Denna lektion är hämtad ur Grammatik i grupp
– korta texter för rekonstruktion i svenska som
andraspråk av Kristina Asker för sfi C–D,
grundläggande sas och sas A.
Det är ett kopieringsunderlag med s.k. dicto‐
glossövningar som lär eleverna grammatik på
ett aktivt och roligt sätt. Denna lektion,
”Skrattklubbar”, är från de något längre, mellan‐
svåra texterna.
Deltagarna tränar
adjektivkongruens
citatmarkering
presens
bisatsordföljd

Förslag på arbetsgång
Förberedelse
1 Detta behövs i klassrummet.
svensk‐svenska ordböcker, grammatikböcker och ev. lexikon
stordia, blädderblock eller dator

2

Titta tillsammans på bilden och berätta lite om vad som pågår. Låt sedan deltagarna
diskutera följande frågor i smågrupper cirka en kvart.
Vad brukar du skratta åt?
Skulle människor bli lyckligare om de skrattade lite mer?
Skulle du kunna tänka dig att gå med i en skrattklubb?
Tror du att folk skrattar mer sällan nu än när de var barn?

3

Dela in deltagarna i grupper om 3–4 i varje. Säg att du ska läsa en text två gånger och
att de ska anteckna så mycket som möjligt vid den andra uppläsningen.

Uppläsning

4

Läs texten i normal läshastighet. Deltagarna lyssnar och försöker förstå.
Läs samma text en eller två gånger till i samma hastighet och låt deltagarna
anteckna så mycket de kan. De ska inte hinna skriva allt utan försöka komma ihåg.

Rekonstruktion
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Nu börjar gruppens gemensamma arbete med att rekonstruera texten så gott de kan
på stordia, blädderblock eller dator. Cirka 30–45 minuter brukar behövas för
grupparbetet.
Texten behöver inte se exakt likadan ut som ursprungstexten, men informationen ska
finnas med, texten ska hänga ihop och innehållet ska uttryckas grammatiskt
acceptabelt sätt. Om de frågar dig som lärare om något, så hänvisar du till ordböcker
eller grammatikböcker och ser f.ö. till att arbetet flyter.

Analys och rättning

6

Titta gemensamt på gruppernas texter. Läs upp mening för mening av den första
gruppens arbete, och efter varje mening får övriga grupper säga om meningen är
acceptabel eller ej. Stryk det felaktiga och skriv det korrekta ovanför.
Dela ut kopia av den upplästa texten som kan ges som läxa för en diktamen.

elevtext

Skrattklubbar I
”Ett gott skratt förlänger livet”, säger ett svenskt ordspråk.
Det är ett faktum att när vi har roligt frigörs hormoner i
kroppen som gör att vi känner oss lyckligare. En glad människa har mer lust och kraft att lära sig, klara av stress och
påverka sin egen situation. Så kallade skrattklubbar växer
upp på många håll i världen och metoden är enkel. Även ett
konstgjort skratt startar positiva fysiska reaktioner i kroppen. Om man dessutom skrattar i grupp, smittar skrattet
snabbt av sig och blir äkta.
Ordlista
ett skratt, förlänger
ett ordspråk, ett faktum, fakta
frigör
ett hormon, -er
(en) stress
påverkar
en situation, -er

en skrattklubb, -ar
en metod, -er
konstgjord
positiv
fysisk
en reaktion, -er
smittar av sig
äkta
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