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Du kan inte lura mig 

 

CEFR: Nivå och förmåga 
 

A2 Lyssna 

CEFR: Färdighet som tränas 
 

Hör och läsförståelse med hjälp av bild. 

Konstform som används: 
 

Bild  

Tidsåtgång: 
 

45 min 

Material och utrustning som krävs: Kopior på två texter 
Kritor/pennor 
Papper 

ARBETSGÅNG: 

Introduktion: 
Eleverna ska läsa olika texter och illustrera dessa i bild. Genom att låta eleverna rita in falsk information i bilden som 
en annan elev sedan ska avslöja skapas en sant eller falskt-lek. Syftet med denna övning är att på ett lustfyllt sätt 
uppmuntra eleverna till hörförståelse. 

Förberedelser: 
Ta fram och kopiera upp två olika texter (berättelser, faktatexter eller beskrivningar). Hälften av eleverna ska få varsin 
kopia av den ena texten och hälften av eleverna får varsin kopia av den andra. 

Aktiviteter: 

Lektion  
1. Eleverna delas in i två grupper, grupp A och grupp B. Alla elever i grupp A får en varsin kopia av en 

text och alla elever i grupp B får varsin kopia av en annan text. 
2. Eleverna delas sedan in två och två med en elev från grupp A och en elev med grupp B i varje par. 
3. Varje elev läser den text de blivit tilldelade. 
4. Läraren ber sedan alla elever att rita en bild utifrån texten de läst. Bilden ska innehålla både sann och 

falsk information. Exempel: Texten handlar om en flicka med en katt, men på bilden ritar eleven en 
flicka med en hund. (Läraren sätter en tidsbegränsning för uppgiften.) 

5. Sedan ger elev A sin bild till elev B och läser upp sin text. Elev B tittar på bilden och lyssnar för att 
hitta den information i bilden som inte stämmer överens med texten. Varje gång elev B hör något 
som inte stämmer säger hen ”Du kan inte lura mig” och markerar det felaktiga i bilden. 

6. När de är klara byter de så att elev B läser för elev A. 
7. Läraren avrundar lektionen med eleverna i helgrupp för att reflektera kring övningen och förståelse 

med hjälp av bild. 
8. Texter och tillhörande bilder kan sedan sättas upp på väggen i klassrummet. Genom att se varandras 

bilder och se olika tolkningar av texten uppmuntras eleverna till vidare funderingar.  
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Att tänka på (säkerhetsåtgärder, lämplighet för 

större grupper, utrymme som krävs o.s.v.): 

Ett jämt antal elever behövs. 

Källor/användbara länkar - 

 


