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röncmo

Bästa lãsare

Kompendiet Temaunderuisning och stationsunderuisning i sprälcbad in-
går i en kom¡nande serie på fem olika kompendier om arbetssätt och un-
clerv'lsningsmetoder som visat sig vara änclamålsenliga och fungera r'äl i
språkbacl. Kompencllerna är avsedcla som didaktiskt stöcl- och ldónlaterial
för personer som arbetar med tidigt språktlllägnancle i språkbacl. Kom-
pendierna utges av fortbilclningscentralen vid Vasa unlversltet och uppda-
teras regelbr-rndet.

Materialet i kompendlerna har sammanställts och bearbetats på bascn av
omfattande arbetsbeskrivningar giorda av barnträclgårclslärama Nlna Flovi.
Erna Stenius och Carola Wasén och klasslärarna Britt Kaskela-Nortamo.
Maria Källström. Benita Nordgren och Katarina Scppü, som alla har flera
års erfarenhct av arbete I språkbadsgrupper i Vasa. I-lelslngl'ors. Esbo och
Karleb-v. Materialet samlacles in våren I994. då två av barnträclgårclslärar-
na arbetacle i grupper mecl barn I åldern 3-6 år och en i en sexårsgrupp.
Klasslärarna jobbacle nnder lnsamllngsskeclet på llrsktrrserna ett. två. tre
och sex.

Materialet har bearbetas av en arbetsgrupp bestående av Citha Grandell.
Karita Mârcl och Tlna Young vid Vasa unlversitet samt av språkbadslärarna
Nina l-lovi och Britt Kaskela-Nortamo från Vasa. Det skriftliga materialet
har under bearbetningsskedet kompletterats med intervjuer, kommen-
tarer och förslag av arbetsgruppens medlemmar. Kompendiets första del
(avsnltten I och 2) beskriver sättet att Jobba med,teman och stationer,
medan den andra delen (avsnitten 3 och 4) innehåller prakttska exempel
på teman och stationer som använts I språkbad från daghem till årskurs
sex.

Målet med vårt arbete har varit att
och mångsldig ldébank som snabbt
idéer på anclra fungerande arbetssätt
l-or emot mecl glädje. Sklcka ln dlna
ningscentralen,/Young. PB 297, 651 Ol

Tack till alla medverkande.'
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I. TEMAIJNDERVIS¡TING OCH STATIO¡IER PÄ DAGIIEM

l.l. Temaplanering

Tenrat kan våljas av läraren ensam eller I samråcl med barnen.'l'ill lära-
rens uppgift hör att bestämma vilka delar eller områclen av clct valcla te-
mat som är viktigast och ska betonas. att skalfa fra¡n o<:h lorbcrccla nrate-
rial som böcker. bilcler. sånger och annat konkret stoff' Tcrlat kan intro-
duceras mecl hJälp av en bok. en lilm ellcr annat konkreL nraLerial sonr
r,äckcr barnens intresse [ör temat, Själva temaarbetet kan planeras till-
sanìnrans mecl barnen. Läraren och barnen går igeno¡ll r.acl de vill lära sig
om clet aktuella temat och ht¡r cle ska få reda på cle fakta cle behör'er. Eftcr
att tenrat avslutaLs ntr,ârclerar gruppen sitt arbete. ch,s. clisklrtcrar onl ntan
lått reda på clet man ville.

Inonr varje tema är det viktigt att lirrsöka lå fram clcn sprzìkliga:rspcktcn
och lr-rnclera ör'er hur nran [år barnen att aktivt anr,äncla l:acls¡rrlìl<et r-rnclcr
arbetsgångcn. Sonr nreclcl kan nran anr¡äncla bl,a. lekar. clra¡rla oc:h hancl-
dockor.

