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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