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Alfa 2 Läsa
Samhälle

Kan du det här? Det här vill jag lära mig.

Ja Ja, med hjälp Nej, inte än

Jag förstår detta kort.

1. Personliga brev och meddelanden 1a



Alfa 2 Läsa
Samhälle

Kan du det här? Det här vill jag lära mig.

Ja Ja, med hjälp Nej, inte än

Jag förstår vem som har skickat brevet.

1. Personliga brev och meddelanden 1b



Alfa 2 Läsa
Samhälle

Kan du det här? Det här vill jag lära mig.

Ja Ja, med hjälp Nej, inte än

Jag kan se när biblioteket har öppet.

2. Skyltar och texter i vardagen / samhället 2a



Alfa 2 Läsa
Samhälle

Kan du det här? Det här vill jag lära mig.

Ja Ja, med hjälp Nej, inte än

Jag kan hitta telefonnumret till Närakuten och också se
vilken tid som jag kan ringa dit.

2. Skyltar och texter i vardagen / samhället 2b



Alfa 2 Läsa
Samhälle

Kan du det här? Det här vill jag lära mig.

Ja Ja, med hjälp Nej, inte än

Jag ska byta ett par byxor som jag köpt.
Jag förstår vilket kvitto som jag ska ta med till affären.

2. Skyltar och texter i vardagen / samhället 2c



Alfa 2 Läsa
Samhälle

Kan du det här? Det här vill jag lära mig.

Ja Ja, med hjälp Nej, inte än

Jag förstår texten på skylten i hissen.

3. Information 3a



Alfa 2 Läsa
Samhälle

Kan du det här? Det här vill jag lära mig.

Ja Ja, med hjälp Nej, inte än

Jag förstår denna fakta-text som vi har skrivit tillsammans.

Vi bor i Göteborg. Göteborg är en stor stad. Det 
bor cirka 500 000 personer i Göteborg. 

Stockholm är Sveriges huvudstad. Stockholm är 
Sveriges största stad. Det bor cirka 1 200 000 per-
soner i Stockholm.

3. Information 3b



Alfa 2 Läsa
Samhälle

Kan du det här? Det här vill jag lära mig.

Ja Ja, med hjälp Nej, inte än

Jag kan läsa och förstå hur jag ska koka riset.

4. Instruktioner 4a



Alfa 2 Skriva
Samhälle

Kan du det här? Det här vill jag lära mig.

Ja Ja, med hjälp Nej, inte än

Jag kan skriva ett kort för att gratulera någon som fyller år.

1. Personliga brev och meddelanden 1a



Alfa 2 Skriva
Samhälle

Kan du det här? Det här vill jag lära mig.

Ja Ja, med hjälp Nej, inte än

Jag kan skriva och berätta om något jag varit med om i en 
dagbok eller loggbok.

1. Personliga brev och meddelanden 1b



Alfa 2 Skriva
Samhälle

Kan du det här? Det här vill jag lära mig.

Ja Ja, med hjälp Nej, inte än

Jag kan skriva och tala om varför jag inte kommer till skolan.

1. Personliga brev och meddelanden 1c



Alfa 2 Skriva
Samhälle

Kan du det här? Det här vill jag lära mig.

Ja Ja, med hjälp Nej, inte än

Jag kan fylla i denna blankett.

2. Anteckningar och blanketter  2a

Foto: Björn Andersson



Alfa 2 Skriva
Samhälle

Kan du det här? Det här vill jag lära mig.

Ja Ja, med hjälp Nej, inte än

Jag kan anteckna en tid hos 
tandläkaren i en almanacka.

2. Anteckningar och blanketter 2b



Alfa 2 Skriva
Samhälle

Kan du det här? Det här vill jag lära mig.

Ja Ja, med hjälp Nej, inte än

Jag kan fylla i sfi -skolans blankett.

2. Anteckningar och blanketter 2c



Alfa 2 Skriva
Samhälle

Kan du det här? Det här vill jag lära mig.

Ja Ja, med hjälp Nej, inte än

 Jag kan ansöka om ledighet.

2. Anteckningar och blanketter 2d

Ansökan om ledighet  

Namn

Personnummer

Lärare      Grupp

Tid

Anledning

         tillstyrker

         avstyrker

Datum och underskrift
Lärare
         beviljas
     
         avslås

Datum och underskrift
Rektor / Skolledning



Alfa 2 Skriva
Samhälle

Kan du det här? Det här vill jag lära mig.

Ja Ja, med hjälp Nej, inte än

Jag kan skriva och presentera mig själv. Jag skriver vad jag 
heter och var jag bor. Jag skriver också lite om min familj.

3. Övrigt 3a



Alfa 2 Läsa
Föräldraskap

Kan du det här? Det här vill jag lära mig.

Ja Ja, med hjälp Nej, inte än

Jag förstår vad brevet handlar om.

Välkomna till skolan!

Ni är välkomna på föräldramöte tisdagen den 24 maj klockan 
18.00 – 20.00. Vi träffas i sal 4 B.