1.2. Arbetsgåmg

Det som läraren anser vara viktigast att lära si6l kan inklr-rcleras i arbetssta-
tioner som anknyter till temat. Stationsarbetc kan gå till på õlianclc sätt:

Arbetsstationerna består t.ex. av uppglfter. pyssel. cliskussi<¡n och spel
mecl anknytning till tcmat. Man kan också ha någon station nred aktiri-
teter som inte direkt har med temat âtt göra. t.ex. en m¿ltcnlatisltt inrik-
tad station. Man borde allticl sträva till att ha en språklig station. clär man
med hjälp av.olika material kan uppmunlra trarnen till aktiv använclning av
baclspråket. Är stationerna t.ex. tlra tlll antalet delas barnen in i trc cller
fyra permanenta grupper, Varje grupp arbetar med en station per clag till-
sammans med en vLtxen. Läraren eller barnen bestämnter vilken station
gruppen ska börja med. Följande clag byter grLlPperna station och på cletta
Àatt går arbetet vldare tills alla grupper har gJort alla stationstrppgifterna.
Varje enskild grupp kan också parallellt aibeta med samnra sak nren i oli-
ka itatloner. Det viktlgaste är att få kontakt med barnen i smågrupper så

att barnen blir modigare att uttrycka sig på baclspråket. Barn har ävcn lät-
tare att ta emot lnstruktloner I en mindre'grupP' Om temat är långt ellcr
väldlgt intressant kan man inleda en ny omgång med stationsuPpgifter clå

barnen gritt lgenom alla de tldigare'

Tema- och statlonsarbetet är en del av daghemsverksamheten. Hur ofta
och hur mycket man arbetar med statloner beror på hur mycket annat
program gmppen har och hur mycket lãraren tror att barnen orkar med'
bet-kan ãlltså rõr" sig mellan två gånger per vecka till varje dag' Ett
lämpligt arbetspass är ca 3O minuter per statlon, men tiden bör naturligt-
vls ånp-assas 

"nligt 
b.m.ns ålder. Efter att statlonsarbetet avslutats bör det

redovisas och bamen bör ges möJllghet att vlsa och berätta vacl de giort.

framställa en lättillgãnglig. konkret
kan uppdateras. Läsarnas tips och
och undervisningsmetoder tas där-
tips till Vasa unlversitet, Fortbilcl-
Vasa,
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Stationsarbete med en vuxen I varje grupp kräver naturligtvis noggrann
planering av hela personalen tillsammans. Stationsarbete kräver också att
hela personalen deltar. Fôr att få stationsarbetet att lõpa i praktiken kan
t,ex. en station vara sådan att den inte kräver en vuxens medverkan, Per-
sonalen kan med lordel byta grupper så att en och samma vu.ren inte allticl
arbetar nred samma bam, Ett annat alternativ är att en vlss person f-ordju-
par slg i en viss statlon och tar hand om den gnrpp som ska arbeta i den
stationen, På cletta sätt kan man utnyttja de olika förmågor som lìnns
bland personalen.

Samlingens roll i tema- och statlonsarbete ändras sã att clen traclitlonella
lärarleclda undervisningsstunden får en mera social funktion. I samlingen
tar nran lorutom de âagliga rutlnerna upp sånger. rantsor. lekar och olika
aktivlteter med anknytning till temat. Barnen cleltar aktivt i samlingen. Ef-
tersom bamen ãr aktlva istãllet lor passiva nndviker man också sådan oro
som beror på att barnen inte förstår så mycket av badspråket.

Förclelen med detta sätt att, arbeta är att läraren har nröjlighet tlll indivi-
duell kontakt med bamen och att dlskussionen nrell¿rn barn och lärare blir
mera aktiv. Det är ändå skäl att ha regelbundna viloveckor mellan tema-
veckorna. Barn måste också har möjlighet att leka lritt i språkbacl.

2. TEXVIA'UNDERIrIS¡TING OCII ËTATIOATER I SI{OI.A¡V

Tema- och stationsunclervisning har visat sig vara ett ytterst lämpligt ar-
betssätt i språkbad på alla nivåer. Metoden är elevcentrerad och främJar
därför också språkinlärningen. Tema- och stationsarbcte kan inleclas re-
dan i åk l. Man kan gãma ta med eleverna redan i planeringsskedet clå
man inför tema- och statlonsundervisnfng i sin klassl Ðleverna kan hjälpa
till att möblera om klassrummet och tillverka nraterial. Tema- och sta-
tionsverksamheten kan vid behov introduceras lor en liten grupp åt gång-
en.

