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Jag känner mig glad
– funderingsfrågor och skrivövning
Ämne: Svenska, SVA, SFI
Årskurs: Särskola, Särgymn, Särvux, Gymn, Vux
Lektionstyp: reflektion och diskussion, skrivövning
Lektionsåtgång: 2-5

Introduktion
Prata i gruppen om att vara glad.
Hur känns det när man är glad?
Vad gör er glada?
Vilka ord finns för att beskriva hur det är
och vad man gör när man är glad?
Vilka färger tänker ni på
när ni tänker på att vara glada?
Samla era associationer och idéer
till ett gemensamt arbetskollage.

Funderingsfrågor
Frågorna kan användas som en kontroll av att man
har förstått det man läst.
För många frågor kan störa läsningen, en del frågor passar bra ensamma
som en mer fördjupande uppgift.
Använd dem efter eget huvud och lust.
Att vara glad, sidorna 5-24
• Är Ange glad varje dag? Vad gör honom glad?
• Kan man vara född glad?
• Vad gör Elsa glad?
• Vad gör Jenny glad?
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Att se glad ut, sidorna 26-33
• Hur kan man se på någon att han eller hon är glad?
Varför man blir glad, sidorna 34-63
• Man kan bli glad över många olika saker.
• Känner du igen någon eller några av sakerna osm Ange, Elsa och Jenny berättar om?
Olika sorters glädje, sidorna 64-67
• Vad är skillnaden i glädje över att vinna pengar och att ha en vän?
Att ha roligt åt andra, sidorna 69-70
• Vad tycker du om elaka skämt?
Olika känslor samtidigt, sidorna 72-77
• Kan man vara både glad och ledsen samtidigt?
Att bli glad för små saker, sidorna 78-80
• Prata om små saker som gör dig glad.
Glädje i svåra tider, sidorna 82-84
• Kan man vara glad även om det är krig?
Glad i kropp och hjärna, sidorna 86-90
• Mår man bättre av att röra på sig?
Om att skratta, sidorna 92-96
• På vilket sätt är det nyttigt att skratta?
Glädje smittar, sidorna 97-100
• Hur kan man göra för att bli lite gladare?

Fördjupning
• Gör en bild av att vara glad som du presenterar för gruppen.
• Använd orden som ni samlat ihop och använd några av dem till att skriva en dikt om att
vara glad.
• Skriv en kort berättelse om en gång när någon blev glad.
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– Om man tar det på ett år,
så är jag nog glad 300 av 365 dagar.

Ange arbetar som brevbärare.
Han är nästan alltid glad.

Ange är 27 år. Han bor i Högdalen,
en förort till Stockholm.
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– Jag spelar i ett fotbollslag som heter Älta.
Det ligger i division 3.
Varje helg spelar vi match.
När vi vinner blir jag glad.
Om jag gör mål blir jag extra glad.

Att spela fotboll är det bästa Ange vet.
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– Jag blir glad av att sjunga också.
Jag brukar sjunga i duschen
och beatboxa för mig själv,
alltså göra trumljud med munnen.

– Jag gillar musik, säger Ange.
Jag blir glad av den.
Musiken tar fram bra minnen hos mig.
När jag hör rapparen Notorious B.I.G.
tänker jag på mina gamla kompisar.
Vi var ett gäng som spelade tevespel, snackade
och skämtade med varandra.
Det var en fin tid.
Minnet gör mig glad.
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– Elsa är född glad, säger hennes mamma.

– Jag bor i ett hus med trädgård,
tillsammans med min mamma, min pappa,
mina två storasystrar och två kaniner,
berättar Elsa.

Elsa är nio år och bor i Bara,
ett litet samhälle mellan Malmö och Lund.
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