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I Min bok har vi utgått från ord som hör till vår vardag. Ord som eleven kan använda direkt medan 
ordförrådet byggs på, eller för att öva och repetera redan befintligt ordförråd. 

Boken inleds med att eleven får presentera sig själv, sin familj och sitt boende och går sedan  
vidare till andra elevnära områden. I varje kapitel får eleven lära sig ord som hör till området och  
öva på orden. 
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MIN 
BOK

Hej 
Min familj 
Rum hemma 

Kroppen 

Ja eller nej 

Kläder 

Mina personliga saker 

Känslor 

Djur 

I flera av bokens övningar används både text och Pictogrambilder. Pictogrambilderna kan underlätta 
för elever som inte kan läsa och skriva eller som har ett annat modersmål. De kan också fungera 
som ett stöd för minnet vid inlärning av olika ord och begrepp. Arbeta därför gärna med både 
pictogrambilder och ord tillsammans. 

Affären 

Mat 

Frukt 

Grönsaker 

Rum i skolan 

Flera rum i skolan 

Vad brukar du göra på fritiden? 

Tips!!
På https://www.pictogram.se/ kan du skapa bildkartor med viktiga ord till 
bokens övningarna på elevens modersmål. I dagsläget finns 23 olika språk bland 
annat arabiska, dari, somaliska och ukrainska. Du ändrar lätt språket på din 
skapade bildkarta genom att gå till ”Välj språk.

Lärarhandledning

Min bok



3

34

Kan du ordet?

Skriv rätt siffr
a bredvid bilderna.

A

1. klänning

2. skjorta

3. T-shirt

4. blus

5. byxor

6. tröja

7. kjol
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20

Kök    

diskbänk spis mikro kylskåp frys

Genomgående i boken finns det bara en skrivrad till varje övning. Du som pedagog kan välja att 
lägg till en skrivrad i boken om det behövs. Vår tanke är att eleven skriver ordet eller meningen på 
svenska. Om eleven har ett annat modersmål kan de välja att skriva på det språket istället eller på 
båda språken. 

För att öka elevens möjlighet till självständigt arbete finns det i boken på varje sida en symbol som 
visar vad eleven ska göra: Dra streck, ringa in, skriva, rita, klippa eller klistra.

dra streck  ringa in  skriva A  rita  klippa ut   

klistra  kryssa för  kryssa över  måla  

  
På sidorna där eleven arbetar kring sin familj har vi valt att ha pictogrambilden för mamma 
och pappa. Oavsett hur familjen ser ut kan det vara bra begrepp att kunna. Om elevens 
familjekonstellation ser ut på annat sätt så finns det Pictogrambilder att hämta i webbutiken  
(www.spsm.se/webbutiken) under Min bok. De kan skrivas ut och klistras in i boken. Du som 
pedagog får avgöra utifrån den enskilda elevens situation vilka bilder som ska användas.  
I webbutiken finns också kopieringsblad med rutor att rita i. De kan skrivas ut och användas till 
exempel om eleven har två familjer och vill rita och skriva om båda. De bladen kan naturligtvis  
även användas till utökat arbete kring andra sidor.

När vi arbetar med olika rum, både i hemmet och i skolan presenteras varje  
rum med en samtalsbild. Nedanför finns mindre bilder på fem saker. De sakerna 
återfinns i samtalsbilden fast i en annan form. 
 
I övningarna kring kläder har vi valt att använda färgbilder. Vissa elever kan 
ha svårt att ta till sig en bild där kläderna har en annan färg än den som elevens 
egna kläder har. Att istället arbeta med generella bilder kan underlätta förståelsen. 
Du hittar pictogrambilder till kläderna i webbutiken

Känslor är abstrakta begrepp och kan kräva förförståelse. När ni arbetar med  
  bilderna på olika känslor så kan det vara bra att börja med att gå igenom varje   
känsla för sig. Använd mimik och kroppsspråk för att tydliggöra varje känsla. 
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På några sidor, som sidan 70 och liknande, så blir en av bilderna över när eleven har gjort klart 
övningen. Det har vi gjort medvetet eftersom vi vill att eleven själv ska tänka efter. Om det är samma 
antal bilder som ord är det lätt att bara gissa det sista ordet. 

Sidorna 84–85 handlar om begrepp kring vad eleven gör på fritiden. Där kan eleven beskriva sin 
fritid med ord eller korta meningar. 

Under tiden du arbetar med boken eller som en återkoppling efteråt, kan du använda fler sätt att 
befästa elevens kunskap. Det kan du göra genom sagor, ramsor, lekar och sånger med de ord, begrepp 
och kategorier som tas upp i boken. Använd kopieringsunderlaget för att låta eleven rita egna bilder. 
Om eleven har ett annat modersmål så leta gärna efter material både från Sverige och från elevens 
hemland. 

Ellika Melander

84

85

använda datorn

titta på tv

lyssna på musik

D

gå på promenad

A

Vad brukar du göra på fritiden? Kryssa för det du brukar göra.Skriv ordet. 

bygga lego

spela spel 

rita

läsa

A

70

Gympasal    

ribbstol plint gympamatta rep bom

Lycka till med materialet
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Ur kursplanen för grundsärskola, inriktning ämnen 
Svenska som andra språk 
Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper 
i och om svenska språket. Genom att undervisningen utgår från ett andraspråksperspektiv ska 
eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt svenska tal- och skriftspråk samt andra former för 
kommunikation, så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan och vågar uttrycka sig i olika 
sammanhang och för skilda syften. 

Ur kursplanen för grundsärskola, inriktning träningsskola 
Kommunikation 
Undervisningen inom ämnesområdet kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper 
i att kommunicera med andra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla tal 
och andra former för kommunikation, så att de får tilltro till sin förmåga att kommunicera och 
uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Därigenom ska under-visningen bidra till att 
eleverna utvecklar sitt språk och sitt självbestämmande. 
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin förståelse av ord och begrepp 
samt förmågan att läsa, skriva och delta i skriftspråkliga aktiviteter. 
Därigenom får eleverna förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse 
för omvärlden.

Kompletterande material På plats hemma består 
av bilder och ord som hör till vardagsrum, sovrum, kök och 
badrum. Med hjälp av bilderna får eleven träna ord, begrepp, 
kategorisering och generalisering. På plats hemma kan 
användas som kompletterande material till Min bok
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