2.1. Mål

Målet för elevcentrerad temaundervisnin¡l i skolan är att eleverna ska till-
ãgna sig både språket och ämnesstoffet på ett naturligt sätt. Temaunder-
visningen ska aktlvera eleverna och utveckla deras förmåga att ta egna ini-
tlativ, arbeta sJälvständlgt och ta ansvar lõr sltt eget arbete. Målet är också
att utveckla både elevernas koncentrationsfõrmåga och deras samarbets-
förmåga. Temaundervlsnlng ger mõJllghet tlll dlfferentlering - varJe elev
kan arbeta enllgt sina egna fõrutsãttnlngar'

2.2.PlaneÅng

I börJan av lâsåret gör läraren upp en grov plan över vllka teman som
kommer att tas upp under skolåret och över hur lång tid och hur dJup-
gående vart tema kommer att behandlas' Den lãsårsvlsa temaplaneringen
lol¡er ofta skolans läroplan för hela året. Med hJälp av temaplanen har man
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god överblick över arbetsgången under året och kan förbereda clen genorn

ãtt i god ticl sanrla lämpligt material, beställa böcker från biblioteket. trt-
nyttja läromeclelscentralen osr'. Temaplanen $ör ctet ocksá lättare att kny-
ta ihop olika teman med varandra. Om det fìnns många lärare i sa¡nma
skola kan man gärna sanrarbeta med kollegerna både i planeringsskedet
och uncler arbetets gång.

Vicl planering av clet enskilcla temat börjar man ofta nrecl att samla in allt
det material man behör,er. Följancle skecle är cletaljplaneringcn clå läraren
avgör vilka änrnen som ska integreras I temat. vilket stofl sotrr ska be-
hancllas gemensamt och när eleverna ska arbeta sJälvstäncligt santt vilka
arbetssätt och aktir.iteter som ska ingå I temat. Anclra viktiga aspekter är
hurr slutprodukten ska utfornras och hur arbetet ska reclovisas sarrrt hlrr
ternaarbetet ska utr'ärcleras. I-lur man får med sprâket på ett mcninSslullt
sätt ligger naturligt\is till grr,rncl för hela planerlngsarbetct.

Trots att planeringcn är r.iktig mâ.ste man vara flexibel virl éjc¡rornför¿rnclet.
Elcvgruppcn visar kanskc speciellt stort intressc för något tcrna or:h clå
bör man knnna ägna nrera tid át det.

2. 2. l. ii¡nnesintegrering

Vinklingen av temat och valct av de ämnen som ska integreras gors tlt-
griende från den cgna ämnesförclelningen. men styrs ocksit av vilka äm-
nen som ttnclervisas på baclspråket (L2) och vilka som unclcn'isas pii ele-
vemas förstaspråk (Ll). Detta gäller speciellt de högre årskt¡rscrna clär err

större del av undervisnirìgen sker på LI.

I temat kan även elcmcnt sonr inte egentligen hör till åinrncl' ingâ. Man
kan t.ex, ha mecl musikinslag eller ta upp hlstoria trots att clcssa ätrrnen
undervisas på Ll. ldealiskt vore om språkbadslärarna och skolans övriga
lärare kunde samarbeta så intensivt att man också I clen unclen'isning som
sker på Ll följer samma tenran som I ttnclervisnlngen pâ L2'

Sonr ett exempel på lyckat sanrarbete niellan språkbaclsläraren och sko-
lans övriga lärare samt en mångsidlg integrering av änrnen kan nämnas
temat A¡frika {se närmare I avsnitt 4). i vllket svenska. religion. geografi.
biologi. muslk. teckning. gynrnastik, textilslöJcl och omgivningslära ingick.
Utövá dessa ämnen skulle man ha kurinat ta med både matematik och
engelska.

'|.

2.2.2.Deg,dline

I börJan av varJe tema presenterar läraren alla de uPpgifter och statloner
som ingår. Efteisom eleverna snabbt lãr känna sin egen arbetstakt kan lä-
raren tÍlsammans med klassen bestãmma hur många veckor temaarbetet
ska pågå. Lãraren som har $ort en övergripande planering styr i vlss mån
hur länge temat pågår'
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Uncler temats gång kan läraren,med hjälp av en kontrolllsta lolja med hur
elevernas arbete framskrlder. Enskilda elevers arbetstakt varlerar stort.
Läraren kan påmlnna eleverna om cleadlinen och vld behov ge dem an-
tingen hemuppgifter eller tilläggsuppgifter. Det är inte ovanligt att elever-
na sJälvmant tar hem uppgtfter de inte hunnlt göra I skolan.

