ARBETSMATERIAL
TOLERANS 7 •
JAG BARA SKÄMTADE

SI DA 1/5

ÖVNING 2 - SID. 1
SKRATTAR BÄST SOM SKRATTAR SIST
Kryssa för de grupper ni känner till skämt om!

Fotbollsspelare

Manliga dagisfröknar

Elevrådsrepresentanter

Artister

Ståuppkomiker

Ridlärare

Politiker

Hipphoppare

Lesbiska
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Tyskar

Sjuksköterskor
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ÖVNING 2 - SID. 2
SKRATTAR BÄST SOM SKRATTAR SIST
Kryssa för de grupper ni INTE känner till skämt om!
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ÖVNING 3 - SID. 1
JAG BARA SKÄMTADE
Läs upp följande historier för varandra i gruppen.

MUSLIMER
USA och Rysslands presidenter står i en bar. En gäst kommer bort och frågar vad de
pratat om.
– Ååå, vi lägger planer för 3:e världskriget, säger USA:s president.
– Å jäklar, säger gästen. Hur tänker ni göra?
– Vi tänker döda 1 400 000 muslimer och en IT-konsult, svarar USA:s president.
Gästen blir bara stående som ett frågetecken.
– En IT-konsult...? säger han. Varför det? Varför i all världen ska ni döda en IT-konsult?
Då klappar USA:s president den ryske presidenten på axeln och säger:
- Vad var det jag sa? Ingen kommer att fråga om muslimerna.

NEGRER
Vad är skillnaden mellan en god neger och en ond neger?
Den goda sitter på en öppen anstalt.

BÖGAR
En bög var ute och gick, och blev plötsligt sugen på ett nyp. Han fick syn på ett fyllo
som sov ruset av sej på en bänk. Bögen tyckte att fyllot såg riktigt bra ut där han låg,
så bögen gick fram och satte på honom. Efter utfört verk lade han en hundralapp i en
av fyllots fickor, och promenerade sedan bort - nöjd och tillfredställd.
Efter ett tag vaknade fyllot, upptäckte hundralappen och knallade iväg för att köpa ett
sexpack starköl.
Dagen därpå kom bögen promenerande förbi igen, såg fyllot ligga sovande där på
bänken, och tänkte att han kunde sätta på fyllot igen, eftersom det var så trevligt se
nast. Även denna gång lade han efter utfört verk en hundralapp i fyllots ena ficka. När
fyllot återigen vaknade upp och hittade sin hundralapp så gick han och köpte ett nytt
sexpack starköl.
Detta pågick i fyra dagar, men på den femte dagen så köpte fyllot ett sexpack lättöl
istället.
Då frågade den konfunderade expediten varför han plötslig köpte lättöl?
– Jag får så satans ont i arslet av starköl.
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ÖVNING 3 - SID. 2
JAG BARA SKÄMTADE
Läs upp följande historier för varandra i gruppen.

JUDAR
Juden på sin dödsbädd. Är det du min kära hustru?
Visst, min kära make!
Är det du min kära dotter??
Visst, min kära pappa!
Är det du min kära son??
Visst, min kära far!
Då hoppar den döende upp ur sängen och frågar: och vem i helvete sköter butiken?!

BLONDINER
En blondin kom in till Posten och ville skicka ett postogram till sin mamma som befann
sig utomlands. Den manliga expediten sa att det kostade 800 kr.
– Oj, så mycket har jag inte sa blondinen, men jag gör vad som helst för att få meddelandet till min mamma.
– Vad som helst? frågade den manliga expediten och tittade på henne med ett höjt
ögonbryn.
– Ja, vad som helst, svarade blondinen.
– Okej, följ då med mig, sa mannen.
De gick in på ett rum och stängde dörren.
– Nu, gå ner på knäna.
Blondinen gick ner på knä.
– Dra ner gylfen och ta ut min Petter Niklas.
Blondinen tog ut den med båda händerna och mannen sa:
– Så där ja, nu kan du sätta igång.
Blondinen höll hans Petter Niklas i händerna, putade med munnen och ropade högt:
– Hallå mamma, hör du mig?
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Läs upp följande historier för varandra i gruppen.

NORRMÄN
Det va den gången då Norrmännen och Svenskarna låg i krig med varandra då enSvensk plötsligt fick en idé. Han ropade så högt han kunde ett vanligt norskt efter
namn:
– Johansen!
Varpå en norsk reste sig och sa:
– De e ja, och blev skjuten.
Varpå svensken ropade en gång till:
– Michelsen!
Varpå en annan norsk reste på sig och sade:
– De e ja, och blev skjuten.
Då tänkte en norrman att han också skulle göra likadant så han ropade för full hals.
– Svensson!
Varpå man hörde:
– Vem e det som ropar?
Varpå han reste sig och sa:
– De e ja,
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