
SPRÅKKOMPIS
ONLINE

 
SAMTALSKORT OCH TIPS FÖR ETT

BRA ONLINEMÖTE 



När man pratar med en ny person för första gången kan det vara
lite svårt att veta hur man ska inleda samtalet och vad man ska
prata om. Om man dessutom har olika språk kan det bli extra
utmanande. Därför har vi på Kompis Sverige tillsammans med LYS
Förlag tagit fram ett antal kort med förslag på samtalsämnen och
frågor som du och din nya kompis kan ha som stöd. Du hittar
korten på vår hemsida och i detta häfte. I häftet har vi även tagit
fram ett antal konkreta tips för att underlätta era onlinemöten. Ni
väljer själva om och hur ni vill använda det. Vi hoppas att ni ska få
bra och givande samtal där både du och din kompis får lära er
saker och få nya perspektiv. Tack för att du är kompis!
 
Hur fungerar samtalskorten?
Samtalskorten är indelade i nivåer och i ämnen. Nivåerna utgår
från kurserna i svenska för invandrare (SFI), svenska som
andraspråk (SAS) samt från den gemensamma europeiska
referensramen för språk (GERS). På varje nivå finns förslag till
samtalsämnen som är anpassade efter nivåerna. För varje ämnen
finns det frågor att prata om, användbara fraser samt nyckelord.
På de högre nivåerna finns även i vissa fall tips på uttryck kopplade
till temat som ni kan prata om och diskutera.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frågor kopplade till ämnet som är bra att prata om

Användbara fraser som kan vara bra när man ska svara på
frågorna

Nyckelord som kan vara användbara när ni pratar om
ämnet 

Utryck som har att göra med ämnet och som kan vara
roliga/intressanta att prata om.



Vilken mat gillar du?       
Vilken mat gillar du inte?      
Vad åt du för mat när du var liten? 
Vad äter du vid olika högtider?
Vad äter man i olika regioner i Sverige och i
andra länder?

NYBÖRJARE
SFI: Kurs B/C

GERS: A2

MAT

god, äcklig, nyttig, onyttig, 
till vardags, till fest, ett recept, salt
mat, söt mat

Jag gillar…, 
Jag gillar inte.., 
När jag var liten…, 
När det är fest brukar jag…



Vad brukar du göra på fritiden?
Vad gjorde du på fritiden när du var barn?
Har svenskar mer eller mindre fritid än i
andra länder?
Vilka fritidsintressen är bra på sommaren,
hösten, våren och vintern?

NYBÖRJARE
SFI: Kurs B/C

GERS: A2

FRITIDSAKTIVITETER

går på bio/konsert/teater/fotboll/museum
håller på med yoga/simning/basket/löpning 
är intresserad av foto/hästar/språk

Jag brukar ofta/sällan/aldrig…
När jag var lite brukade jag...
Här i Sverige…
På vintern brukar jag… 
 



Hur många är ni i din familj? Vad heter dina
familjemedlemmar, hur gamla är de?
Vad är skillnaden på “familj” och “släkt”?
Vad brukar du och din familj/släkt göra
tillsammans?
Har du några syskon? Är du äldst, yngst
eller mittemellan av dina syskon?
Berätta om en speciell släkting som du har!

NYBÖRJARE
SFI: Kurs B/C

GERS: A2

FAMILJ OCH SLÄKT

ett syskon, ett bonusbarn, en
regnbågsfamilj, gift, skild, sambo

I min familj är vi… personer 
Vi brukar… tillsammans
Jag har … syskon



Vart reser du helst: en tropisk ö, en storstad,
naturen eller en lugn by?
Vad gör du helst när du reser: solar och
badar, slappnar av, shoppar, går i naturen,
idrottar, går på kurs eller hälsar på vänner
och familj?
Brukar du ta med dig något hem från en
resa? Vad?
Berätta om ett reseminne!