Deacllinen måste lbland justeras. Det är knappast meningfr-rllt att de elever
som glort alla uppgifter är sysslolösa medan cle svagare eller långsamnrare
eleverna fortfarande arbetar. Inte heller lönar det sig att hålla fast vid clcn
planeracle cleadllnen om lnte ens den snabbaste eleven hunnit hah'vägs
med arbetet.

2.3. Genomfärande

Temats längd varierar beroende på temats. onrfattning och hlrr obekant
ärnnet är lor eleverna. Ett omfattande tema räcker vanligtvis fora till fern
r.cckor mcdan t.ex. ett mcra'begränsat tema kan vara i tr,å r'cckor.

2.3,1. Lärar- och elevroll

I början av ett nytt tema är det lärarcns uppgift att introclucera tenrat lor
elcverna och motivera dem. att ta upp väsentliga innehållsliga saker och
begrepp samt att lõrklara n¡Linernå som hör till ternaarbetet. Nya föremål
och begrepp bör förklaras så konkret och åskåclligt som mõjligt. nren i
svnnerhet om det gäller äldre elever ska man akta sig lor att överförtyclli-
ga.

När temaarbetet kommit tgång fungerar läraren närmast som handledare
och rådgivare. Lãraren fõrsöker skapa en dialog nrecl eleverna och upp-
muntrar dem till att själv komma på lösningen istället för att ge dem fär-
diga svar. Det är vlktlgt att lãraren vlèar intresse för eleverna och deras
arbete. Lâraren kan komma och dlskutera elevens arbete även då hon/han
inte direkt bett om handledning. Låraren kan också berömma elevens ar-
bete eller be eleven berätta hur hon/han tänker fortsätta. På detta sätt
känner eleven att det hon/han gör är vlktigt och intressant.

Elevens roll består i att aktlvt sõka fram fakta och tillämpa den I temaupp-
glfterna. Eleven måste sJälv ta ansvar lor att varJe uppgift slutlors och bok-
fõrs lnnan hon/han går vldare ttll nästa uppgift. Att sJälv bestämma och
kontrollera sln arbetsgång kan speclellt I början kännas svårt lor en del
elever. Det viktlgt att lãraren konUnuerllgt uppmuntrar och stõder elever-
na I deras arbete så att studiemotlvatlonen inte störs'

2.3.2. Intresseskapande medel

Då ett nytt tema inleds gäller det lor lâraren att få, eleverna engagerade'
En tillräckllgt entuslastisk lärare smittar av slg sin entusiasm också på
elevernal Eleverna lägger också märke tlll och uppskattar om läraren har
bemödat slg extra, t.ex. bJudit ln gãster eller skaffat fram speclellt intres-
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sant material, Ett sätt att engagera eleverna âr att be cletn ta mecl lorenrål
och fotogralìer hemifrån.

Inom temat AJrika väcktes elevernas intresse med hJälp av exotiska afri-
kanska föremål såsom miniaþrrlerhycldor. batiktyger och tavlor. afrikanska
masker. trummor och ctylikt. Klassen lyssnade på afrtkansk musik och såg
på diabilder från Afrika. Läraren berättade en alrikansk saga lör eleverna.
På det sättet bytte nran snråningom kontinent. Då elevernas intressc har
väckts presentcras terrìat.

2.3.3. Temakort

Eleverna arbetar mecl självinstn-¡erancle uppgiftcr sonr finns ncrskrivna på
temakort eller tenrablacl. 'l'enrakorten kan göras av kartong sonr klip¡rs Lill
länrplig storlek (t.ex. A5). På tenrakortet bör nran skriva ulrpgiftens nlrnr-
mer, uppgiftens rubrik samt s.iälva Lrppgiften. Kortets fürg kan varicra bc-
rocncle på r'ad uppgiften handlar onr. t.cx. grönt fiir biologi. bl¿itt f(tr
matematik. rött för läsning och skrivning osr,. Alla uPpé{il'tcr som ingiir i
temat behör,er intc fìnnas i forn'r av tenrakort. Man l<an cxenrpclvis ha
tecknlngsuppgiftcr sorl alla gör tillsanrnrans uncler låirarcns leclning.

Eleverna börjar vanligtvis arbeta rnecl cle självinstrr'rcrancle urppgilierna gc-
nast efter introclr-rktioncn till tenrat. De får själva välja i vilken orclning clc

vill arbeta med cle olika uppgifterna och kontrollcrar sin arbetsgång gc-
nom att bokföra cle uppgilter cle r-rtfôrt antingen i ett häfte eller pá en
vâggtavla. Vanligen bchör,s flera likaclana temakort så att fler¿r elevcr kan
arbeta med samnra uppgilt samtidigt.

