ut direkt från webbsidan eftersom det ibland behövs någonting
utöver undervisningsbilderna. Det kan vara fråga om till exempel en karta, en bricka
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eller personbilder klippta ur tidningar. Därför är det viktigt att samla ihop undervisningsmaterialet i god tid och med omsorg, och se till att man inte glömt något viktigt. I stället
för, eller som komplement till, de färdiga Upp & Repa-bilderna kan man även använda
sig av annat tillgängligt visuellt material. Upp & Repa-bilderna hittas också i bildbanken
Papunet.
På webbsidan hittas ordlistor och undervisningsbilder. Ordlistorna, med de ord som
övas under passen, ska delas ut till deltagarna.

UPP OCH REPA I PRAKTIKEN
Under Upp & Repa-passen sitter deltagarna nära varandra i ring, på stolar utan bord
framför sig. Även de som leder verksamheten sitter ner. Ungefär tio deltagare är en
ändamålsenlig mängd i en ring. På det här sättet behöver ingen vänta för länge på sin
tur och atmosfären lider inte heller av ett för stort deltagarantal. Det är bra att begränsa
tiden för ett pass till en timme oberoende om man då hunnit gå igenom allt material. Trots att atmosfären är avspänd är passen nämligen intensiva. Syftet är inte att gå
igenom undervisningsmaterialet så snabbt som möjligt utan att deltagarna verkligen tar
till sig innehållet. Det är alltså inte ändamålsenligt för deltagarna att delta i flera Upp
& Repa-pass efter varandra. Det viktigaste är att undervisningen framskrider i långsam
takt så att den lämpar sig även för de som lär sig långsamt.
Under passen koncentrerar sig deltagarna på att öva ett begränsat antal ord och meningar genom att ta modell av språkguiden. Orden och meningarna hittas i det manuskript
som hör till passet. Under varje pass lär sig deltagarna en avskalad helhet bestående av
vardagligt och funktionellt språk. Syftet är inte att deltagarna ska lära sig mera än vad
som står i manuskriptet utan att de istället på olika sätt ska öva den begränsade helheten. Språkguiden ger inga, eller väldigt få, verbala instruktioner utan handleder istället
deltagarna genom gester och genom att vara modell. När deltagarna ska öva en dialog visar två språkguider modell tillsammans. Vid enskilda ord visar språkguiden modell
med hjälp av bilder, föremål och pantomim.
Under passen är det viktigt att ständigt uppmuntra deltagarna genom att till exempel berömma dem (Bra!),
visa tummen upp eller applådera. Atmosfären blir
även tryggare och aktivare om en av språkguiderna fungerar som ordrobot, det vill säga går bakom
deltagarna och hjälper dem att komma ihåg eller
uttala orden. Om någon gör fel modellerar språkguiderna hur det egentligen ska sägas men lägger ingen större vikt vid felet. Uttal korrigeras på
samma sätt. På det här sättet uppmuntrar man
deltagarna att våga försöka och testa sig fram, något
som är viktigt vid språkinlärning.
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Under varje pass
lär sig deltagarna
en avskalad helhet
bestående av
vardagligt och
funktionellt språk.

