
EN BRA PLANERING VÄCKER EN KÄNSLA! NYFIKENHET! ANKNYTNING! 

Diskrimineringsgrunder och kapitel 1 eller 2 i LGR 11, t ex Normer och värden: 

kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och 
grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,  

respekterar andra människors egenvärde,  

tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt, 

medverkar till att hjälpa andra människor, kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att 
handla också med deras bästa för ögonen. 

EN RIK KONTEXT (VAD) - Förslag på källor: 

• Tidningstexter: artikel, reportage, notis, ledare… 
• … krönika, referat, recension, insändare… 
• Skönlitteratur (roman, novell, poesi, bilderbok) 
• Facklitteratur och läromedel 
• Filmklipp FREDRIKS YOUTUBE-kanal 
• Bilder FB-gruppen Bilder i undervisningen 
• Radio eller ljud (podcast) UR Drama för unga UR Tänk till  
• Interaktiva sajter Livets lotteri Mot alla odds 

SYFTET (VARFÖR) - Att tänka stort… 

Projektets syfte - vad ska eleverna få med sig?  
Ämnesspecifika förmågor - vad ska de lära sig? 

Bedömning och kunskapskrav 

• Konkretiserade mål och progression 
• Aktiviteter som synliggör elevernas lärande - för att formera undervisningen FORMATIV 
• Bedöma elevens kunskaper - vad, när, hur? SUMMATIV 

http://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/
https://www.youtube.com/channel/UCNfKGnmTXcGnfVj5_xCUN3w/playlists?shelf_id=0&view=1&sort=dd
https://www.facebook.com/groups/1673255566231933/?fref=ts
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3171&artikel=6291407
http://urskola.se/Produkter/194741-Tank-till-snackar-stress-Karlek#Om-serien
http://www.livetslotteri.raddabarnen.se/
http://www.motallaodds.org/


Detaljplaneringen (HUR) 

• Aktiviteter FÖRE, UNDER, EFTER   
• Varierad undervisning i uppgifter/samtal/läslogg LÄSA SKRIVA TÄNKA SAMTALA LYSSNA 
• Meningsfullhet – uppgifter som känns angelägna (kreativitet och/eller mottagare) 
• Struktur enskilt, parvis, alla www.cooperativt.com 
• Presentation och dokumentation 

Mikronivå (textnivå) 
• Olika sorts frågor – t ex föreställningsvärldar, på/mellan/utanför raderna, lässtrategier 
• Språket: ord, begrepp, fraser, meningar, bildspråk 

Stöttning 

• Cirkelmodellen ELEVERNAS SAMLADE KUNSKAPER, STUDERA TEXTER, SKRIVA GEM TEXT, INDIVIDUELL TEXT 

• Förebilder 
• Begreppsscheman (ordens förhållande, t ex motsatser eller över- och underordnade) 
• Analysmodeller (före - nu - efter, orsaker/konsekvenser, likheter/skillnader) 
• Sexfältare / tabeller 
• Bilder 
• Filmklipp 
• Listor 
• Tankekartor

http://www.cooperativt.com