2.3.4. Temal¡äfte

Varje elev bnrkar ha ett eget temahäfte' Det kan varâ ett vanligt rutigt häl-
te I storlek 44. sonr ger ett snyggt resultat efltersom elcverna kan lölja ru-
torna. Alla uppgift er och bilder som hör tlll temat skrivs eller linrmas in i

temahäftet. På detta sätt skapar eleverna sina egna läroböcker.

Ifall man använcler lösblad (uppglftsblad) lstãllet lor ett häftc stansas bla-
den ihop till en egen bok med en pärm som eleven själv gör' När man
samlar ihop det mãterial som ska ingå i temaboken har man en ypperlig
möjlighet att gå lgenom uppgifterna och diskutera denr. uncler cliskus-
slonen ser lärãren vilka uppgifter elevin klarat bra och vilka uppgifter
varlt svåra och kräver mera handlednin$. Denna lnfornration är viktig vid
planeringen av fö[ande tema. Det är vlktlgt att läraren ger eleven kons-
iruktiv krtttf sa att hon/han upplever sltt arbete som betydelsefullt.

2.3.5. Besök och gäster

Alla språkbadsgrupper brukar göra besök I närmlljön. 9lt-" !t_t besöken
anknyìning till iemat. Vid alla besök är det vlktigt att språkbaclsläraren på

lorhand loisäkrar sig om att man får lnformatlon på badspråket. T.e.x I
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lijbliirtc!:r:t l..an man be att bibliotekarien på svenska presenterar bibliote-
ket och lorklarar lor eleverna vad de ska gõra lor att få bibliotekskort.

I sambancl med olika teman kan man även bjuda in gäster till klassen. Att
höra andra än läraren tala svenòka ãr nytttgt fõr eleverna och sporra denr
till att sJälva tala svenska. Eleverna kan t.ex. lorbereda frågor som besöka-
ren får besvara.

2.3.6. Arbetsgrupper

lnom tenra- och stationsundervisnlngen kan eleverna arbeta antingen in-
dividuellt, parvis eller i grupp. Man kan också prova på samarbete ör,er
klassgränserna. Elevernas vänskapsförfållanclen får inte styra par- och
grtrppinclelningen. Risken är att vlssa elever hamnar utanför eller att arbe-
tet blir liclancle om bästa komplsar alltld s,amarbetar. Ett av målen mecl
grupparbete är.ju uttryckllgen att lära slg att samarbeta nrecl alla.

Också cl¿i cleverna inte arbetar I par eller grupp är det viktigt att Lrpp-
mr-rntra denr till att fråga och h1ãlpa varanclra. Då nran tenra- och stations-
arbetar är clct sällan helt tyst i klassen. Det är clock viktigt att elevern¿t
har en ltrngcrande arbetsro,

2,3.7. Samarbete mellan s¡rråkbadsklasser

Vänelevsverksamheten och samarbete över klassgränserna är ett sätt att
f¿i eleverna att använcla svenska tlllsammans. Klassarrrarbete ger också ele-
verna mõjlighet att samarbeta på olika nivåer. Älclre elever kan hjälpa
yngre elcver och t.ex. leda grupparbeten, Allt cletta stärker samhõrighets-
känslan.

Vid samarbete över klassgränsema kair man behanclla ett gemensamt te-
ma (se teman Sâ leude ma¡tJðrr och Vàra Jem sinnen I avsnitt 4) och ha
gemensamma uppg¡fter med varlerancle svårighetsgrad. Uppglfterna bör
vara sådana att de kräver dlskusslon och gemensamma beslut' Länrpliga
uppgifter kan t.ex, vara att eleverna läser en text och kommer överens om
vad de vlll återberâtta eller att eleverna bestämmer hurdan bild de vill
måla tlll en berättelse.

