Lärarhandledning – Det angår oss
2 november - 20 december 2015

Det angår oss
Kurre vill att ni fortsätter att läsa dagstidningar. Denna gången
vill han ha exempel på nyheter som påverkar era liv nu och i
framtiden. Välj nyheter som är bra för er, men också nyheter som
ni tror påverkar er negativt. Kurre vill veta vad nyheterna handlar
om och hur ni tänker.
Lgr 11
Genom undervisningen ... ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla
sin förmåga att
• utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av
världen (Kursplanen i Geografi)
• analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika
perspektiv, (Kursplanen i Samhällskunskap)
• använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i
frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet (Kursplanen i Biologi)

ÖVERGRIPANDE PERSPEKTIV
Freinetpedagogik – Med verkligheten som lärobok
Den franske pedagogen Celestin Freinet utvecklade Arbetets pedagogik i Frankrike under
1900-talets mellankrigstid. Arbetet kännetecknas av att lära sig genom att undersöka verkligheten. Man eftersträvar användbara kunskaper och i sökandet efter dem spelar världen utanför skolan, närsamhället och fjärrsamhället, en viktig roll.
Freinet funderade mycket över hur han skulle kunna göra skolarbetet mera meningsfyllt. Med
klassen besökte han hantverkare och jordbrukare. När barnen kom tillbaka till skolan igen
hade de massor av upplevelser att tala om. De berättade vad de varit med om i texter och
teckningar.
I modern freinetpedagogik är bearbetningen av elevnära händelser ett viktigt inslag i undervisningen. I diskussioner lär sig eleverna att lyssna och att respektera olika ståndpunkter. De
uppmuntras att ställa fördjupningsfrågor och att ifrågasätta fakta. (Se länk nedan: Vad innebär
det att vara kritisk …?). I elevernas redovisningar uppmuntras till olika uttryckssätt, till exempel
bild, dans, teater, föreläsningar, artiklar och brev.
Temaperioden Det angår oss vill inspirera till ett arbete där eleverna får stanna upp vid nyhetshändelser som intresserar och berör. Tidningen blir ett fönster mot verkligheten och samtiden. Genom att diskutera vad händelser kan få för konsekvenser i dag och i morgon sätts
specifika kunskapsområden i fokus samtidigt som eleverna lär sig att argumentera, lyssna
och att respektera varandras åsikter.
LÄNKAR:
Pedagogikens giganter - Celestine Freinet
Utbildningsradion – http://www.ur.se/Produkter/145294-Pedagogikens-giganter-Celestin-Freinet
Freinetrörelsen i Sverige
Kooperativet Arbetets Pedagogik – http://www.freinet.se/
Vad innebär det att vara kritisk och vad har det med skolan att göra?
Sven-Eric Liedman i Skola och Samhälle – http://www.skolaochsamhalle.se/flode/skolpolitik/
sven-eric-liedman-vad-innebar-det-att-vara-kritisk-och-vad-har-det-med-skolan-att-gora/
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OBS! Deltagande klasser väljer själva hur de vill arbeta med temat Det angår oss.
Lektionsförslagen nedan är endast avsedda som inspiration.

Basuppgift – Nyhetsbevakning
Kurre undrar vilka nyheter ni tror påverkar era liv nu och i framtiden. Vad är bra för er? Vilka nyheter är dåliga? Leta också efter händelser som gör er glada och sådana som ni blir förvånade
över. Kanske hittar ni också något som verkar otroligt eller helt fantastiskt?
Lärarhandledning
Den här perioden fokuserar vi på nyheter som engagerar och berör, men också sådana som
överraskar. Välj nyheter som passar in under dessa förslag:
- Tummen upp
- Tummen ner
- Otroligt - kan det vara sant?
- Det hade jag ingen aning om
- Solskenshistorier som får oss att må bra
Tips för nyhetsbevakning

http://presstationen.se/information/nyhetsbevakning

Lgr 11 Kunskapskrav i Samhällskunskap:
Godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3
Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom
att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande
sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Hämta bild här
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1. SAMHÄLLSKUNSKAP
Vi behöver varandra
Samla bilder i tidningen som visar att vi behöver varandra. Skriv egna bildtexter. Berätta vad
människorna gör på bilden, var i samhället de befinner sig samt vilka uppgifter eller yrken de har.
Förklara för Kurre hur vi behöver varandra..

Lärarhandledning
I det här uppdraget handlar det om kunskap genom nyhetsbilder. Eleverna ska leta efter bilder
som visar att vi behöver varandra. Börja gärna med ett gemensamt exempel så att alla förstår.
Därefter föreslår vi att eleverna, gärna i par, turas om att välja dagens bild och presentera den
muntligt för klassen. Kanske behöver nybörjarläsare hjälp att hämta fakta ur texten?
Ta hand om bilderna! Låt eleverna göra trevliga ”tidningssidor” med rubriken, bilden och den egna
bildtexten. Kanske kan det bli en fin väggtidning som andra kan få läsa?
Lgr 11 Kursplanen i samhällskunskap
INLEDNING
Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I
dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till
globalisering, interkulturella relationer och hållbar samhällsutveckling. Kunskaper om
samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för vårt handlande i en
komplex värld.