VAR SKA MAN BÖRJA?
Upp & Repa-undervisningen kan ordnas i stort sett var som helst. Lokalen behöver inte
nödvändigtvis vara ett klassrum, tvärtom kan det vara lättare att skapa en avspänd atmosfär i ett annat utrymme. Innan det första passet lönar det sig för språkguiden att
öva passet på förhand och tänka igenom de olika skedena. Om det känns nervöst att undervisa kan man delta som ordrobot under det första passet. Man behöver inte komma
ihåg passets innehåll utantill, utan kan ha med en luntlapp där man skrivit ner de olika
skedena och de fraser man ska ta upp.
Det är möjligt att hålla Upp & Repa-passen ensam, men det är alltid bättre om det finns
fler än en språkguide. Förutom att det är lättare att demonstrera dialoger känns det
eventuellt inte lika mycket som en traditionell skollektion om guiderna är flera. Innan
undervisningen börjar är det bra att göra förberedelser i lokalen. Stolarna placeras i en
tät ring så att det finns tillräckligt utrymme att röra sig bakom dem. Vid behov kan man
ställa fram ett litet, lågt bord eller någon annan yta för undervisningsmaterialet. På det
här sättet skapar man en atmosfär som uppmuntrar till kollaborativt lärande. Undervisningstillfället blir helt annorlunda om alla sitter vid ett bord eller i en ring.
Det ordlösa samspelet mellan språkguiderna är viktigt under Upp & Repa-passen. För
att samspelet ska fungera är det viktigt att arbetsfördelningen mellan guiderna är tydlig.
Därför är det viktigt att guiderna på förhand bestämmer hur de kommer att gå till väga,
till exempel vem som ska fungera som ledare och vem som assistent/ordrobot samt hur
de tänkt presentera ordroboten. Det är dessutom viktigt att komma överens om vem
som ansvarar för materialet så att guiderna inte under passet behöver lägga tid på att
leta efter det eller ställa det i ordning. Det är ingen risk att guiderna glömmer att upprepa så länge de på förhand kommit överens om vem som upprepar det gruppen sagt
under olika skeden av passet.
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STRUKTUR FÖR
PASSEN
Alla Upp & Repa-pass följer samma struktur även om alla skeden inte nödvändigtvis
finns med i alla pass och den inbördes ordningen kan ändra. Passen består av följande
skeden:

1. HÄLSNING OCH
PRESENTATIONSRUNDA
Upp & Repa-passen börjar med att alla hälsar på varandra. I början av passet görs en
presentationsrunda, Hej, jag heter…. På det här sättet blir alla bemötta. När alla har fått
en plats och presenterat sig med namn kan undervisningen börja.

2. DAGENS MÅL: VAD SKA VI
LÄRA OSS IDAG?
Språkguiderna motiverar deltagarna genom att med händerna visa vad deltagarna ska
lära sig under passet. Det här gör de genom att använda satskonstruktionen Idag övar
vi att säga… samtidigt som de läser upp de ord och fraser som ska övas under passet.
Under varje pass övas en ordlista och en satskonstruktion inom ett specifikt temaområde. Både ordlistan och satskonstruktionen presenteras genast i början. I det här skedet upprepar deltagarna inte ännu något utan språkguiderna presenterar endast dagens
temaområde (till exempel mat, hobbyn, människan) visuellt och verbalt.

3. DAGENS ORDLISTA PRESENTERAS
Till följande presenterar språkguiderna dagens ordlista med hjälp av till exempel bildkort. Eftersom fokus ligger på det muntliga, och det inte är säkert att deltagarna är
läskunniga, står ordet inte skrivet på kortet. Ordlistan kan till exempel presenteras så att
en av språkguiderna först läser upp alla ord enskilt, i långsam takt (fokus på betoning
och intonation) medan en annan samtidigt visar upp bilder på orden. I det här skedet
upprepar gruppen ännu inte orden utan lyssnar endast på guiden. Till följande läser
guiden upp orden på nytt medan hen, med stora handrörelser i riktning mot sig själv,
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STRUKTUR
1. Hälsning och presentationsrunda
2. Dagens mål: Vad ska vi lära oss idag?
3. Dagens ordlista presenteras
4. Den talande ordroboten presenteras
5. Orden övas: upprepning, upprepning,
upprepning
6. Dagens dialog presenteras
7. Dialogen övas: upprepning, upprepning,
upprepning
8. Passet avslutas: Vad har vi lärt oss idag?
9. Tack och applåd
10. Dagens ordlista delas ut
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tecknar åt gruppen att upprepa orden. Samma ord upprepas flera gånger. Den andra
språkguiden visar samtidigt upp de tillhörande bilderna och säger även orden med tydlig
röst. Guiderna uppmuntrar alla deltagare att upprepa orden och använder tydliga handrörelser för att handleda dem. En vänlig blick kan räcka som uppmuntran. Upprepningarna får ta tid. Deltagarna får i lugn och ro smaka på orden och språkguiderna kan även
översätta orden till deltagarnas eget språk eller till engelska om deltagarna ber om det.

