Exempel på två tandemlektioner 1. ja 2. luokka + åk 1 och 2
10.2.2020 Verb
- eleverna fick bilder på 16 verb som de började arbeta med under
en svenska lektion ( se bilaga 1)
- under nästa lektion gick eleverna från finska skolans åk 1 till
svenska skolans klass 1-2
- läraren delade upp eleverna så att svenskspråkiga och
finskspråkiga fick vara i par, tandempar.
- eleverna började med att på sitt modersmål säga verben på
bilderna och tandemparet upprepade orden
- bilderna på verben spriddes ut på golvet. Den ena eleven fick i
uppgift att säga ett av verben i taget på sitt modersmål. Den andra
elevens uppgift var att stiga på bilderna som sades. Eleven som
fick i uppgift att säga verb skulle sedan försöka leda den andra
eleven över spelplanen av bilder. Då eleven kommit från den ena
sidan till den andra sidan byttes rollerna.
- Till följande lek lämnades bilderna på golvet. Nu tävlade
tandemparen mot varandra genom att den ena eleven först sade
verbet på sitt modersmål, varefter den andra eleven kastade en
ärtpåse på bilden som sades. Om ärtpåsen träffade bilden så fick
paret springa efter bilden och kamma hem ett poäng. Tandemparet
som hade flest kort, d.v.s. poäng vann tävlingen.
- Kungen befaller-lek. Ett tandempar gick längst fram i klassrummet
och de andra paren skulle vara kvar på sina platser. Eleverna
framme i klassen började turvis säga verb på sitt modersmål i form
av “kungen befaller du hoppar!” och “kapteeni käskee hyppää!” å
då skulle de andra eleverna i klassen lyda, men förstås endast om
ordet kungen befaller fanns med i uppmaningen.
17.2.
- nu gick finska skolans årskurs två till svenska skolans årskurs 1-2
- eleverna delades åter upp i tandempar
- tandemparen började med att repetera föregående svenska
lektionens verb muntligt med varandra

- bilderna på verben sätts ner på golvet igen. Den ena eleven i
tandemparet drar upp en lapp med ett verb på sitt modersmål
(bilaga 2) och säger det åt sitt par som går och hämtar bilden som
motsvarar verbet( från biaga 1). Sedan byter eleverna roller. De
fortsätter med uppgiften tills alla bilder har hämtats.
- Snakes and ladders spel med olika verb, färger, siffror och andra
ord som vi har haft med eleverna.( Bilaga 3) Den svenskspråkiga
eleven säger vad den finskspråkiga tandemparet ska göra eller
säga i spelet och tvärtom. ( bilaga 4)
- skriftlig självutvärdering ( bilaga 5)

Bilaga 1

Bilderna på verben som användes

Bilaga 2

Verben i skriftlig form

Bilaga 3

Snakes and ladders spelplan
Bilaga 4

Spelets uppdrag

Bilaga 5

Självutvärderingsblankett