NYBÖRJARE
SFI: Kurs B/C

GERS: A2

RESOR

nära, långt bort, semester,
flygplan, tåg, bil, båt 

Jag reser helst till… 
När jag reser vill jag helst…
Jag brukar ofta köpa… 
En gång reste jag till…



Har du husdjur? Har du haft husdjur någon
gång? Vilket djur?
Vilka djur tycker du om/vilka djur tycker du
inte om? Varför?
Vilka uttryck med djur finns det på olika
språk?
Vilka djur är du rädd för? Varför?
Vilket djur identifierar du dig med? Varför?

MEDEL
SFI: Kurs D / SAS Grund

GERS: B1+

DJUR

gullig, snäll, trofast, lugn, busig,
farlig, ilsken, självständig, äcklig

Mitt favoritdjur är… 
Jag tycker inte om/avskyr…
Jag identifierar mig mest med..

arg som ett bi, envis som en åsna, hal som en ål,
hungrig som en varg, tyst som en mus



Hur bor du? I lägenhet, radhus eller villa?
Är det bäst att bo i lägenhet eller i villa,
tycker du? Varför?
På vilka sätt ser bostäder ut i olika länder?
Hur ser din drömbostad ut?

MEDEL
SFI: Kurs D / SAS Grund

GERS: B1+

BOSTAD

en livssituation, 
en etta/tvåa/trea/fyra/…, 
en trädgård/tomt, centralt,
avlägset

Jag bor i…
Jag skulle vilja bo i…
I mitt hemland bor många i… 
Min drömbostad är…

sitter i väggarna, ingen fara på taket, går i
taket, kors i taket, högt i tak, ställer någon mot
väggen, går in i väggen, helt uppåt väggarna,
sopar golvet med någon



Vad ville du jobba med när du var liten?
Varför?
Vilket är ditt drömyrke nu? Varför?
Finns det några yrke som du aldrig skulle
kunna ha?
Vilka personliga egenskaper behöver man
för ditt drömjobb?

MEDEL
SFI: Kurs D / SAS Grund

GERS: B1+

ARBETE

pålitlig, lojal, ambitiös, driftig,
samarbetsvillig, prestigelös, lat, otrevlig,

När jag var liten ville jag… 
Mitt drömyrke är…
Jag skulle absolut inte vilja arbeta som…
För att arbeta som … behöver man …

glida in på en räkmacka, visa framfötterna, ha
skinn på näsan, mycket snack och lite verkstad,
är haj på något, pekar med hela handen,



Vad är det bästa med Sverige?
Vilka typiska svenska saker och beteenden
brukar du bli irriterad på?
På vilka sätt är du typiskt svensk?
Vilka personliga egenskaper har den typiska
svensken?
Vilka andra stereotyper finns det? Ligger det
någon sanning i dem?

MEDEL
SFI: Kurs D / SAS Grund

GERS: B1+

TYPISKT SVENSKT

svenskar i allmänhet, vanligt, en fördom,
konstigt, annorlunda

Jag tycker att svenskar ofta är…
Jag blir ibland irriterad på…
Det jag gillar bäst med Sverige är…
Jag förstår inte varför..

landet lagom, mellanmjölkssverige,
medelsvensson, "villa, volvo, vovve", 
jante, anti-jante



När är det acceptabelt att ljuga?
När ljög du senast?
Varför ljuger människor?
Hur ofta tror du att du ljuger en vanlig dag?
Hur ser man att någon ljuger?
I Sverige brukar man luras 1 april. Gör man
något liknande i ditt land?

AVANCERAD
SAS 1, 2, 3

GERS: B2-C1

LÖGNER

ljuger, en lögn, en sanning, talar sanning, sann,
luras, skojar, ett aprilskämt

Jag tycker att…
Jag ljög senast när…
När någon ljuger...

en vit lögn, jobbar svart, blir röd i ansiktet, inte
svart eller vitt, det är grönt



Vem har störst ansvar i klimatfrågan?
Individer, företag eller staten?
Har du ändrat dina vanor eller ditt beteende
på grund av klimatet? Varför/varför inte?
Vad är Greta Thunberg-effekten?
Vad vill du lära dina barn om miljö och
hållbarhet?

