
 

Hej! 
 

Nu har vi kommit in ett par veckor på terminen. Detta år har vi samma antal grupper och skolor 
som tidigare år, men vi letar alltid efter nya elever. Det finns i dagsläget inget naturligt forum för 
oss att marknadsföra svenskundervisningen på de olika internationella skolorna. Vi tror att det 
finns många nyanlända familjer som inte känner till vår verksamhet, så sprid gärna 
informationen.  
 
Tyvärr blev inte föräldramötet av pga för få anmälda. För att ni ändå ska få ta del av information 
om vår verksamhet så finns det som en bilaga i detta mail. Samarbetet mellan er föräldrar och 
oss lärare är viktigt för ert barns utveckling i svenska. Vi välkomnar er att ta kontakt med oss om 
ni undrar över något eller om ni vill träffa oss för ett utvecklingssamtal. Vår mailadress är: 
svskolan.9@gmail.com 
 
 
CDL 
Nu är vi igång i gruppen. Genom olika stenciler, läsutmaningar, högläsning och samtal har jag 
lyckats skapa mig en bild av gruppens behov, både på individnivå och gruppnivå.  
Vi har pratat om varför barnen vill lära sig svenska och de har fått skriva ner vilka mål de har. 
Jag kommer att skicka hem dessa så ni får möjlighet att titta på dessa och kanske resonera 
hemma om hur man kan nå sitt mål. Tänk på att ni föräldrar är jätteviktiga i ert barns 
språkutveckling. Jag träffar bara era barn 80 minuter i veckan och gör vad jag kan för att hjälpa 
dem, men ni är av stor vikt. 
I gruppen i år är det blandat med nya och gamla elever. Det känns som det är en trevlig grupp 
som känner sig trygga och jag hoppas att vi ska få ett bra läsår tillsammans.  
Jag börjar alla lektioner med att läsa högt ur en bok. Högläsning är en väldigt viktig del av 
språkinlärning även om man kan läsa själv är det viktigt. Vi samtalar om innehållet i boken och 
vad man ser på bilderna. Jag förklarar självklart ord som kan vara svåra och jag uppmuntrar 
barnen att tala om när de inte förstår. 
Vi har så smått börjat på temat med rim och ramsor, parallellt har vi pratat om kläder och färger. 
Alla har fått tala om vad de har på sig. Här har vi fått hjälpas åt att komma på vad olika saker 
heter på svenska. 
Nu blir det två veckors uppehåll för oss eftersom CDL har lagt en studiedag måndagen den 31 
oktober. 
 
 
LGB 
Höstterminen går med rasande fart och det har redan blivit dags för höstlov. I år har vi en liten 
grupp på LGB vilket innebär stora möjligheter till individanpassad undervisning. Under 
höstterminen arbetar vi utifrån temat poesi, rim och ramsor. De första lektionerna fokuserade vi 
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på sommaren och fördjupade oss i ord som kan beskriva och förklara sommar och 
sommaraktiviteter. Barnen fick prova på att skriva sommardikter med hjälp av de olika 
sommarord vi kom på.  
Varje lektion har jag högläsning för barnen som syftar till att ge inspiration till temat och de 
uppgifter vi arbetar med eller uppmuntra till samtal och reflektion. Vi har bland annat läst 
berättelser ur Skattakammaröns sommarsamling, Ronny och Julia, Ronny och Julia längtar, 
Ronny och Julia får en hund och Petter och hans fyra getter. 
Vi har oftast också en liten sångstund med olika svenska sånger som passar till temat, på så vis 
får vi samtidigt en rörelsepaus som gör att vi orkar koncentrera oss hela lektionen. 
Vi har spelat språkfrämjande spel och även provat på att skriva en berättelse eller en dikt på en 
iPad med hjälp av en app som heter Skolstil. Efter lovet fortsätter vi med rim och ramsor. 
 
 
 
LA CHAT 
 
Anne grupp: 
Dessa första veckor har fokus legat på att skapa mål inför kommande läsår samt att börja vårt 
första tema; rim och ramsor. Vad vill jag lära mig? Hur vill jag lära mig? Detta är frågor jag har 
pratat om både enskilt och i grupp med eleverna för att komma fram till deras mål med 
svenskundervisningen. Under temat “rim och ramsor” arbetar vi bland annat med att läsa rim 
tillsammans om alfabetets bokstäver. Vi har även i olika former läst svenska ramsor samt pratat 
om vad det egentligen är. Det har funnits en önskan att prata mer om svensk mat - vilket har lett 
oss in på svenska maträtter som vi även kommer att koppla till svensk kultur. Vad är till exempel 
det svenska fenomenet “fika”, eller lösgodis, som svenskarna så gärna äter kilovis utav? Hur 
och varför firar svenskarna midsommar? Detta och mer därtill kommer vi att prata om detta 
läsår. Jag ser fram emot skolåret 2016/2017 med er och era barn!  
 