Vänliga hälsningar
Katarina

Lämnas till läraren senast den 21 maj

                              
Jag kan komma                    Jag kan inte komma

Förälderns namn: _______________________         

1. Personliga brev och meddelanden 1a



Alfa 2 Läsa
Föräldraskap

Kan du det här? Det här vill jag lära mig.

Ja Ja, med hjälp Nej, inte än

Jag förstår vem som har skickat brevet.

1. Personliga brev och meddelanden 1b

Schmidt Petrus
Utgårdsvägen 12
163 11 Spånga

A



Alfa 2 Läsa
Föräldraskap

Kan du det här? Det här vill jag lära mig.

Ja Ja, med hjälp Nej, inte än

Jag kan se när biblioteket har öppet och 
vilket telefon-nummer jag kan ringa för att få information.

2. Skyltar och texter i vardagen / samhället 2a



Alfa 2 Läsa
Föräldraskap

Kan du det här? Det här vill jag lära mig.

Ja Ja, med hjälp Nej, inte än

Jag förstår vad denna affi sch handlar om.

3. Information 3a

GYMNASTIK



Alfa 2 Läsa
Föräldraskap

Kan du det här? Det här vill jag lära mig.

Ja Ja, med hjälp Nej, inte än

Jag förstår vad meddelandet handlar om.

Hej!

På torsdag (10 maj) ska vi ha en utfl ykt med barnen till 
Storparken. Barnen ska ha med sig matsäck. Vi åker 
senast 09.15.

Hälsningar
Personalen på förskolan Myran

3. Information 3b



Alfa 2 Läsa
Föräldraskap

Kan du det här? Det här vill jag lära mig.

Ja Ja, med hjälp Nej, inte än

Jag förstår denna fakta-text som vi har skrivit tillsammans.

        

 

 
 I Sverige börjar barnen skolan när de är 6 eller 7 år.

         De första 9 åren kallas för grundskola.

         Alla måste gå i grundskolan.

         Pojkar och fl ickor läser samma ämnen.

         Skolan är gratis.

         Efter grundskolan kan man fortsätta på gymnasiet.

        På gymnasiet kan man välja bland olika program.

3. Information 3c



Alfa 2 Skriva
Föräldraskap

Kan du det här? Det här vill jag lära mig.

Ja Ja, med hjälp Nej, inte än

Jag kan skriva ett kort till föräldrarna till mitt barns lekkamrat.
De har fått en liten flicka.

1. Personliga brev och meddelanden 1a



Alfa 2 Skriva
Föräldraskap

Kan du det här? Det här vill jag lära mig.

Ja Ja, med hjälp Nej, inte än

Jag kan fylla i en inbjudan till barnkalas.

1. Personliga brev och meddelanden 1b



Alfa 2 Skriva
Föräldraskap

Kan du det här? Det här vill jag lära mig.

Ja Ja, med hjälp Nej, inte än

Jag kan skriva ett meddelande till mitt barns lärare. Jag kan
skriva att mitt barn inte ska vara med på simningen idag
eftersom han är förkyld.

1. Personliga brev och meddelanden  1c



Alfa 2 Skriva
Föräldraskap

Kan du det här? Det här vill jag lära mig.

Ja Ja, med hjälp Nej, inte än

Jag kan fylla i personuppgifter om mitt barn i Barnets hälsobok.

2. Anteckningar och blanketter  2a

Källa: Barnets hälsobok. Region Skåne



Alfa 2 Skriva
Föräldraskap

Kan du det här? Det här vill jag lära mig.

Ja Ja, med hjälp Nej, inte än

Jag kan läsa när barnen är 
lediga från skolan. 
Jag kan skriva det i en 
almanacka.

Påsklov                        2/4 t.o.m. 5/4
Studiedag (eleverna lediga)    26/4
Lovdag                       18/5
Skolan slutar                8/6

2. Anteckningar och blanketter 2b



Alfa 2 Skriva
Föräldraskap

Kan du det här? Det här vill jag lära mig.

Ja Ja, med hjälp Nej, inte än

Jag kan skriva svar på inbjudan till föräldramöte

2. Anteckningar och blanketter 2c

Välkomna till skolan!

Ni är välkomna på föräldramöte tisdagen den 24 maj klockan 
18.00 – 20.00. Vi träffas i sal 4 B.

Vänliga hälsningar
Katarina

Lämnas till läraren senast den 21 maj

                              
Jag kan komma                    Jag kan inte komma

Förälderns namn: _______________________         



Alfa 2 Läsa
Arbete

Kan du det här? Det här vill jag lära mig.

Ja Ja, med hjälp Nej, inte än

Jag förstår vad kortet handlar om och vilka som har skrivit det. 

1. Personliga brev och meddelanden 1a



Alfa 2 Läsa
Arbete

Kan du det här? Det här vill jag lära mig.

Ja Ja, med hjälp Nej, inte än

Jag förstår vem som har skickat brevet.

