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      Denna lektion är hämtad ur Samspråk 1  
      (textbok och övningsbok) av Metta 
      Stiernstedt och Louise Tarras och är ett 
      basläromedel för sfi kurs B och C. 
       
      Denna lektion är en del av kapitel 3, Boende.    
      Deltagarna tränar 

 
 � att diskutera 
 � att ”kortskriva” 
 � verb 
 

 
 
Förslag på arbetsgång 
 

1 Titta på bilden på s. 58 från textboken och fråga: 
  � Vad föreställer bilden? 
  � Vad är det för djur som bor där? 
  � Vad finns inuti? 
2 Inled skrivandet med att skriva en gemensam text om någons granne på tavlan, för 
           att därefter i smågrupper berätta om de egna grannarna. 
3 Låt deltagarna skriva max tre minuter om sina grannar (i Sverige eller i hemlandet) 
          för att sedan berätta för sin bänkgranne vad de har skrivit om. 
4 Resonera i grupp om grannar. Vilka är bra grannar? Vilka är dåliga grannar? Varför? 
5 Gör en lista på tavlan över vad de ger som exempel på goda resp. dåliga grannar. 
6 Läs texten Goda grannar högt. 
7 Uppmana alla att ställa sig i en ring med texten i handen. 
8 Säg att de får läsa var som helst i texten. Först ska de läsa något det tycker om att 
          läsa. Därefter läser de något som de inte tycker om.  Avsluta med att de läser  
          texten enskilt en gång till. 
9 Ge deltagarna i hemuppgift att bestämma sig för tio meningar i texten som de ska  
          diktera för en studiekamrat följande dag. 
�     Gör övning 14 på s. 48 i Övningsboken och repetera de verb som förekommer i   
          texten. 
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Goda grannar
Grannar är bra att ha. Man står och bakar och har glömt 
att köpa socker. Vad gör man? Man går till grannen. 

Grannarna vattnar blommorna 
när man reser bort.
 
Det är hemtrevligt att höra lite 
ljud från grannarna. Någon 
tänder en lampa. Man ser en  
tv i fönstret mittemot. Barn  
leker någonstans i huset,  
skrattar eller gråter.  
Glada barn och ledsna barn.  
Det känns tryggt med  
människor i närheten.

Men det finns också grannar 
som stör. Grannen över mig har 
en katt som springer in till mig 
när jag öppnar dörren. Gran-
nen under mig har en hund som 
skäller på nätterna. Grannen 
skriker och skäller själv också. 
Han klagar på allt. Han passar 
aldrig tiden i tvättstugan heller. 

Varför har grannar alltid så  
dålig musiksmak?  
Sänk musiken! Jag ska jobba imorgon, tänker man.  
Nä, nu går jag och ringer på. Eller … vad ska man göra? 
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48

Goda grannar (TexTboken s. 58–63)

Öva ord
14 skriv rätt ord i meningen. 

 1  Barnen                                 på gården varje dag.
                                                    bor / leker / flyttar

 2 De                                 blommorna när jag är på semester.
                                 köper / plockar / vattnar

 3  Grannarna under mig bråkar ofta med varandra. 

  De                                 mig.
                                        stör / hör / passar

 4  Han har en hund som                                 .
                                                                                     skrattar / skriker /skäller

 5  Hon                                 aldrig tiden i tvättstugan.
                                    passar / hittar / bestämmer

 6  Det                                 inte bra när grannarna bråkar.
                                    har / känns / hör

 7  De                                 alltid på städningen.
                            klagar / lyssnar / skrattar

8 Skriv egna meningar med orden som du använde  
 i förra övningen.

 _________________________________________________

 _________________________________________________

 _________________________________________________

 _________________________________________________

 _________________________________________________
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