 
Johannas grupp: 
Under dessa första veckor har vi arbetat med lite olika saker. Vi har pratat en hel del om vilka 
mål barnen har med sin svenska, det är ju inte så lätt för de yngsta att sätta ord på vad de vill 
lära sig. Men med hjälp av varandra har vi kommit fram till individuella mål att sträva mot.  
 
Med tanke på att vi så gott det går försöker att anpassa undervisningen till den nivå man har på 
sitt språk när det gäller både ålder och förkunskaper så blir det ju lite olika uppgifter som 
eleverna får under lektionen. Detta gäller även eventuella läxor, de kan få samma typ av läxa, 
men ibland vill jag att de löser uppgiften på olika vis. 
Den här terminen kommer läxan vara att skriva ner så fint man kan i sin bok vad man har gjort 
under helgen. Alternativt kan det vara något som hänt under veckan. Ta en stund på söndag 
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eftermiddag/kväll och summera veckan eller helgen. Tänk på att ni har en viktig roll i ert barns 
språkutveckling. 
 
Jag startar oftast lektioner med att läsa högt ur en bok. Jag har läst lite om Lotta på 
Bråkmakargatan. Högläsning är en väldigt viktig del av språkinlärning även om man kan läsa 
själv är det viktigt. Vi samtalar om innehållet i boken och vad man ser på bilderna. Jag förklarar 
självklart ord som kan vara svåra och jag uppmuntrar barnen att tala om när de inte förstår. 
Vi har så smått börjat med terminens tema som är Rim och Ramsor. Härom veckan 
uppmärksammade vi kanelbullens dag eftersom som den inföll just en tisdag i år.  
 
Lovisas grupp: 
Höstterminen går fram med rasande fart och nästa vecka är det dags för höstlov. Vi började 
terminen med att samtala lite om sommaren och elevernas skolstart.  
I år igen har eleverna fått skriva ner sina mål med svenskan och önskemål om vad de vill arbeta 
med under lektionerna. Elevmedverkan är en viktig del i den svenska skolan och eleverna ska 
vara förtrogna med sina egna mål och sin utveckling. De ska också  känna sig delaktiga i 
undervisningen och känna att de kan vara med och påverka den. 
Temat vi arbetar med under höstterminen är poesi, rim och ramsor. Eleverna har fått möta dikter 
på olika sätt av olika poeter. De har fått reflektera och samtala om dikternas påverkan på deras 
känslor och olika associationer som dikterna väcker. Eleverna har själva fått pröva på att skapa 
egna dikter med stöd av diktformen Haiku och Tanka.  
Varje lektion samlar vi ord som eleverna inte förstår eller som de tycker är intressanta. Orden 
skriver jag upp på tavlan och i början av varje lektion brukar vi gå igenom orden. På så vis 
repeterar eleverna orden och dess innebörd och börjar reflektera om vad vi gjorde lektionen 
innan. I samband med att eleverna skrev Tanka dikter arbetade vi även med känslor, ord som 
uttrycker känslor och målande beskrivningar. 
 
MEYRIN 
 
Johannas grupp: 
Under dessa första veckor har vi arbetat med lite olika saker. Vi har pratat en hel del om vilka 
mål barnen har med sin svenska, det är ju inte så lätt för de yngsta att sätta ord på vad de vill 
lära sig. Men med hjälp av varandra har vi kommit fram till lite individuella mål att sträva mot. 
Jag kommer att skicka hem dokumentet där ert barn har skrivit själv eller med min hjälp vilka 
mål de har med sin svenska. Läs igenom och prata hemma om hur man kan nå dessa mål. 
 
Eftersom ålder och förkunskaper varierar mycket i grupperna, individanpassar jag 
undervisningen. Detta gäller även eventuella läxor.  
Den här terminen kommer läxan vara att skriva ner så fint man kan i en bok vad man har gjort 
under helgen. Alternativt kan det vara något som hänt under veckan. Ta en stund på söndag 
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eftermiddag/kväll och summera veckan eller helgen. Tänk på att ni har en viktig roll i ert barns 
språkutveckling. 
 
Jag startar oftast lektionen med att läsa högt, det blir lite olika typer av böcker. Jag läser och om 
någon undrar över ett ord så stannar jag upp och förklarar. Jag uppmuntrar eleverna och talar 
om att det är viktigt att säga till om det är något man inte förstår. 
Vi kommer jobba med rim och ramsor som tema under hösten och det har vi så smått börjat 
med. Vi har sjungit några visor där det är enkla rim 
Veckan som kommer nu som börjar med den 24 oktober har vi höstlov, då är det alltså ingen 
lektion och inget fritids. 
 