1. Personliga brev och meddelanden 1b



Alfa 2 Läsa
Arbete

Kan du det här? Det här vill jag lära mig.

Ja Ja, med hjälp Nej, inte än

Jag förstår vad skyltarna betyder.

2. Skyltar och texter i vardagen / samhället 2a



Alfa 2 Läsa
Arbete

Kan du det här? Det här vill jag lära mig.

Ja Ja, med hjälp Nej, inte än

Jag förstår när Arbetsförmedlingen har öppet.

Arbetsförmedlingen Lund
Stora Södergatan 49
Box 2064
22002 LUND

Telefon kontoret: 046-16 35 00 
Telefontider: 8.00 -16.30 

E-post: arbetsförmedlingen-lund@lanm.amv.se

Besökstider
Mån 9-15.30, tis 13-18, 
onsd 9-15.30 samt torsd och fre 9-15. 
Entrén är öppen mån-fre 8-18

Kundtjänst: 0771-416 416 
Mån-fre 8-22 lör-sön 10-16

3. Information 3a



Alfa 2 Läsa
Arbete

Kan du det här? Det här vill jag lära mig.

Ja Ja, med hjälp Nej, inte än

Jag kan läsa och förstå vad jag ska göra.

Rädda  varna andra

Larma 112 ring 112

Stäng  stäng fönster och dörrar

Släck!  vid liten brand

Utrym  gå ut ur huset

Om det brinner

Använd inte hissarna !!!

4. Instruktioner 4a



Alfa 2 Skriva
Arbete

Kan du det här? Det här vill jag lära mig.

Ja Ja, med hjälp Nej, inte än

En arbetskamrat har fått ett nytt jobb. Jag kan skicka ett kort för 
att gratulera.

till
Zeinab Abdulla
Flöjtgatan 91
654 36 KARLSTAD

1. Personliga brev och meddelanden 1a



Alfa 2 Skriva
Arbete

Kan du det här? Det här vill jag lära mig.

Ja Ja, med hjälp Nej, inte än

Jag kan fylla i blanketten.

Vårlunch
Måndagen den 30 april klockan 13.00 är alla
välkomna på lunch i personalmatsalen.

Välkomna!

Josef

Ja tack, jag kommer på lunchen   

Nej tack, jag kan inte komma. 

________________________________________________
Namn

Lämnas senast den 25 april

2. Anteckningar och blanketter 2a



Alfa 2 Skriva
Arbete

Kan du det här? Det här vill jag lära mig.

Ja Ja, med hjälp Nej, inte än

Jag kan fylla i denna blankett på arbetsförmedlingen.

2. Anteckningar och blanketter  2b



Alfa 2 Skriva
Arbete

Kan du det här? Det här vill jag lära mig.

Ja Ja, med hjälp Nej, inte än

Jag kan anteckna i en almanacka när det är stängt på jobbet. Jag 
ska inte arbeta de dagarna.

Kristi Himmelfärdsdag: 17 maj
Klämdag: 18 maj
Nationaldagen: 6 juni 
Midsommarafton: 22 juni

Meddelande:
Vi har stängt följande dagar:
Långfredag: 6 april
Första maj: 1 maj

2. Anteckningar och blanketter 2c



Alfa 2 Skriva
Arbete

Kan du det här? Det här vill jag lära mig.

Ja Ja, med hjälp Nej, inte än

Jag kan skriva en text om mig själv när jag söker jobb. Jag
skriver mitt namn, min adress och min ålder. Jag berättar vad
jag kan arbeta med. Jag skriver vad jag är bra på.

3. Övrigt 3a



Alfa 2 Samtala

Kan du det här? Det här vill jag lära mig.

Ja Ja, med hjälp Nej, inte än

Jag kan byta en vara. Jag förstår vilket kvitto jag ska lämna.

1. Sköta ärenden 1a

I affären

Fatima:  Hej! Jag vill lämna tillbaka de här byxorna. 

Expediten: Ok. Har du kvittot?

Fatima:  Ja, här. 

Expediten:  Vill du prova ett par andra?

Fatima:  Nej tack. Jag vill ha pengarna tillbaka.

Expediten:  OK. Kan du skriva ditt namn här.

Fatima:  Ja.

Expediten:  Så där. Har du en krona? 

Fatima:  Ja, här.

Expediten:  Tack. Då får du tre hundralappar tillbaka. 

Fatima: Tack.



Alfa 2 Samtala

Kan du det här? Det här vill jag lära mig.

Ja Ja, med hjälp Nej, inte än

Jag kan förstå och svara på frågor på vårdcentralen.

2. Utbyta information 2a

På vårdcentralen

Sköterskan:   God morgon

Yousef:   God morgon. 

Sköterskan:   Har ni beställt tid?

Yousef:   Ja, vi har tid halv elva.

Sköterskan:   Kan jag få ditt barns personnummer?

Yousef:   Javisst, varsågod. Vi har beställt tolk.

Sköterskan:   Just det. Tolken har inte kommit än. Sitt  
   ner i väntrummet så länge. 

Yousef:   Tack.