2. HISTORIA och RELIGIONSKUNSKAP
Kurres almanacka
Under november och december är tidningarna fulla av annonser och nyheter inför jul och advent.
Tillverka en almanacka och klistra in tidningsklipp hur vi förbereder och firar idag. Men berätta
också hur det var förr. Fyll almanackan med gamla och nya traditioner.

Lärarhandledning
Den här uppgiften kan med fördel bli ett återkommande inslag i klassen. Arbeta tillsammans eller
gruppvis dag för dag. Prata om hur det är i våra dagar, men håll också fokus på seder och bruk
från förr.
A. Tillverka en väggalmanacka som kan rymma många klipp. Nyhetsprata och fyll almanackan
med klipp allt eftersom någon hittar något intressant i tidningen.
B. Komplettera almanackan med hur det var förr. Ta hjälp av litteratur och nätet eller ge eleverna i
uppgift att intervjua någon äldre person.
C. Markera vilka seder och bruk som har ett religiöst ursprung.
Lgr 11 Religionskunskap
SYFTE
Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges
förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk
inom dessa,.
Centralt innehåll i årskurs 4-6
Religion och samhälle
• Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu.
Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
Historia
Centralt innehåll i årskurs 4-6
Hur historia används och historiska begrepp
• Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i
våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
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3. GEOGRAFI
Nyhetsberättelser som angår
Samla på viktiga nyheter från olika geografiska platser nära och långt bort. Markera era platser på
en karta. Skriv berättelser om vad som händer på dessa platser.

Lärarhandledning
Den här uppgiften kan med fördel först göras gemensamt i klassen för att sedan avslutas som en
individuell uppgift eller ett grupparbete.
Så här kan en text se ut:
- Jag har läst om att inga tåg norrut gick från Göteborg. Det blev väldigt jobbigt för alla som skulle norrut. Trafikverket misstänkte att det var något fel på det nya spåret och stoppade all trafik.
De som skulle till Stockholm fick ta en annan väg via Borås och Öxnered. Många fick åka buss
istället. Tågen stod stilla ett par dagar och sedan gick de igen. Det var inget fel! Det var ju bra,
men ändå lite snopet eftersom det ställde till mycket problem för många.
Förslag på arbetsgång:
• Läs tidningen gemensamt. Prata om nyheter som har geografisk anknytning.
• Använd kartan och markera platserna på något sätt. Vad är specifikt för respektive plats/område ur ett geografiskt perspektiv?
• Skriv tillsammans en berättelse som handlar om de platser som ni läst om.
• Sedan är det dags för eleverna att skriva sina berättelser. Hur många och vilka platser ska de
skriva om?
• Eleverna kan illustrera sina nyhetsberättelser med kartor, egna bilder eller tidningsbilder.
• Redovisa för varandra och skicka något exempel till Kurre.
Lgr 11 Kunskapskrav i Geografi:
Slutet av årskurs 3:
Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob,
väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och
storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
Slutet av årskurs 6 för betyget E:
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom
att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och
förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.

4. BIOLOGI
Naturdagbok
Samla på djur och växter som dagstidningen skriver om. Ta reda på varför tidningen skriver om
dem. Läs mer om dem och berätta för Kurre hur de förbereder sig för att klara vintern. Ge varje
djur eller växt en egen röst i din naturdagbok. Visa Kurre någon sida.

Lärarhandledning
Vissa nyheter i tidningarna återkommer år efter år, till exempel hur naturen förbereder sig och klarar av vintern. Låt dina elever tillverka naturdagböcker med klipp och egna fördjupningar om djur
och växter som de läst om bland nyheterna. Eleverna bidrar med sidor till en gemensam naturdagbok.

Lgr 11 Kursplanen i Biologi:
Centralt innehåll i årskurs 1-3
Året runt i naturen
• Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt
namn på några vanligt förekommande arter.
Centralt innehåll i årskurs 4-6.
Natur och samhälle
• Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband
och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
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5. TEKNIK
Kurres teknikordlista
Kurre gillar teknik. Nu vill han att du ska leta i annonser och nyhetstexter efter bilder på tekniska
hjälpmedel och uppfinningar som vi använder nu eller som kommer att ha betydelse i framtiden.
Gör en bildordlista med förklaringar på hur de tekniska grejerna funkar och varför de är bra för oss.

Lärarhandledning
Det här är en bred spaning på hur tekniken för oss framåt och underlättar i vardagen. Eleverna kan
också leta efter bilder på yrkesmän som tack vare tekniken klarar svåra moment och försöka förklara hur det går till. Diskutera gärna med eleverna om all teknik är bra.
Lgr 11 Kursplanen i Teknik:
Centralt innehåll i årskurs 1-3
Teknik, människa, samhälle och miljö
• Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
Centralt innehåll i årskurs 4-36
Teknik, människa, samhälle och miljö
• Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel trafiksystem, vatten-och
avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
• Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.