2.3.8. Elevprodr¡ktion

Arbetsformerna lnom ett tema varlerar eftersom man strävar tlll mång-
sldig anvãndning av L2 både t tal och skrift.

vid tema- och stationsundervisnlng har elevema hela tiden ttllfällen att
Eunuigt anvãnda badspråket. Tema- och statlonsarbetet inleds oftast I en

samling, under vllken lãraren och eleverna diskuterar kring det aktuella
ãmnet, I sarhlingen kan klassen också gemensamt behanclla vissa tema-
uppgifter.

lo

Läsuppgifterna inom temat ger också nröjlighct till mtrntlig procltrktion.
Eleven kan t.ex. lorst läsa en text för sig själv och seclan återge eller läsa
upp den fôr en kamrat. för läraren eller för alla vlcl sarllingen. Unclcr ar-
bèiets gång förs dessutom vanligen livliga dlskussioner! Inom tema- och
stationéundervisnlngen sker reclovlsningen oftast muntligt. Vicl presenta-
tlonen av de r,ltförcla Lrppgifterna anr'äncler eleverna är'en texl och bilcl.

Elevemas skriftliga produktion kan bestå a\¡ svaren till tenrar-rppgifter. oli-
ka arbetsblacl sanrt dikteringar. Eleverna skrir.er gärna egna texter. Ett
sätt att motivera eleverna att skrlva är att läsa en bcrättelse lor clem och
sluta vld ett spännancte ställe. Eleverna kân seclan skriva en fortsättning
själrra, Onr någon elcv inte sjäh' vill skriva en text kan läraren skri\¡a ncr
clet hon/han säger. Sedan läser elev och lärare tillsatnrnans igenonì textetl
varefter eleven skrh'er på med färgpenna i enlighct ntccl 1,1'G-principcn,
D¿i clet gällcr fri skriftlig procluktion brukar läfarcn inte korrigera elc't'cr-
nas skrir.fel efterso¡t-t clct är \,iktigt att upPrnr-lntra elcr,crna till att trttrycka
sig i skrift.

En form av skriltlig proch-rktion är genrcnsanr cliktcrirrg ([,'l'G). där klasscn
clikterar en text för låiraren som skrivcr ner clcn. 'lilh'åigagån¡¡ssättet bc-
skrivs utförligt i konrpcndict Metodcr och nratcrial som stiiclcr spr:ikan-
vändning i språkbacl (avsnitt 3.3. Sätt att arbeta rnecl l.cxtcr)'

2.3.9. Samling

Samlingar hålls regelburnclct uncler tema- och stationsarbctct. FörLttorn att
temat introclllceras i sanrlingcn återkomnrer sallllinÉlarna r-rnclcr pågâenclc
tema- och stationsarbcte. lsamlingen kan klassen gà igcnonr clet centrala
lnnehållet i tenìat och eleverna kan fråga om LrpPgifter clc tvckcr är oltla-
ra. Man utn-vttja eler.er sonr reclan utfört uPPgilten till att lorklara den för
klasskamratèrna. De olika r-rppgilterna inom temat kan kny[as samman till
en helhet och de viktigaste punkterna repeteras i sànrlingcn. Mecl bilcler.
sånger och dramatisering som utgångspunkt kan man ta Llpp nyckelbe-
greppen I temat.

Man bör försöka hålla samlingen så elevcentreracl som möjligt. Eleverna
diskuterar och läraren fungerar som ordfôrancle. En elev kan också få i
uppgift att vara orcl[örancle, Till samlingen hör också gruppdiskussion.
sóm lär eleverna att tålmodigt lyssna på varanclra.

Samlingen kan också utgöra ett avbrott I temaarbetet. Läraren kan t'ex. lä-
sa hOgùñr eleverna och klassen kan tillsammans sJunga sånger man tyc-

ker om eller som hör tlll temat. I samllngen berättar eleverna gärna om

egna upplevelser och känslor i samband med temaarbetet'



2.4. l-Itvä¡dering av tenat

Tema- och staLlonsarbetet utvärderas fortlöpande. Uncler arbetets gång ta-
lar läraren och eleven om uppgifterna, diskuterar alternativa arbetssätt
och lösnlngar samt elevens noggrannhet eller slarv I arbetet osv. När
temaarbetet är slutlort samlar läraren vanllgen upp tenrahäftena och går
lgenom dem, Läraren kommenterar också elevens arbete skriftligt. t.ex.
"Dn har v¡sat stort intresse lor temat och arbetat bra n'recl uppgifterna." el-
ler "Du kunde ha arbetat mera med faktatexten om N.N. I övrigt har clu
satt clig bra ln i arbetet.". Kommentarerna kan också beröra arbetets prycl-
lighet eller slarv.