4. DEN TALANDE ORDROBOTEN
PRESENTERAS
När deltagarna har upprepat orden tillräckligt många gånger fortsätter de att öva dem
tillsammans med ordroboten. Ordroboten kan användas på olika sätt. Ett sätt är att placera ut bildkorten på golvet med bilden nedåt och låta en deltagare i taget välja ett kort.
Hen försöker sedan säga ordet högt och de andra upprepar ordet. Därefter går turen
över till följande. Eftersom många kan bli nervösa av att vänta på sin tur, och då eventuellt inte koncentrerar sig på att lyssna, är det är bättre att inte följa en specifik ordning
utan att istället dela ut turerna på måfå. Det är även viktigt att alla upprepar ordet tillsammans varje gång. Också här hjälper tydliga handrörelser. Ordroboten används alltid
under övningen men hjälper endast när en deltagare ber om det. Om en deltagare har
glömt ordet kan hen röra vid ordrobotens hand och får då hjälp. Språkguiderna fördelar
arbetet så att den ena leder undervisningen och ger instruktioner medan den andra
fungerar som assistent/ordrobot.
Innan övningen börjar visar språkguiderna exempel på hur ordroboten fungerar och
vad det är meningen att deltagarna ska göra. En av guiderna tar ett kort och signalerar
att hen inte kan ordet. Den andra guiden, ordroboten, ställer sig snett bakom den första
guiden och sträcker ut sin arm i höjd med den andras axel så att handflatan pekar uppåt.
Den första guiden rör vid ordrobotens hand och ordroboten säger då det rätta svaret
högt och tydligt. Hela gruppen upprepar sedan ordet tillsammans.

5. ORDEN ÖVAS: UPPREPNING,
UPPREPNING, UPPREPNING
Under det femte skedet görs flera övningsrundor. Guiderna fokuserar hela tiden på inlärningstakten i gruppen och anpassar takten enligt dem som lär sig långsammast. Nya ord läggs till först då gruppen behärskar de tidigare orden. Om
någon deltagare tydligt försöker framhäva sina egna kunskaper eller hjälpa de andra deltagarna kan ledarna med tydliga handrörelser be om tystnad. Alla i gruppen
ska ges möjlighet att i lugn och ro få fundera själv. Inte heller den talande ordroboten får vara för ivrig att hjälpa till. När orden har upprepats tillräckligt många gånger
och alla deltagare har tagit dem till sig är det dags att gå vidare till nästa skede.
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6. DAGENS DIALOG PRESENTERAS
I passets huvudsakliga övning tränar deltagarna på att, ord för ord, upprepa dagens dialog efter språkguiderna. Språkguiderna visar först exempel genom att använda dialogen
tillsammans. Första gången enbart lyssnar gruppen, men följande gång upprepar alla
dialogen tillsammans. Därefter får deltagarna i tur och ordning öva dialogen med stöd
av ordroboten.

7. DIALOGEN ÖVAS: UPPREPNING,
UPPREPNING, UPPREPNING
Idén under denna del är att alla deltagare ges möjlighet att upprepa satskonstruktionen
flera gånger och att ordroboten hjälper till så mycket som deltagarna önskar. Dialogen
upprepas så länge som tiden och motivationen räcker till.

8. PASSET AVSLUTAS:
VAD HAR VI LÄRT OSS IDAG?
Passet avslutas genom att språkguiderna avrundar och samlar ihop bilderna och det
övriga materialet. Precis som i början läser guiderna sedan upp de ord och fraser som
övats under passet: Idag har vi lärt oss att säga… Deltagarna lyssnar och upprepar.

9. TACK OCH APPLÅD
När deltagarna har upprepat det sista är det dags för alla att tacka och ge sig själva och
varandra en applåd!

