
Öva synonymer  
med hjälp av artiklar 
Ämne: Svenska

År: 4-6, Gymsär

Lektionstyp: Klassrumsarbete
Lektionsåtgång: 1

Inledning 
För alla människor är det viktigt att kunna variera sitt 
språk både skriftligt och muntligt. 
Våra elever på gymnasiesärskolan har svårt att hitta 
synonymer till ord och upprepar sig lätt både i tal 
och i skrift. 

Man kan på ett enkelt sätt börja jobba med synonymer 
genom att lära sig och förstå skillnaden på ett negativt ord 
och ett positivt. 

Att använda 8 sidors artiklar och reportage gör 
att ordkunskapen sätts in i ett realistiskt sammanhang och 
inlärningen blir meningsfull. Man upptäcker vad som hän-
der i omvärlden samtidigt som man bygger upp sin språk-
liga förmåga vilket är nödvändigt för att delta 
på ett aktivt sätt i samhället.

Mål:
Att se skillnad på ords positiva och negativa värde och då få en större säkerhet i ords 
betydelse när man samtidigt hittar synonymer. Målet är också att våga diskutera sina tankar 
och åsikter med andra.

Ålder/elevgrupp:
Gymnasiesärskola/mellanstadie men går att anpassa till andra målgrupper.

Protesterna  
i Bangkok fortsätter
n I flera dagar har poliser 
försökt att stoppa regeringens 
motståndare i Thailands 
huvudstad Bangkok. 
Men de är fortfarande kvar.
Regeringens motståndare har 
i flera veckor stängt flera gator 
och regeringens kontor. 
De vill att regeringen slutar.  
 
Regeringen har ordnat ett nytt 
val för att få slut på protesterna.  
Men deras motståndare 
stoppade människor  
som skulle rösta. 

Nazister åtalas för 
attacken i Kärrtorp
n I december ordnades ett 
fredlig möte i Kärrtorp i 
Stockholm. Människorna 
protesterade mot rasism. 
En grupp nazister anföll mötet. 
De slogs och kastade smällare.  
Nazisterna vill inte att alla ska 
få säga vad de tycker.  
De tycker inte att alla 
människor är lika mycket värda. 

Poliser grep många av 
nazisterna. I måndags åtalades 
sju av dem. Det kommer att bli 
rättegång mot dem.  
De kan straffas för att de slogs 
och försökte stoppa mötet.  
Det kommer att bli rättegång 
mot fler än 30 av nazisterna.  

Regeringen släpper 
fångar i Ukraina
n Sedan november har 
människor protesterat i 
Ukrainas huvudstad Kiev.
De vill att landets ledare  
ska samarbeta med EU.

Regeringen har försökt
stoppa protesterna med våld.
Det har inte lyckats.
Men i helgen släpptes alla 
demonstranter som satt i 
fängelse. Regeringen lovade att 
inga andra ska straffas.
Demonstranterna lovade att 
lämna regeringens kontor som 
de tagit sig in på.  
Men de säger att de ska 
fortsätta att protestera.
8 SIDOR/TTNu är Sverige bäst

n Svenska skidåkare kommer 
aldrig att glömma helgen 
den 15 och 16 februari 2014.
Då blev Sverige bäst i världen. 

I lördags vann Sveriges damer 
stafetten i OS.
Dagen efter vann de svenska 
herrarna. 
Det var helt otroligt. 
Att samma land vinner både 
damernas och herrarnas stafett i 
OS är mycket ovanligt.
Det är över 40 år sedan 
det hände senast. 

– Det är helt fantastiskt 
att få vara med om det här. 

Jag tror inte att det kommer att 
hända någon mer gång, säger 
Charlotte Kalla till TT. 

Det var Charlotte Kalla som 
hyllades mest. Hennes lopp i 
stafetten fick publiken 
att skrika av spänning.
När hon gav sig ut på den sista 
sträckan i stafetten 
ledde Tyskland och Finland 
med nästan en halv minut. 
Men Charlotte kämpade 
sig närmare och närmare. 
Bara hundra meter från mål 
kom hon i fatt. 
Hon orkade öka farten  
och spurtade mot seger. 

Herrarnas lopp började illa.
Lars Nelson tappade skidan 
och kom efter de andra. 
Men han orkade åka i fatt 
och när sträckan var slut  
var han först. 
Sedan tappade Sverige aldrig 
ledningen. Svenskarna vann stort.
Marcus Hellner kunde åka den 
sista biten in i mål med en svensk 
flagga i handen. 

– Jag har drömt om en sådan här 
seger. Men jag trodde aldrig 
att det skulle hända, 
säger Johan Olsson som körde 
den tredje sträckan. 
BengT FReDRIkSOn

Ida Ingemarsdotter, emma Wikén, Anna Haag och Charlotte kalla är bäst i världen i stafett.
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Nummer 8 19 februari 2014
Lättlästa nyheter 

sedan 1984

Lars nelson, Daniel Richardsson, Johan Olsson och 
Marcus Hellner vann guld i stafett.

Marcus Hellner kör mot målet med flaggan i handen.  
Inget annat lag var nära att komma ikapp.
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MTM:s skolwebb
mtm.se/skola



Tidsåtgång:
Ett lektionspass men går att följa upp på olika sätt.

Förberedelser:
Läsa 8 sidor och stryka under positiva och negativa ord. Material: 8 sidor, ordlista, under-
strykningspennor och skrivmaterial.

Så här gör vi:
•  Jag gör två spalter på tavlan. En för positiva ord och en för negativa.

•  Tidningen 8 sidor delas ut tillsammans med understrykningspennor. Det är bra att använ-
da två olika färger, exempel rosa penna för positiva ord och blå för negativa.

•  Eleverna sitter en stund, läser lite för sig själva och stryker samtidigt under ord de hittar. 
Vissa elever vill ha en begränsad tid, ca 15 min.

•  Sedan går eleverna fram och skriver sina ord i spalterna.

•  Vi diskuterar i gruppen om de skrivit rätt ord i rätt spalt.

•  Vad som är ett positivt ord för någon elev kanske upplevs som ett negativt ord för någon 
annan. Varför är det så?

•  Sedan väljer eleverna ut fem ord var från båda spalterna.

•  De ska med hjälp av varandra (diskussion uppmuntras) eller ordbok få fram en synonym 
till orden.

•  Eleverna skriver synonymerna bredvid orden i spalterna på tavlan och vi diskuterar om de 
verkligen betyder samma sak.

•  Sedan ska de göra meningar där de nya orden finns med.

Att lära sig nya ord som ändå betyder samma sak som ett ord man redan kan känns oftast 
kul och de vill använda orden. Genom att direkt sätta in orden i meningar skapas de me-
ningsfulla sammanhangen som behövs för inlärningen.

 
Förslag på fortsättning
Orden kan också användas till att skapa dikter. Att bli tilldelad exempelvis fem ord som 
måste ingå i en dikt kan fungera som jättebra inspiration till att komma igång att skriva. 

Birgitta Åkerblom-Ström