Temat avslutas alltid med en muntlig eller skriftlig utvärcleriirg cllcr rcclo-
visning. Muntliga redovisningar år kanske vanllgast eftersom man vill aktl-
vera eleverna och få dem att anvãnda baclspråket. En populär form av ut-
värdering är frågesport. Frågorna tlll frågesporten kan göras antingen av
eleverna eller av läraren,

ÄJclre clever kan utvärdera sitt eget arbete på en självutvärderingsblan-
kett. På clen får eleven skriva vad hon/han t-vcker att hon/han lärt sig. r,acl
som \¡ar sr'årt. r'acl hon/han måste öva mer¿r. vacl hon/han tyckte bra och
illa om samt hur hon/han varit som samarbetspartner Llnder tenlat.

Muntliga reclovisningar kan varleras med andra Lltvärcleringsformer. Prot
lörekommer sällan i temaundervishingen. men kan vara ett alternativ för
äldre elever. Inom temat Människan (se avsnltt 4) arrangerades t.ex. ett
prov som hancllade om männlskokroppen. Provet förberedcles genom att
eleverna gruppvis fìck i uppdrag att med hJälp av egenhändigt tillverkade
arbetsblad och annat åskådllggörande material berätta om de olika
kroppsclelarna för de övrlga elevema,

2.4.1. Slutprodttkt

Då ett tema är avslutat gõrs alltid en slutprodukt. Slutprodukten kan vara
ett temahäfte eller en temabok. som redan beskrevs under punkt 2,3'4'
En annan typ av slutprodukt är dramatiseringar och teaterforeställningar.
Trots att det oftast fìnns barn I klassen som tycker om att spela teater
passar denna typ av övning/redovlsnlng inte alla barn. Att uppträda på
badspråket kan speclellt t bõ{an av språkbaclet kännas alldeles för krä-
vande.
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I tiden (2 veckor)

Ptanerlng och arbetssätt. I tcrnat behandlades året. årstidcma. månaclcrna
och klockan. Arbetsformerna lnoltt temat var genrensanlma sanrlingar.
grupparbeten. arbetsstationer. lri lek. musikstttncler. gvnlnastikstnnder.
konststationcr och studiebesök.

Tenrat presenteras i sanrlin{en nrecl hjälp av en årscirkel nrecl lyra årsti-
cler och tolv månader. Cruppcn cliskr-rterade årstidernas olikhcter. Tr'å nya
verser i s:ingen "Titta Lrt. titta ut" ör,acles in. Ett cliagrarn ör'cr vilkcn års-
ticl bamcn i grurppen är föclda ritacles trpp.

Daghemsbarnen arbctaclc ocksâ i grr.lpper. I gnrpparbetcna giortlcs f-l'ra
stora årstlcìscollagc. f)e barn sonì \'ar loclcla uncler sa¡ìlnìa årsticl arl:etacle i

samma grupp. Grr-rppcn bcsltit r.ad tavlan skall innch¿illa och vill(ct lllatc-
rial som sknllc anr,änclas. Statiorrsarbctet introclttceraclcs <-¡<:h rcpcteracles i

sanrlingen.

Statlonsarbetc orclnaclcs undcr fura clagar unclcr cle tr,â I'c<:kor¡l¿t solll tc-
nrat räckte (anclra. l-reclie. s,iätte o<:h sJunde clagcn)' I l-cnr¿rt ingir:k [iilian-
dc arbetsstationer:

. Klippa bilder ur tidningar och limma en valbar årstidstar4a.

. Limma färdigt utklippta bokstäver enllgt modellkort. Varjc månacl. ärs-
ticl och veckoclag har ett eget kort. Också anclra orcl sotn kan kopplas
lhop nrecl temat kan tas med. Barnet ska r'älja ett kort. hitta cle r¿itl-a

bokstäverna och kopiera orclet på sitt eAet PaPpcr
. 2 uppgifter onr klockan i lorskoleboken.
. Spela "Gissa Venr" mecl nrodifieracle re¡ller. Varje barn lår tun'is ctt

kort med en person. l-lon/han skall beskriva Personens trtseencle så att
cle andra barnen känner igen clen bland tle synliga korten. l-lär [öre-
kommer frascr s.s. blå ögon. hatt på huvuclet. glacl mun osr'.

under temats gång hölls samling varje dag. I clen övades och repcteracles
sånger. rim. ramsor. lästes sagor. m,m. I samlingen loljcle barncn clagligen

med väclerleken med hJälp av grlrPPens Väclergtrbbe. Mecl hjälp av en

handclocka fick ett barn komnra och säga veckodag. datum. m¿inad och vä-

derlek på badspråket.