10. DAGENS ORDLISTA DELAS UT
I det absolut sista skedet av passet får deltagarna ännu bekanta sig med orden i skriftlig
form. Språkguiderna delar ut en sammanställning av de ord som övats under passet och
alla läser dem högt tillsammans. Även om deltagarna får se vad de lärt sig i skriftlig form
läggs ingen extra tid på att öva detta. Alla får med sig en ordlista med orden i både bildoch textform. Bilder fungerar som kommunikationshjälpmedel för de deltagare som inte
kan läsa eller skriva. I deltagarpassen, som också delas ut, finns därtill länkar till material
på nätet som kan användas för självstudier. Efter att listorna delats ut kan guiderna svara
på deltagarnas frågor.
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UNDERVISNINGSPASS: MODELL
VEM ÄR DU? VAD TALAR DU?
Ord och fraser

Tillbehör

Jag är…

• självhäftande lappar

Du är…

• pennor

Han är…
Hon är…

• bilder på olika kända figurer eller
personer (utprintade eller elektroniska
t.ex. på pekplatta)

Vad talar du?

• världskarta eller kartboll

Jag talar finska/svenska/engelska/
tyska/franska/arabiska/ryska/somaliska

• spelfigurer

Vad talar hon/han?

• en ordlista till deltagarna att ta med
hem

Hon/Han talar...

LEKTIONENS STRUKTUR
HÄLSNINGAR
Deltagarna sitter i en ring. Språkguiden och assistenten hälsar på deltagarna.

MÅL
Idag lär vi oss säga ”Jag är…” och ”Jag talar…”

JAG ÄR…
Språkguiden presenterar sig själv: “Jag är xxx”. Hen skriver sitt namn på en lapp, fäster
den på sin axel och upprepar: ”Jag är xxx”. Sedan frågar språkguiden assistenten: ”Vem
är du?” Assistenten svarar: ”Jag är xxx ”
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ORDROBOTEN
Demonstrera användningen av ordroboten.
Språkguiden börjar med att presentera sig själv
“Jag...” , men tvekar lite. Assistenten fungerar
som ordrobot och ställer sig bakom eller bredvid språkguiden med handflatan uppåt. Språkguiden rör vid handflatan och då hjälper ordroboten: “Jag är”, varefter språkguiden upprepar
“Jag är xx”. Språkguiden kan demonstrera användningen av ordroboten flera gånger under
lektionen, exempelvis då en ny övning påbörjas.

VEM ÄR DU?
FÖRSTA RUNDAN: Språkguiden delar ut lappar till deltagarna och de skriver sina namn på
lapparna. Språkguiden frågar varje deltagare
”Vem är du?” och riktar samtidigt handen mot
den som får svara (utan att peka med fingret!).
Alla får säga sitt namn i tur och ordning.
ANDRA RUNDAN: Deltagarna frågar turvis efter varandras namn. Den första frågar: ”Vem är
du?” och följande svarar ”Jag är…”. Språkguiden
och assistenten kan börja, och rundan fortsätter tills alla fått fråga och svara.

HAN ÄR SPIDERMAN
1. Språkguiden presenterar pronomen han
och hon. Språkguiden presenterar först sig
själv: ”Jag är Sebastian” och säger sedan till assistenten: ”Du är xxx.” Språkguiden visar en bild
på någon känd person eller figur och pekar på
bilden: ”Vem är hon/han?” Assistenten svarar:
”Hon/Han är X.” Språkguiden upprepar frågan
några gånger med olika bilder så att deltagarna
förstår att han syftar på en man/pojke och hon
på en kvinna/flicka.

ORDLISTA
Jag är.
Vem är du?
Han är. Hon är.
Jag talar.
Du är.
Vad talar du?
Vad talar han? Vad talar hon?
Vem är han? Vem är hon?
• Finska
Jag talar finska.
• Svenska
Jag talar svenska.
• Engelska
Jag talar engelska.
• Arabiska
Jag talar arabiska.
• Kurdiska
Jag talar kurdiska.
VEM ÄR DU? VAD TALAR DU?

2. Språkguiden delar in deltagarna parvis med
tydliga handtecken. Deltagarna får parvis öva
att fråga varandra ”Vem är hon/han?” och
svara ”Hon/Han är...”
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Upp & Repapassens
videomaterial
finns här:
helsinki.fi/upprepa
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VAD TALAR DU? JAG TALAR SVENSKA
1. När deltagarna har övat tar språkguiden fram kartan/kartbollen. Språkguiden säger
först: ”Jag är xxx. Jag talar svenska.” och ställer spelknappen på kartan på Finland. Språkguiden och assistenten frågar turvis deltagarna: ”Vad talar du?” Alla får presentera sig
och säga vad de talar. Detta kan övas flera gånger. Språkguiden och ordroboten hjälper
till ifall deltagaren inte vet vad språket heter på svenska.
2. Språkguiden visar en bild på någon av de kända personerna eller figurerna och pekar
på bilden: ”Vad talar hon/han?”. Assistenten svarar: ”Hon/Han talar x.” Språkguiden och
assistenten frågar turvis deltagarna: ”Vad talar hon/han?” och visar samtidigt en bild.
De svarar: ” Hon/Han talar...”