Lovisas grupp: 
Hösterminen går med rasande fart och nästa vecka är det redan höstlov. Vi startade terminen 
med att lära känna varandra i gruppen, då några är nya för varandra och det var länge sen jag 
träffade de flesta barnen. 
Barnen fick även i år skriva ner sina personliga mål för terminen och ge förslag till vad de vill 
göra på lektionerna. Tanken är att målen ska finnas med hela året och sen utvärderas i slutet. 
Vi hade först en gemensam genomgång om vilka förmågor man kan träna på när man lär sig 
språk. Vi gjorde en gemensam tankekarta för eleverna att utgå från och barnen fick även läsa 
sina mål från förra året. 
Under höstterminen jobbar vi med temat poesi, rim och ramsor. I den här gruppen har vi börjat 
med att fokusera på känslor, som är en viktig byggsten inom poesi. Vi har kartlagt olika känslor 
och känsloord med fokus på de olika grundkänslorna. Vi har sedan börjat med att fördjupa oss i 
känslan glädje. Jag har haft högläsning med olika texter som behandlar om glädje och vi har 
samtalat och reflekterat över de olika texterna. Barnen har skrivit om ett tillfälle då de själva 
upplevt glädje och berättat roliga historier för varandra. Barnen håller nu på att i små grupper 
skriva ner några roliga historier som sen kommer sättas upp som ett kollage i hopp om att 
sprida lite skratt och glädje. När vi nu snart är klara med glädje så kommer vi att gå över till att 
fördjupa oss i rädsla.  
I samband med skrivövningar repeterar och samtalar vi om olika stav- och språkregler. Varje 
lektion samlar vi också på ord. De ord som dyker upp under arbetets gång som eleverna inte 
förstår, tycker är speciella eller annorlunda. Sen skriver vi ner orden på en lista. Listan finns 
med varje lektion och förändras med tiden. Vi försöker repetera orden i början på lektionen och 
på så vis också få en naturlig påminnelse om lektionstillfället innan. Vid några tillfällen har 
barnen arbetat i sina läroböcker som de blivit tilldelade utifrån deras individuella språkförmåga. 
Vi har också lekt några språkfrämjande lekar.  
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NATION 
Annes grupp: 
Dessa första veckor har fokus legat på vårt första tema; rim och ramsor, samt att skapa mål 
inför kommande läsår. Vad vill jag lära mig? Hur vill jag lära mig? Detta är frågor jag har pratat 
om med eleverna för att komma fram till deras mål med svenskaundervisningen. Nya elever har 
tillkommit i gruppen, och några har bytt. Jag jobbar i början lite extra på att alla barnen ska 
känna sig “hemma” och bekväma tillsammans. Ett extra varmt välkommen till Emil, Max, Nils 
och Oscar! Men förstås också till de “gamla” eleverna; Adrian och Rufus!  
Under temat “rim och ramsor” arbetar vi bland annat med att läsa rim tillsammans om alfabetets 
bokstäver. Vi har även i olika former läst svenska ramsor samt pratat om vad det egentligen är. 
Det har funnits en önskan att prata mer om svensk mat - vilket har lett oss in på svenska 
maträtter som vi även kommer att koppla till svensk kultur. Vad är till exempel det svenska 
fenomenet “fika”, eller lösgodis, som svenskarna så gärna äter kilovis utav? Hur och varför firar 
svenskarna midsommar? Detta och mer därtill kommer vi att prata om detta läsår. Jag ser fram 
emot året 2016/1017 med er och era barn!  
 
 
Lovisas grupp: 
Höstterminen går fram med rasande fart och nästa vecka är det dags för höstlov. Vi började 
terminen med att samtala lite om sommaren och elevernas skolstart. I år igen har eleverna fått 
skriva ner sina mål med svenskan och önskemål om vad de vill arbeta med under lektionerna. 
Elevmedverkan är en viktig del i den svenska skolan och eleverna ska vara förtrogna med sina 
egna mål och sin egen utveckling. De ska också  känna sig delaktiga i undervisningen och 
känna att de kan vara med och påverka den. 
Temat vi arbetar med under höstterminen är poesi, rim och ramsor. Eleverna har fått möta dikter 
på olika sätt av olika poeter. De har fått reflektera och samtala om dikternas påverkan på deras 
känslor och olika associationer som dikterna väcker. Eleverna har själva fått pröva på att skapa 
egna dikter med stöd av diktformen Haiku och Tanka.  
Under poesiarbetet har vi också hamnat på ett intressant sidospår om olika svenska dialekter 
efter att en elev läst upp en dikt på värmländska av Gustaf Fröding.  
Varje lektion samlar eleverna på ord när de stöter på ord som de inte förstår, tycker är 
intressanta eller speciella. Orden skriver jag upp på tavlan och i början av varje lektion brukar vi 
gå igenom orden. På så vis repeterar eleverna orden och dess innebörd och börjar reflektera 
om vad vi gjorde lektionen innan. I samband med att eleverna skrev Tanka dikter arbetade vi 
även med känslor, ord som uttrycker känslor och målande beskrivningar. 
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