
Lektionsupplägg A1: Svenskt teckenspråk som främmande språk 

 
 

 

 

Ämne 10: Kontakt med 
dövvärlden 

A2 
Lektion A10.1 
Varaktighet: 120 minuter (paus efter 45 
minuter) 

Datum: Tid: 

Närvarande: 

Frånvarande: 

 
 

Inlärningsmål: Deltagarna känner till vilka dövföreningar som finns i Sverige. De vet hur man kommer i kontakt med dem. 
Lektionstid Läraraktiviteter Deltagaraktiviteter Läroverktyg Bedömning 

Brainstorming 
 
10 min. 

Känner du till någon dövförening i 
Sverige? Om så är fallet, vilken? 

Deltar i brainstorming  Frågor och svar 

Dövföreningar 
15 min. 

Visar på en sverigekarta var de 
olika dövföreningarna finns. 
Frågor: Vilken stad är detta i? 
Kom ihåg huvudstaden! 

Ställer frågor och svara på 
lärarnas frågor 

Internetuppkoppling 
Sverigekarta 
Länklista med döva 
föreningar/föreningar 

Frågor och svar 

GoogleMaps 
 
20 min. 

Sök på dövföreningar Kan prova funktionen Google 
maps 

Internetuppkoppling 
Deltagare ev. 
Smartphones, tabletter 

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

Upprepning/fördjupning av tidigare 
lärda grammatikämnen enligt 
individuella önskemål 

Delar dina önskemål /behov.  Frågor och svar 

     
Ordförråd Grammatik    
DÖVFÖRENING 
RIKSFÖRBUND 
IDROTTSFÖRBUND 
STOCKHOLMS 
DÖVAS HUS 

Upprepning/fördjupning av tidigare 
lärda grammatikämnen enligt 
individuella önskemål 

   



Lektionsupplägg A1: Svenskt teckenspråk som främmande språk 

 
 

 

 

Ämne 10: Vad händer i den 
svenska dövvärlden? 

A2 
Lektion A10.2 
Varaktighet: 120 minuter (paus efter 45 
minuter) 

Datum: Tid: 

Närvarande: 

Frånvarande: 

 
 

Inlärningsmål: Deltagarna vet var man kan få information om aktiviteter i den svenska dövvärlden. De kan aktivt delta i svenska dövvärlden. 
Lektionstid Läraraktiviteter Deltagaraktiviteter Läroverktyg Bedömning 

Definition och video 
 
15 min. 

Förklarar termen "dövvärlden" 
Visar videon: Döva i Sverige; 
positiva och negativa aspekter 

Tittar på videon. 
Kan sedan ställa frågor 

Video/Intervju om 
dövvärlden i Sverige 

Observation 
Frågor och svar 

Diskussion 
 
 
 
30 min. 

Leder diskussionen: Hur ser du på 
den döva scenen i Sverige? 
Hur är det här i dina hemländer? 
Vem är aktiv i scenen? Inom vilka 
områden är någon aktiv? 
 

Delta i diskussionen.  Observation 
Frågor och svar 

     
Grammatik (inkl. 
övningar) 
 
45 min. 

Upprepning/fördjupning av tidigare 
lärda grammatikämnen enligt 
individuella önskemål 

Delar sina önskemål /behov.  Frågor och svar 



Lektionsupplägg A1: Svenskt teckenspråk som främmande språk 

 

 

 

     
Ordförråd Grammatik    
DÖVVÄRLD Upprepning/fördjupning av tidigare 

lärda grammatikämnen enligt 
individuella önskemål 
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Ämne 10: Vad tror döva 
människor om framtiden? 

A2 
Lektion A10.3 
Varaktighet: 120 minuter (paus efter 45 
minuter) 

Datum: Tid: 

Närvarande: 

Frånvarande: 

 
 

Inlärningsmål: Deltagarna kan formulera sina önskemål. De kan svara på lämpligt sätt på kritik. De kan formulera konstruktiva förslag för att förbättra situationen. 
Lektionstid Läraraktiviteter Deltagaraktiviteter Läroverktyg Bedömning 

Diskussion 
 
20 min. 

Leder diskussionen: Situationen för 
döva idag 

Deltar i diskussionen  Observation 
Frågor och svar 

Diskussion och video 
 
25 min. 

Leder diskussionen: Vad vill döva för 
framtiden? 
Visar videon: "Situationen för döva i 
Finland" 

Deltar i diskussionen Video: Döva i Finland 
-
(http://www.gebaerdenwelt.t
v/artikel/nachrichten/eu/201
3/07/10/20130710630011013
.html) 

Observation 
Frågor och svar 

     
Grammatik (inkl. 
övningar) 
 
45 Min. 

Upprepning/fördjupning av tidigare 
lärda grammatikämnen enligt 
individuella önskemål 

Dela sina önskemål /behov.  Frågor och svar 

     
Ordförråd Grammatik    
 Upprepning/fördjupning av tidigare 

lärda grammatikämnen enligt 
individuella önskemål 
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Ämne 10: Öva och fördjupa det 
tidigare lärda innehållet 
genom fri diskussion 
 

A2 
Lektion A10.4 
 
Varaktighet: 120 minuter (paus efter 45 
minuter) 

Datum: Tid: 

Närvarande: 

Frånvarande: 

 
 
 

Inlärningsmål: Deltagarna kan tillämpa ordförråd och grammatik lärt sig hittills i en gratis diskussion.  
Lektionstid Läraraktiviteter Deltagaraktiviteter Läroverktyg Bedömning 

Fri diskussion Leder diskussionen (ämne föreslås av 
deltagarna) 

Är med i diskussionen  Observation 
Frågor och svar 

Feedback Ber deltagarna om feedback Ger feedback och ställer ev. 
frågor 
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