TACK FÖR IDAG: VAD LÄRDE VI OSS IDAG
Språkguiden delar ut ordlistan åt deltagarna. Alla ord och fraser upprepas ännu en gång.
Alla tackas med en gemensam applåd.

BERÖM, TACK OCH HEJDÅ!
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VAD ÄR KLOCKAN?
Ord och fraser

Tillbehör

Siffror 1 – 12.

• två klockor (en till språkguiden och en
till assistenten)

Vad är klockan?
Klockan är tolv.

• tejp för att tejpa siffror på stolarna
eller golvet

Klockan är nio.
Klockan är halv sju.

LEKTIONENS STRUKTUR
HÄLSNINGAR
Deltagarna sitter i en ring och språkguiden och assistenten hälsar på deltagarna. Språkguiden och assistenten säger ”Hej, jag heter…” Deltagarna hälsar och säger sitt namn i
tur och ordning.

MÅL

Idag lär vi oss siffrorna: “Ett, två, tre...” Vi lär oss också säga ”Vad är klockan? Klockan
är ett.”

ORDROBOTEN
Demonstrera användningen av ordroboten. Assistenten fungerar som ordrobot och
frågar först språkguiden “Vad är klockan?” Språkguiden flyttar på visarna, men säger
lite osäkert ”Klockan är…klockan är…” Då ställer sig ordroboten bakom eller bredvid
språkguiden med handflatan uppåt. Språkguiden rör vid handflatan och då hjälper ordroboten: ”Sex.” Språkguiden upprepar hela frasen: ”Klockan är sex.” Språkguiden kan
demonstrera användningen av ordroboten flera gånger under lektionen, exempelvis då
en ny övning påbörjas.

UPPREPA ORD OCH FRASER
1. KLOCKAN. Språkguiden visar upp klockan och säger: ”Klockan”. Sedan tittar språkguiden frågande på klockan och säger: ”Vad är klockan?” Sedan ställer språkguiden frågan till
assistenten. Assistenten tar sin klocka, flyttar visarna till ett valfritt klockslag och svarar:
”Klockan är ...” Språkguiden upprepar frågan: ”Vad är klockan?” och assistenten svarar.
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2. SIFFROR. Siffrorna på klockan räknas upp med språkguiden flera gånger. ”ett, två, tre,
fyra…” Samtidigt kan språkguiden peka på siffrorna på stolarna eller på sin klocka. Sedan
upprepar gruppen efter språkguiden. ”Klockan är ett. Ett. Klockan är två. Två…”

VAD ÄR KLOCKAN?
1. Språkguiden signalerar till assistenten att komma fram till hen och de börjar fråga om
klockan av varandra. Den som svarar väljer en tid och visar den för gruppen: ”Klockan är
tolv” och visar med handen till gruppen att de ska upprepa. Efter några frågor och svar
tackar språkguiden och assistenten ställer sig igen bakom närmaste deltagare och tar
rollen som ordrobot.
2. Språkguiden ställer in sin klocka till ett valfritt klockslag och frågar den närmaste deltagaren: ”Vad är klockan?”. Ordroboten står bakom deltagaren och hjälper hen att svara:
”Klockan är ...” Språkguiden frågar deltagarna turvis “Vad är klockan?” och ordroboten
ställer sig alltid bakom den vars tur det är att svara.
3. Assistenten frågar språkguiden “Vad är klockan?” Språkguiden ställer in sin klocka till
ett valfritt klockslag och svarar: ”Klockan är ...” Sedan ger språkguiden sin klocka till följande deltagare och frågar: ”Vad är klockan?”. Deltagaren ställer in klockan på ett valfritt
klockslag och svarar: ”Klockan är ...” Ordroboten står bakom deltagaren och hjälper vid
behov. Sedan får deltagaren fortsätta med att fråga nästa person. Ordroboten ställer sig
alltid bakom personen vars tur det är att svara.