AVANCERAD
SAS 1, 2, 3

GERS: B2-C1

MILJÖ

klimathotet, den globala uppvärmningen,
ozonhålet, flygskam, hållbarhet

Jag tycker att…
För mig är det viktigt att… 
Jag tycker att Greta Thunberg…

går åt skogen, livet på en pinne, ana ugglor i
mossen, det vete fåglarna, kalv på grönbete



Vilka nyhetskanaler/medier brukar du
använda dig av?
Vilka nyheter är du intresserad av:
inrikes/utrikes/sport/ekonomi/kultur?
Hur mycket av det man läser, hör och tittar
på ska man tro på, tycker du?
Hur tror du att nyheter och media kommer
att förändras i framtiden?

AVANCERAD
SAS 1, 2, 3

GERS: B2-C1

NYHETER OCH MEDIA

en krönika, en journalist, ett reportage, 
en artikel, en nyhetsuppläsare, sociala medier,
fake news

Jag brukar läsa…
Jag är intresserad av… 
Jag stänger av teven när… 
Jag tror att journalister ofta... 
I tidningen står det att...



Vad menar svenskar när de håller
tummarna/korsar fingrarna?
I vilka situationer tittar svenskar varandra i
ögonen?
På vilka sätt skiljer sig kroppsspråk i olika
länder eller kulturer?
Får kroppsspråk mer eller mindre betydelse
i och med att många kommunicerar mer
och mer genom digitala kanaler, tror du?

AVANCERAD
SAS 1, 2, 3

GERS: B2-C1

KROPPSSPRÅK

en gest, gestikulerar, en hållning, en blick, en
gångstil

Kroppsspråket är viktigt eftersom…
Vårt kroppsspråk visar… 
I mitt land brukar man…

på rak arm, näsan över vattenytan, får kalla
handen, akilleshäl, skinn på näsan, har huvudet
med sig, vassa armbågar, kalla fötter, is i magen



Använd gärna samtalskorten som inspiration. Den nya svensken kan sin
nivå bäst och bestämmer samtalstema.
Samtalskorten innehåller diskussionsfrågor, nyckelord och användbara
fraser. På några kort finns det också extramaterial, till exempel
idiomatiska uttryck, som kan vara roliga att förklara och prata om. Finns
det liknande uttryck på andra språk. Välj de delar som passar er bäst.
Följ upp det ni pratade om förra gången. Hur gick det med... ? Vad sa … ?
Vad hände när …?
Visa en sak som betyder mycket för dig och berätta om den eller be din
samtalspartner ställa frågor.
Läs en bok eller titta på en teveserie tillsammans (på avancerad nivå) och
prata om ett kapitel eller ett avsnitt varje gång ni ses.

Överdriv mimik och gester, så är har din samtalspartner lättare att förstå
dig.
Signalera tydligt när du byter ämne.
Komplettera tal med skrift. Använd appens chattfunktion eller ha ett stort
vitt papper och en mörk tuschpenna tillgänglig.
Bild-googla på ordet du söker och skicka länken till en bild till din
samtalspartner.
Namn på filmer, städer, sjukdomar etc översätter man bäst med
Wikipedia. Gå till rätt artikel på ditt eget språk och byt språk!
De ord som en svensk tycker är “lätta” är inte alltid lätta för den som lär
sig språket. Ofta liknar ord med latinsk etymology varandra på olika
språk. t.ex. information, protest, producerar, fantasi, matematik, repetera

Tips för bra onlinemöten
 
Vad ska vi prata om?
 

 

När man inte förstår
 

 
 

.



Börja och avsluta samtalet på utsatt tid. Ingen tycker om att vänta.

Sitt med en ljuskälla (fönster/lampa) framför dig, så syns du
bättre.

Stäng av email, telefon, sociala medier och chattapplikationer för
att hålla fokus under samtalet.

Fika gärna under samtalet. Det ger samtalet en mer social
karaktär.

Praktiska tips
 

 

 

 

 

www.kompissverige.se www.lysforlag.com