6. BILD
Hur jobbar fotograferna?
Studera tidningsbilder och fundera på hur det var för fotograferna i fotoögonblicket. Hur arbetade
de? Visa några exempel på:
• ögonblicksbilder, där ni tycker att fotografen lyckades fånga ett ögonblick.
• arrangerade bilder, där ni tror att fotografen haft gott om tid att påverka hur bilden ska se ut.

Lärarhandledning
Inled med att gemensamt titta på tidningarnas nyhetsbilder. Diskutera bilderna utifrån olika aspekter, bland annat ögonblicksbild eller arrangerad bild. Låt också eleverna uttrycka personliga tankar av fotografens arbete. Sedan kan eleverna fortsätta på egen hand och ge exempel på bra
ögonblicksbilder och arrangerade bilder. Uppgiften passar bra som hemläxa och då kan eleverna
välja bilder från vilken tidning som helst. Tänk på att de ska kunna visa hela artikeln så att bilden
får ett sammanhang. Avsluta med gemensamma collage på bra ögonblicksbilder samt arrangerade
bilder.
Länkar:

Mediekompass förslag på enkel bildanalys
Lgr 11 Kursplanen i Bild:
SYFTE
Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar
kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas.
…
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur
bildbudskap utformas i olika medier.
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7. SVENSKA
Löpsedlar i framtiden
Se framåt och försök tänka ut vilka konsekvenserna blir av det som ni läser i dagens tidning.
Välj nyheter som känns viktiga för er och skriv löpsedlar som visar vad som kan ha hänt
med dem i framtiden. Några exempel på löpsedlar:
- Skriv löpsedlar som visar vad ni tror eller hoppas har hänt med dagens nyhet om fem år.
- Skriv löpsedlar kring en och samma nyhet. Datera från nu och flera år framåt.
Lärarhandledning
Förbered eleverna på arbetet med löpsedlar. Berätta för eleverna vad en löpsedel är och hur man
skriver sådana. Fotografera några aktuella, i syfte att visa eleverna exempel på löpsedlar från morgon- och kvällstidningar. Välj sedan tillsammans någon nyhet ur lokaltidningen och gör klassens löpsedel. Diskutera språk och löpsedelns utformning. Därefter kan eleverna tillverka egna framtidslöpsedlar utifrån sina nyheter.
Länkar:

Min löpsedel/
Gör din egen löpsedel
Formulera egna löpsedlar
Lgr 11 Kursplanen i Svenska:
SYFTE
Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar
att utveckla sin förmåga att
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
CENTRALT INNEHÅLL
I årskurs 1-3
Läsa och skriva
• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad
och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
I årskurs 4-6
Läsa och skriva
• Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters
budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad
och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

8. MATEMATIK
Det kan du räkna med
Välj en nyhet med siffror eller tal i. Berätta vad som har hänt. Räkna ut vad du tror hände
sedan. Varför tror du så? Redovisa för Kurre.
Lärarhandledning
Här ska eleverna leta upp en tidningsbild eller en artikel och och förklara vad som har hänt och
varför det hände. Sedan ska de försöka räkna ut vilka konsekvenserna blir av det som artikeln berättar. Det kan handla om att hantera naturliga tal eller att göra aritmetiska och algebraiska uträkningar, men också om överslag, rimlighetsbedömning och hantering av olika storheter.
Förutom de sex standardfrågorna - Vem? Vad? Var? När? Hur? och Varför? - kan ni, beroende av
artikel, diskutera matematiska frågor som:
Hur många? Hur sannolikt? Vilken del av? Hur förhåller sig storheten till andra storheter? Finns det
andra sätt att presentera uppgifterna i artikeln? Visar siffrorna vad de uppger sig att mäta?
Använd dagstidningen i matematikundervisningen för att:
• uppmuntra till spännande, aktuella och kreativa samtal
• utveckla elevernas språk och vidga deras referensramar
• ge eleverna en realistisk bild av hur matematiken förekommer i och påverkar samhället och samhällsinformationen.
Fortsättning nästa sida
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8. MATEMATIK
Lgr 11 Kursplanen i Matematik:
SYFTE
Fortsättning
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera
och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller
och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna
tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med
hjälp av matematikens uttrycksformer.
Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon
strategi med viss anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger
enkla omdömen om resultatens rimlighet.
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss
anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter
inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med
tillfredställande resultat.

Hur lång tid?
Hur många?

Hur mycket är
”stora delar”?
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9. mediekompass.se
Lärarhandledning
Varje vecka lägger mediekompass.se ut ett lektionsförslag som oftast utgår får en aktuell händelse.
Välj gärna någon av dessa att arbeta med. Alla inleds med en “snackis” som länkas till en eller flera
nyheter på nätet. Därefter ges förslag på en aktivitet och en fördjupning.
Länk:

mediekompass.se
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