KLOCKAN ÄR HALV SJU
När alla har fått svara kan man ta med en extraövning. Språkguiden visar igen på det
jämna klockslaget: ”Klockan är sju. Sju.” Sedan flyttar språkguiden visaren så att den visar på halv sju: ”Klockan är halv sju. Halv. Halv sju.” Efter några upprepningar frågar hen
assistenten, som svarar: ”Klockan är halv fem.”
Språkguiden ställer in sin klocka så att den står mellan två hela klockslag och frågar den
närmaste deltagaren: ”Vad är klockan?”. Ordroboten står bakom deltagaren och hjälper
hen att svara: ”Klockan är halv...” Språkguiden frågar deltagarna turvis “Vad är klockan?”
och ordroboten ställer sig alltid bakom personen vars tur det är att svara. Gruppen får
upprepa tillsammans. Utöver detta kan man ge en modell för kvart i och kvart över.

KLOCKAN
Alla stiger upp så att man kan se de tejpade klockslagen på golvet eller på stolarna.
1. VAD ÄR KLOCKAN? Deltagarna frågar turvis varandra “Vad är klockan?”. Den som
svarar flyttar sig till rätt klockslag på stolarna “Klockan är …” Sen får hen fortsätta med
att fråga nästa deltagare “Vad är klockan?”. Klockslagen upprepas så många gånger att
det blir en rutin och att största delen av deltagarna klarar av att säga vad klockan är utan
att anstränga sig.
2. KLOCKAN ÄR HALV SJU. När alla har fått svara kan man ta med en extraövning. Språkguiden ställer sig igen på ett jämnt klockslag: ”Klockan är sju. Sju.” Sedan placerar språkguiden sig mitt emellan två klockslag: ”Klockan är halv sju. Halv. Halv sju.” Efter några
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upprepningar får deltagarna fortsätta att turvis fråga varandra “Vad är klockan?” Den
som svarar flyttar sig mellan två klockslag bland stolarna “Klockan är halv…” Sen får hen
fortsätta med att fråga nästa person “Vad är klockan?”.

TACK FÖR IDAG: VAD LÄRDE VI OSS IDAG
Språkguiden delar ut ordlistan till deltagarna. Alla ord och fraser upprepas ännu en gång.
Alla tackas med en gemensam applåd.

BERÖM, TACK OCH HEJDÅ!

24

ORDLISTA

1
2
3
4
5
6

Ett
Klockan är ett.

Två
Klockan är två.

Tre
Klockan är tre.

Fyra
Klockan är fyra.

Fem
Klockan är fem.

Sex
Klockan är sex.

7
8
9
10
11
12

Sju
Klockan är sju.

Åtta
Klockan är åtta.

Nio
Klockan är nio.

Tio
Klockan är tio.

Elva
Klockan är elva.

Tolv
Klockan är tolv.

VAD ÄR KLOCKAN?
• Vad är klockan?
• Hur mycket är klockan?
• Klockan är...
• Klockan är halv...
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JAG TAR BUSSEN
Ord och fraser

Tillbehör

Fordon, verb
Hur tar du dig till skolan?

• bildkort (tre av var): promenerar,
cykel, buss, spårvagn, metro, bil, tåg,
hem, skola, badstrand

Jag går/cyklar.

• självhäftande lappar för namnskyltar

Jag tar bussen/tåget/spårvagnen/
bilen/metron

• ordlista att ta med hem

Jag tar bussen hem/till skolan/till
badstrande

LEKTIONENS STRUKTUR
HÄLSNINGAR
Deltagarna sitter i en ring och språkguiden och assistenten hälsar på deltagarna. Språkguiden och assistenten säger ”Hej, jag är…”. Deltagarna hälsar och säger sina namn i tur
och ordning. Alla skriver sitt namn på en lapp och fäster den på sin axel.

