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Skapa din egen ordlista 
Ämne: Svenska

År: 4-6, Gymsär

Lektionstyp: Klassrumsarbete
Lektionsåtgång: 1

Inledning 
För våra elever på gymnasiesärskolan är många ord som 
används i nyheter svårbegripliga. Alla elever har olika ord/
begrepp de behöver träna på. Att få skapa sin egen personliga 
ordlista gör inlärningen individuell och meningsfull. Att lära 
sig ord (både betydelse och stavning) i ett sammanhang som 
man själv har valt ut gör läxan personlig och man har nytta av 
den, den blir mer verklighetsförankrad.

Mål
Att med hjälp av lättlästa nyheter skapa sin egen individuella 
ordlista. Man väljer varje vecka svåra ord och skriver dessa i 
en bok(dator). Till varje ord skrivs en förklaring som är lätt 
att förstå. Man sätter in ordet i en mening så ordet finns i ett 
sammanhang. På detta sätt lär sig elever nya ord samtidigt 
som det tränar förmåga som alfabetisk ordning. Samhällskunskap och svenska integreras

Ålder/elevgrupp: 
Gymnasiesärskola, men även mellanstadiet skulle fungera.

Tidsåtgång: 
En lektion i veckan.

Förberedelser: 
Material: 8 SIDOR, skrivbok och skrivmaterial



Så här gör vi:

· Eleverna får tid att själva läsa 8 sidor. Beroende på grupp går läsningen till på olika sätt. Ibland 
läser vi någon artikel högt, diskuterar, någon elev vill läsa hela tidningen på egen hand osv.

· Eleverna har alltid en understrykningspenna till hands.

· När de hittar ett ord de inte förstår, stryks det under.

· Ibland blir det många, ibland några stycken.

· Eleverna har en skrivbok med fyra sidor för varje bokstav i alfabetet.

· Nästa uppgift blir att hitta rätt i sin alfabetsbok och skriva in ordet under rätt bokstav. Vi 
skriver bara några få ord på varje sida. Vi använder blyerts så vi lätt kan flytta ett ord bakåt eller 
framåt efter behov.

· Vi hjälps åt att hitta lätta förklaringar till orden.

· Efter förklaringen ska eleven sätta in det nya ordet i en mening.

· Detta är en uppgift som går lättare om eleverna har tillgång till varsin dator. Då kan de skapa 
sin ordbok direkt i datorn och det blir enklare att flytta om ord och meningar allt eftersom nya 
ord tillkommer.

· Vi har elever som älskar att skapa, rita osv och då har det dessutom varit roligt att använda en 
vanlig skrivbok.

· Skrivboken är lätt att ta med hem och läsa på och kan bli "veckans ord".

· Detta sätt att jobba och leta egna svårbegripliga ord ger eleverna ett mod i att våga fråga om 
det är ord de inte förstår, de tycker inte det är konstigt att alla har olika behov av förklaringar 
och det skapas en nyfikenhet över ords betydelse. 


