
Lär dig svenska med 
Grodan i Tropiska 

växthuset 



Introduktion till läsaren 
Den här boken är utvecklad för att lära nyanlända barn i 
förskoleåldern svenska ord i en rolig och spännande miljö. Boken är 
riktad till dig som arbetar med nyanlända barns språkinlärning och 
är upplagd på ett pedagogiskt sätt med flera textstycken för att 
passa främst dig som läsare, men också barnen som lyssnar. Läs 
noga igenom texten som finns på de tre kommande sidorna innan 
du läser resten av texten högt.  
 
Skriv gärna ut boken och läs igenom den innan ni åker på ert 
äventyr i Tropiska växthuset. Om du vill skriva ut boken så 
rekommenderar vi att skriva ut den dubbelsidig för att uppslagen 
med bild och text ska hamna i rätt ordning. 



Användning 
I den här texten tar vi upp hur boken ska användas för att underlätta 
för dig som läser. Bilderna är förslag på vad ni kan titta på till texten.  
Hitta gärna egna växter att titta på och prata om, upptäck 
tillsammans! 
 
Använd ditt kroppsspråk för att gestikulera medan du läser. Ibland 
står det ord du kan förtydliga med rörelser. Exempel på ord att göra 
rörelser till: hej, följ med mig in, varmt, hoppar, höra, gör ont, hejdå. 
När du läser de markerade orden kan du peka på växten eller djuret 
så att barnen kan se vad det är samtidigt som du uttalar ordet.  



Markerade ord   
I boken finns det ord som är markerade. Dessa är exempel på ord du 
som läsare kan betona extra och gärna upprepa. 
 
Exempel: "Här kan du se träd. På trädens grenar växer blad." Då är 
det träd, trädens och blad du kan betona extra. Du kan även upprepa 
dessa ord samtidigt som du pekar på den riktiga växten. För att 
variera orden i barnens vardag har vi valt olika grammatik på orden. 
Några ord är i plural, singular, genitiv eller bestämd form. 
 
När ni ser er omkring i växthuset, jämför gärna växterna med 
varandra. Stort blad, litet blad eller högt träd, lågt träd. 
Komparationer är också något ni kan använda er av, liten, mindre, 
minst eller stor, större, störst. 
 
 
 

Skriv text här 



Här är en karta som visar dig runt i växthuset. 
Boken är upplagd som numreringen nedan. 
Överst på några av sidorna i boken finns det 
gröna rubriker med namnet på de olika 
rummen i växthuset. Rubrikerna är till för dig 
som läser så att du kan få en större förståelse 
om rummet ni befinner er i. 

1. Vinterträdgården  
2. Victoriasalen  
3. Regnskogen  
4. Orkidérummet  
5. Suckulentrummet 

	  

I Viktoriasalen och i Regnskogen finns det 
möjlighet att sätta sig ner och vila benen. 



   

Hej, det är jag som är Grodan!  
Välkommen in i Uppsalas  
Tropiska växthus! Här trivs  
växter som kommer från  

varmare länder än Sverige. 
 

VINTERTRÄDGÅRDEN: Här trivs växter från medelhavet 



Nu går vi vidare till rum 2! 

Här kan du se träd och på 
trädens grenar växer blad.   

 



I vattnet simmar det små fiskar.  
Kan du se fiskarna? 

VICTORIASALEN: Det här är växthusets varmaste och fuktigaste rum 



Nu går vi vidare till rum 3! 



REGNSKOGEN: Här finns många stora träd och växter 

Bark är det som sitter på trädets stam. 
Känn på barken.   

 

 Här inne regnar  
det ibland, då blir 

det blött! 





Skriv text här 



Här är min kompis, pilgiftsgrodan.  
Grodor hoppar fram.  

Har du tur kan du höra eller se en liten groda här inne. 

Nu går vi vidare till rum 4! 



Orkidérummet: Här inne blommar det året runt 

I det här rummet hittar vi många blommor.  
Blommorna har flera olika färger. 



Nu går vi vidare till rum 5! 



SUCKULENTRUMMET: Här finns växter som trivs i en torr miljö 

I det här rummet finns det kaktusar.  
Kaktusen har taggar.  

Det gör ont att ta på taggarna! 



Nu går vi tillbaka till rum 1! 



VINTERTRÄDGÅRDEN 

Här är ett träd.  
Längst ned på trädet sitter roten. 
Roten suger upp vatten åt trädet. 





Vad roligt att ni följt  
med mig i växthuset idag!  
Hoppas vi ses snart igen. 

Hejdå! 



Hoppas vår bok har kommit till nytta och att barnen haft en 
rolig stund. Du som läsare kan gärna fortsätta använda och 
upprepa orden vi tränat på idag. Tänk på att många ord kan 

användas utanför växthuset! 



Vi är två lärarstudenter vid Uppsala universitet som under vårt 
examensarbete utarbetat detta läromedel som ska användas för att främja 
nyanlända barns språkinlärning.    
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