MÅL

Idag lär vi oss säga ”Jag tar bussen till skolan.”

ORDROBOTEN
Demonstrera användningen av ordroboten. Språkguiden visar assistenten ett av korten
(bussen), men tvekar lite. Assistenten fungerar som ordrobot och ställer sig bakom eller
bredvid språkguiden med handflatan uppåt. Språkguiden rör vid handflatan och då
hjälper ordroboten och säger “bussen”. Sedan upprepar språkguiden ordet och visar
därefter med en handgest att alla ska upprepa: “bussen”.

UPPREPA ORD OCH FRASER
Språkguiden visar bilder på olika fordon. Bilderna visas ett i sänder och språkguiden
säger vad som finns på bilden, t.ex. “bussen”. Sedan visar språkguiden med en handgest
att alla ska upprepa“bussen.”

ÖVA DIALOGER
1. Alla bilder läggs i en hög. Språkguiden frågar assistenten: “Hur tar du dig till skolan?”
Assistenten tar en bild från högen, visar upp det och svarar: “Jag tar...”. Sedan frågar
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språkguiden följande deltagare “Hur tar du dig till skolan?” Alla deltagare får turvis ta
upp ett kort och svara: “Jag tar...” Assistenten fungerar som ordrobot och ställer sig alltid
bakom den deltagare som står i tur att svara.
2. Assistenten frågar nästa deltagare “Hur tar du dig till skolan?” och hen svarar “Jag
tar...” Varje deltagare får turvis fråga den som är följande i tur, och hen svarar och visar
upp sitt kort: “Jag tar...” Assistenten återgår till rollen som ordrobot och ställer sig alltid
bakom den deltagare som står i tur att tala. Språkguiden och assistenten berömmer
deltagarna: “Bra!”

VART SKA DU?
Språkguiden visar bilder på olika platser och säger vad som finns på bilden t.ex. “hem/
skolan/badstranden”. Bilderna visas en i sänder. Sedan visar språkguiden med en handgest att alla ska upprepa. “hem”. Alla ord upprepas.
Språkguiden visar upp två lappar åt gången: “Jag tar bussen hem”. Sedan visar språkguiden med en handgest att alla ska upprepa. “hem”. Olika kombinationer upprepas.

UPPREPA DIALOGEN
1. Alla bilder läggs i en hög. Språkguiden frågar assistenten: “Hur tar du dig till skolan?”
Assistenten tar en bild från högen, visar upp den och svarar: “Jag tar... till...”. Alla deltagare får turvis ta upp två kort och svara: “Jag tar... till...” Assistenten fungerar som ordrobot och ställer sig alltid bakom den deltagare som står i tur att svara. Språkguiden och
assistenten berömmer deltagarna: “Bra!”
2. Deltagarna har fortfarande korten från föregående övning. Assistenten börjar med
att visa upp sitt plats-kort och fråga språkguiden “Hur tar du dig till...?”. Språkguiden
visar upp sitt fordon och svarar: “Jag tar... till...” Alla deltagare får turvis fråga den som
är följande i tur, som svarar och visar upp sitt kort: “Jag tar...till...” Assistenten återgår
till rollen som ordrobot och ställer sig alltid bakom den deltagare som står i tur att tala.
Språkguiden och assistenten berömmer deltagarna: “Bra!”

TACK FÖR IDAG: VAD LÄRDE VI OSS IDAG
Språkguiden delar ut ordlistan till deltagarna. Alla ord
och fraser upprepas ännu en gång. Alla tackas med
en gemensam applåd.

BERÖM, TACK OCH HEJDÅ!

Upp & Repapassens
videomaterial
finns här:
helsinki.fi/upprepa
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ORDLISTA
Jag tar bilen till Helsingfors.

Jag tar tåget hem.

Jag cyklar till skolan.

Jag tar metron hem.

Jag tar bussen till Helsingfors.

