Skapa din egen ordlista
Ämne: Svenska
År: 4-6, Gymsär
Lektionstyp: Klassrumsarbete
Lektionsåtgång: 1

Inledning
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13 december 2017
Nummer 50

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

Tidsåtgång:
En lektion i veckan.

MTM:s skolwebb
mtm.se/skola
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n Staketet är fullt med hjärtan
av papper. Människor har
satt dem där för att visa
sitt stöd för judar i Göteborg.
I lördags attackerades judarnas
heliga hus, synagogan.
Maskerade personer kastade
brinnande saker mot huset.
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Poliserna har tagit tre män
som är misstänkta för attacken.

Människor firar på gatorna i staden Bagdad i Irak. Iraks regering säger att kriget mot terroristerna i gruppen IS är slut.

–Kriget mot IS är slut
n Terroristerna i gruppen
Islamiska staten, IS, har haft
makten över stora områden
i Irak och Syrien.
De ville skapa ett eget land.
Men de har misslyckats.
Militärer från Irak och andra

länder har vunnit kriget mot IS.
Det säger Iraks regering.
Terroristerna har dödats
eller jagats bort.
– Det stämmer att kriget är slut.
Men många problem finns kvar.
Det är fortfarande ett oroligt

I dag, den 13 december, är det
Lucia. Men redan i helgen åkte
en glad Lucia genom Stockholm.

Elever protesterar
mot utvisningar

område och nya grupper
kan starta kriget igen,
säger forskaren Per Jönsson.

n Den här veckan protesterar
gymnasieelever runt om
i Sverige. De är ledsna och
arga för att många av deras
kamrater ska utvisas.

Många terrorister i gruppen IS
finns också kvar.
De kan fortsätta att göra attacker
i andra länder i världen.

Det gäller unga flyktingar
som tvingas åka till Afghanistan
och andra länder där det kan
vara farligt. Eleverna vill att de
ska få stanna i Sverige.

Hon tog emot fredspriset i Oslo
n I söndags delades
årets nobelpriser ut.
Fredspriset delades ut i Norges
huvudstad Oslo som vanligt.
Det gick till organisationen Ican
som kämpar mot kärnvapen.
Organisationens ledare tog emot
priset tillsammans med
85-åriga Setsuko Thurlow.
Setsuko Thurlow överlevde
en bomb med kärnvapen i staden
Hiroshima i Japan år 1945.

Då var hon bara 13 år.
Många andra dog.
Setsuko Thurlow har hela sitt liv
kämpat för att stoppa
de farliga kärnvapnen.
– Jag vill att ni ska tänka på
de 250 tusen människor
som dödades i Japan.
De ska inte ha dött förgäves.
Vi måste stoppa kärnvapen,
sade Setsuko Thurlow.
8 SIDOR/TT

Setsuko Thurlow tog emot priset.

Han vann Idol 2017

n Det blev
Chris Kläfford
som vann Idol.
Hela hösten har
han tävlat i TV4.
I fredags vann han
den stora finalen
i Globen i Stockholm.

På andra plats i musiktävlingen
kom 17-åriga Hanna Ferm.
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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

Synagogan i Göteborg.

Kärlek efter attack
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Mål
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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.

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.

