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Förord 

 
Den snabbaste vägen till integration är genom språket. 

Genom att lära sig ett nytt språk öppnas dörrarna till att bli en aktiv 

samhällsmedborgare. Målet är att nyanlända snabbare och på ett mer 

effektivt sätt ska lära sig grunderna i det svenska språket för att sedan 

kunna gå vidare med sin språkutveckling.  

Idén om att skapa ett läromedel för nyanlända var just för att det 

saknades rätt verktyg för elever att lära sig grunderna i det svenska 

språket. Genom en ständig dialog med elever kunde vi sätta fingret på 

varför det var så svårt att lära sig det svenska språket och hur de själva 

skulle vilja lära sig språket. Läromedlet är alltså skapat ur ett 

elevperspektiv.  

Jag började att dela ut egenkonstruerade övningar med grammatiska 

förklaringar till elever som löstes och kommenterades av alla. Detta 

pågick i några år tills jag hade tillräckligt med material och 

dokumentation för att skapa ett unikt läromedel för nyanlända. 

 

 

 

Andreas Issa 

behörig SFI-lärare 
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Hjälpverb

فعل کمکی



Hjälpverb

:مثال

Jag ska gå Jag vill be

kan kunskap, förmåga توان،دانش

توانستن

Jag kan spela fotboll.

vill vilja, önskan ،خواستآرزو

خواستن

Jag vill åka till Malmö.

måste tvång, plikt وظیفه،اجبار

بایستن

Jag måste gå hem nu.

får tillåtelse (att göra) اجازه

Jag får köra bil, jag har körkort.

ska avsikt قصد

خواستن

Jag ska promenera imorgon.

behöver behov احتیاج

Jag behöver dricka vatten.

brukar vana عادت

عادتداشتن

Jag brukar hälsa på min mamma.

.تمامنمیشوند،مثلفعلیکهازپیشبایکمصوتتاکیدیتماممیشودaچندینفعلمصدریوجودداردکهبا

.منخواهمرفت .منمیخواهمنمازبخوانم

.مناجازهدارمماشینبرانم،منتصدیقدارم

فعل کمکی

.لیستزیرشاملمهمترینومعمولترینافعالکمکیاست

اجازهداشتن

.منمیتوانمفوتبالبازیکنم

.منمیخواهمبهمالموبروم

.منعادتدارمبهمادرمسربزنم

.منفرداپیادهرویخواهمکرد

.مناحتیاجدارمآببنوشم

.منبایداالنبهخانهبروم

احتیاجداشتن

.درزبانسوئدی،نمیتواندرموردآیندهبدوناستفادهازفعلکمکیصحبتکرد

.بهپایانمیرسدaبعدازفعلکمکیبایدیکفعلمصدربیاید،اینفعلاغلبباحرف

84



A.

1. Pappa         brukar dricka kaffe.

2. Vi tala svenska.

3. Barnen leka hemma.

4. Berit inte spela fotboll.

.بریتاجازهنداردفوتبالبازیکند

5. Jag inte dricka kaffe.

6. De titta på tv.

7. Eleverna promenera till skolan.

8. Min mamma inte sova .

9. Familjen åka till Stockholm.

10. Min son gå till tandläkaren.

11. Hon inte äta griskött.

.اجازهنداردگوشتخوکبخورد(مؤنث)او

12. Vi köpa mat.

.فعلکمکیصحیحرابنویس

.مامیتوانیمسوئدیصحبتکنیم

.مادرمننمیتواندبخوابد

.بچههامیخواهنددرخانهبازیکنند

.مننمیخواهمقهوهبنوشم

.پدرعادتداردقهوهبنوشد

.مااحتیاجداریمغذابخریم

.دانشآموزانبایدبهمدرسهپیادهرویکنند

.آنهاعادتدارندتلویزیوننگاهکنند

.پسرمبایدبهدندانپزشکیبرود

.فامیلمنبهاستکهلمخواهدرفت
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13. Hon inte tala spanska.

14. Helena dricka vatten.

15. Jag träffa mina kompisar.

16. Han stänga dörren.

.بریتاجازهنداردفوتبالبازیکند

17. Sara diska.

18. Vi laga mat.

19. Min kompis promenera i skogen.

20. Anton lyssna på musik.

21. Min pappa köpa kyckling.

22. Linas familj gå på bio.

23. Jag resa till Brasilien.

.اجازهنداردگوشتخوکبخورد(مؤنث)او

24. Min bror städa hemma.

.منمیخواهمدوستانمرامالقاتکنم

.هلنااحتیاجداردآببنوشد

.مناحتیاجدارمبهبرزیلسفرکنم

.برادرمعادتداردخانهراتمیزکند

.آنتونعادتداردبهموسیقیگوشکند

.اوبایددرراببندد

.ماعادتداریمغذادرستکنیم

.خانوادهلینابهسینماخواهندرفت

.ساراظرفخواهدشست

.پدرمنمیخواهدمرغبخرد

.دوستممیخواهددرجنگلقدمبزند

.اونمیتوانداسپانیاییصحبتکند
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25. Mamma baka bröd.

26. Vi vakna klockan åtta.

27. Jag duscha idag.

28. Barnen inte simma i havet.

29. Vi inte åka hem.

30. Jag raka mig.

31. Pappa parkera bilen.

32. Läraren prata med min pappa.

33. Han skriva ett brev.

34. Du inte röka här.

35. Mamma tvätta kläder.

36. Elin hämta barnen.

.مادرمیتواندنانبپزد

.مانمیتوانیمبهخانهبرویم

.بیدارشویم۸مامیخواهیمساعت

.مناحتیاجدارمامروزدوشبگیرم

.الینبایدبچههارابیاورد

.پدراجازهداردماشینراپارککند

.مادرلباسخواهدشست

.بچههادردریاشنانخواهندکرد

.تواجازهنداریاینجاسیگاربکشی

.معلممیخواهدباپدرمصحبتکند

.اوبایدیکنامهبنویسد

.منبایدریشمرابتراشم
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