Jag går till skolan.
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Toisto-passens ursprungliga
material finns på webben:
suomenkielisanootervetuloa.fi/
materiaalit
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MINNESLISTA
FÖR METODEN
UPPREPNING, UPPREPNING,
UPPREPNING

Precis som namnet på metoden anger är tanken att samma ord och fraser/meningar
upprepas flera gånger under passet. För dig som leder passet kan detta kännas överdrivet men det är viktigt med tanke på språkinlärningen. För att deltagarna verkligen ska
fokusera på att upprepa och lyssna är det bra att inte dela ut ordlistan förrän i slutet av
passet.

ANVÄND TYDLIGT OCH ENKELT SPRÅK

Utgångspunkten är att språkguiderna använder standardspråk under passen. Använd
inte slarvig eller felaktig svenska. Om något enskilt ord orsakar problem kan du säga
ordet extra långsamt och låta gruppen upprepa det flera gånger.

PRATA LÅNGSAMT

Prata i ett lugnt tempo så att deltagarna har lätt att följa med. Lägg vikt vid hur ordet
betonas: betona inte slutet av ordet för starkt. Försök bibehålla din vanliga intonation
även när du läser upp orden. Tala så som du vanligtvis gör.

RÖRELSER OCH GESTER ÖKAR
FÖRSTÅELSEN

Använd stora och tydliga rörelser för att öka förståelsen. Du kan öva rörelserna på
förhand, till exempel hemma framför spegeln. Bilder säger inte allting, så våga ta ut
rörelserna ordentligt!

ANVÄND HJÄLPSPRÅK ENDAST
VID BEHOV

Så länge alla deltagare förstår samma språk kan guiderna använda andra språk som
hjälpspråk vid sidan av svenskan. Syftet med Upp & Repa-passen är ändå att använda så
mycket tid som möjligt på att upprepa målspråkets ord och meningar. Efter passet kan
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deltagarna ställa frågor på andra språk men under passet är det inte ändamålsenligt,
särskilt om inte alla deltagare förstår. Om en deltagare under passet ställer en fråga
något på ett annat språk kan guiderna säga att de återkommer till frågan efter passet.

KOM IHÅG ATT SKAPA EN
TREVLIG ATMOSFÄR

Du kan inte berömma deltagarna för mycket! Ett leende och ett uppmuntrande ”Bra!”
uppmuntrar dem till att försöka på nytt. Att nicka och visa tummen upp fungerar också
som godkännande och berömmande gester. Applåden i slutet fungerar som belöning för
alla. Även humor och skratt gör stämningen mera avslappnad och leder till att alla vågar
släppa loss ordentligt under övningarna.

KORRIGERA VID BEHOV

Korrigera deltagarna om de säger fel genom att upprepa ordet eller meningen så som
det/den borde låta. Tanken är inte att betona felen eller lägga vikt vid dem. Ett felaktigt
svar behöver varken berömmas eller ojas över: felen får passera så omärkbart som möjligt.

ANPASSA!

Det är fritt fram att anpassa passen enligt behov! Alla ord på ordlistan behöver till exempel inte gås igenom under samma pass och det är även möjligt att hålla en kortare
version av passet i början av en traditionell språklektion. Kom däremot ihåg Upp och
repas grundprincip: Fokus ligger på att lyssna och prata.

ANPASSA ORDROBOTEN

Deltagarna behöver inte fysiskt röra vid ordroboten om detta inte lämpar sig för gruppen. Språkguiden som fungerar som ordrobot kan istället till exempel hålla i en bok som
deltagarna får röra vid om de behöver hjälp. I ett litet utrymme är det även möjligt att
placera ut en bok i mitten av ringen och låta den fungera som ordrobot. På det här sättet
är det möjligt att hålla passen ensam.

EN ANNORLUNDA METOD KAN
KÄNNAS FRÄMMANDE

Deltagarna kan känna sig nervösa för att använda en ny metod, särskilt om de är vana
vid att studera med papper och penna. Många har dock konstaterat att metoden är ett
bra och effektivt sätt att lära sig. Det är viktigt att språkguiden håller fast vid metodens
princip att värdera talande och lyssnande, fastän det kan kännas ovant i början.
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Läs mer på
vår webbplats:
helsinki.fi/upprepa

KONTAKTA OSS
KIRSI WALLINHEIMO | kirsi.wallinheimo@helsinki.fi
MARIA AHLHOLM | maria.ahlholm@helsinki.fi
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