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Ämne 10: En typisk dag i 
Sverige 

A1 
Lektion A1. _10.1. 
 
Varaktighet: 120 minuter (paus efter 45 
minuter) 

Datum: Tid: 

Närvarande: 

Frånvarande: 

 

Inlärningsmål:  Deltagarna känner till en typisk svensk daglig rutin.  De kan prata om sin egen dagliga rutin och svara på frågor om det. De kan ställa andra frågor om deras dagliga rutin. De kan 
FÖRE, EFTER, UNDER TIDEN. 

Lektionstid Läraraktiviteter Deltagaraktiviteter Läroverktyg Bedömning 
Inledning av ämnet 
 
15 min. 

Visar en video: "Mitt 
dagliga schema"   
 

Tittar på videon och ställer 
frågor 

Video Observation 
Frågor och svar 

Övning (två) 
 
 
 
 
10  min. 

Frågarteasers frågor om 
videon 

Varje deltagare svarar på en 
fråga 

Förberedda frågor Observation 
Frågor och svar 

Övning (två) 
 
20 min. 

Förklarar parövningen Ställer varandra frågor om 
deras dagliga rutin; 
varje person berättar sedan 
den dagliga rutinen hos de 
andra för resten av 
deltagarna 

 Observation 
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Grammatik (inkl. 
övningar) 
45 Min. 

Förklarar tidsmässig 
händelsesekvens med 
då, före, mellan, 
samtidigt 

Ställer frågor Förberett 
grammatikämne 

Frågor och svar 

Spel Läraren distribuerar 
kartor, där olika 
semesteraktiviteter 
avbildas. 
Ber deltagarna att 
använda ökningar: t.ex. 
 

Varje deltagare ritar en 
karta och förklarar den 
dagliga rutinen. 

Kartor med 
semesteraktiviteter 

Frågor och svar 
Observation 

     
Ordförråd Grammatik    
UTEGÅNGSTID 
VÄCKARKLOCKA 

Tidslinje över händelser: 
Sedan 
Innan 
Mellan 
SAMMA+TID 
 
Olika former av ökning 
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Ämne 10:   Mitt arbete, min 
arbetsplats 

A1 
Lektion A1_10. 2 
 
Varaktighet: 120 minuter (paus efter 45 
minuter) 

Datum: Tid: 

Närvarande: 

Frånvarande: 

 

Inlärningsmål:  Deltagarna kan teckna om sitt arbete och beskriva sin arbetsplats. De kan svara på frågor om sitt arbete och arbetsplats. De kan teckna om sitt drömyrke. De kan formulera 
motiveringar med adverb. 

Lektionstid Läraraktiviteter Deltagaraktiviteter Läroverktyg Bedömning 
Förtydligande av frågor 
från den senaste timmen. 
5 Min. 

Frågar om det finns några 
obesvarade frågor om den 
senaste timmen. 

Ställer frågor  Frågor och svar 

Inledning av ämnet 
 
15 min. 

Visar valda professionella 
porträtt 
 
 
 

Ställer frågor Internet Frågor och svar 

Professionella porträtt och 
diskussion 
 
15 min. 

Berättar om arbete och jobbet 
som teckenspråkslärare, till 
exempel; Teckenspråkforskare 
 

Diskuterar 
karriärmöjligheter för döva 

PPT med olika yrken och 
arbetsplatser 
 

Observation 
Frågor och svar 

Övning 
 
10 min. 

Förklarar grupparbete Parövning:  Ställer varandra 
frågor om arbete eller 
arbetsplatsen 

 Observation 
Frågor och svar 
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Grammatik (inkl. 
övningar) 
 
45 Min. 

Förklarar Adverb Ställer frågor Förberett 
grammatikämne  

Frågor och svar 

Övning Ställer frågor som deltagaren 
ska svara på, med ett adverb. 

Svarar på frågorna Förberedda frågor Frågor och svar 

Diskussion Leder diskussionen: Min 
drömkarriär 

Deltar i diskussionen  Observation 
Frågor och svar 

     
Ordförråd Grammatik    
ARBETE 
ARBETA+PLATS 
KONTOR  
YRKE 
TECKENSPRÅK+LÄRARE 

Adverb    
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Ämne 10: En dag med min 
familj   

A1 
Lektion A1_10. 3.   
 
Varaktighet: 120 minuter (paus efter 45 
minuter) 

Datum: Tid: 

Närvarande: 

Frånvarande: 

 

 

 

Inlärningsmål:  Deltagarna kan prata om en dag med sin familj. De kan svara på frågor och ställa andra frågor om detta ämne.  De kan tillämpa grammatik lärt hittills korrekt. 
Lektionstid Läraraktiviteter Deltagaraktiviteter Läroverktyg Bedömning 

Förtydligande av olösta 
frågor från den senaste 
timmen. 
5 Min. 

Frågar om det finns några 
obesvarade frågor om den 
senaste timmen. 

Ställer frågor  Frågor och svar 

Inledning av ämnet 
 
10 min. 

Video: En typisk dag med 
min familj (i Sverige) 

Tittar på videon Video  

Mer individuell övning 
10 min. 

Ställer frågor om videon Svarar på frågorna Förberedda frågor Frågor och svar 

Mer individuell övning 
20 min. 

Förklarar tecken Var och en berättar om en 
typisk dag med sin familj; 
andra deltagare kan ställa 
frågor 

 Observation 

     
Grammatik 
45 Min. 

Upprepning av den lärda 
grammatiken i 
berättarrösten 

   

     
Ordförråd Grammatik    
 Upprepning av lärd 

grammatik 
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Ämne 10: En vanlig dag  A1 
Lektion A1. -10. 3.   
 
Varaktighet: 120 minuter (paus efter 45 
minuter) 

Datum: Tid: 

Närvarande: 

Frånvarande: 

 

Inlärningsmål:  Deltagarna kan teckna om en ovanlig händelse/dag i sitt liv. De kan svara på frågor om det här avsnittet. De kan använda grammatik som de hittills lärt sig. 
Lektionstid Läraraktiviteter Deltagaraktiviteter Läroverktyg Bedömning 

Förtydligande av olösta 
frågor från den senaste 
timmen. 
 
5 Min. 

Frågar om det finns 
några obesvarade frågor 
om den senaste 
timmen. 

Ställer frågor  Frågor och svar 

Inledning av ämnet 
 

Ger exempel på en 
ovanlig dag (t.ex. 
bilolycka, godkänt test) 

Ställer frågor Förberedda exempel Frågor och svar 

Parövning (två) Förklarar övningen Varje deltagare berättar om 
en ovanlig dag i sitt liv 

 Observation 
Frågor och svar 

Förtydligande av olösta 
frågor 
 
 

Deltagarna har tid att 
ställa frågor och 
upprepa saker 

   

Feedback Läraren ber deltagarna 
om feedback på de sista 
lektionerna 

   

     
Ordförråd Grammatik    
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OFTA 
INTE 
SPÄNNANDE 
NERVÖS 
HÄNDER 
SÄRSKILDA 
POSITIVT 
NEGATIVT 
 

Upprepning av den 
lärda grammatiken och 
kontroll på ordförrådet 
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