Månaderna och årstlclerna övades på olika sätt. Gruppen l-vssnade till Vf-
valdis Fyra årstlder och dlskuterade sina tankar, Seclan lìck barnen rita
medan musiken spelade. Efteråt diskuterades tecknlngarna. sången "Titta

ut, titta ut" sJõngs så att barnen delade tn slg I ffra gn:pper enligt egen fö-

delseårsild otn iteg upp då den egna versen sjöngs. Månadernas namn
klappades också så att barnen hörde att de låter olika. sångleken "Titta
på marken så spânnande spár" anknöt också tlll temat och övades i sam-
il.tg"tr, Hela gruppen promenerade också ut i naturen för att stuclera vin-
tern med hJälp av luppar'
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lit ¡r'ätnnena i temat var klockan. I samlingen ör'acles en ny sång onr
klockan in och mecl stöcl av l'örskoleboken. en klocka och klockptrssel ta-
lacle gnrppen om hela och halva timmar. Eleverna fìck också tillverka Mu-
minklockor.

Fisken (l vecka)

Planering och a¡betssätt. Ten'rat Fisken inglck i ett större terna om vattcn
sorn pågick i claghemmet i ca två månader, Temat introdncerades i sant-
lingcn mecl hjälp av lìskpaket. Paketen innehöll gädda. abborre. strönt-
ming och slk. Barnen fìck lorsöka glssa vad pakcten krrnde lnnehåìla. Sc-
dan dclacles barnen in i ffra grupper som fick var sitt paket. Paketen öpp-
nacles or:h innehållet undersöktes, Barnen sökte upp clen egna fìsken i
fiskböckcr. Grupperna rensade också fìskarna och cliskuterade deras olik-
heter.

Inonr tcnrat arbctacle barnen med arbetsstatloncr fura clagar. Arbctssta-
tioncma var ftrljande:

. Tillr,erka ett eget fìskspel - ett akvariurn. ett ntetspö mecl magnct och
lìskar ar. kartong med gem på.

. Olika lorenràl som kan hittas i vatten lades r¡t på ett bord: plastpåsar.
fìskar. platskräp. flaskor. burkar osv. Gruppen cliskuterade vikten av att
hålla vattnet rent bl.a. fôr flskarhas skull. Uppgiftcn bestod i att rita fy-
ra av förenrålen på bordet och ett barn som nretar. Ett rött kryss rita-
cles ör,cr de löremål som inte ska finnas I vattnet.

. Skriva text till pekboken "MaJa fìskar", Barncn gick tlllsammans ¡rrccl
en vuxen igenom boken blld fõr bild och hfttacle på en egen text till
varje bild.

. Barnen lick en korg med lappar i, På varJc lapp stod ett "vattenverb"
såsonr regna. tvätta (bilen), fiska, vattna (blommor) eller liknande verb
som hör ihop mecl vatten. Barnen fìck vãla tre verb och sedan skriva
orden samt rita bilder till,

Stationerna gicks igenom I en kort samling på månclagen före själva sta-
tionsarbetet börjacle,

Under temats gång hölls samllng va{e dag. Barnen fick lära sig nya sång-
er. ramsor. lekar s.s. "Känner du hlstorlen", "Ro ro tlll flskeskär". "Rent
rent vatten". "Fröet, blomman, fìsken och Jag". Under sagostunden lästes
böcker med anknytnlng Ull temat.

Den slsta temadagen gJorde gruppen ett besök tlll lìskarstranden. Där fìck
bamen bl.a. lõlja med hur rõkntng av fìsk går tlll. Samtidfgt kõptes nyrõkt
böckllng som barnen sedan ffck ãta ttll lunch.

Redovisninf. Gruppema flck presentera texterna de skrlvlt ttll pekboken
och Jämlora de olika verslonerna. Fiskspelen som barnen giort användes
under den fria leken.
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Vinter t rrin omgivning (ca 3 veckor)

Planering. Läraren valclc att bchanclla föllancle i tcnrat: r.äclcriakttagelser.
snön, dJuren på vintern. \,d-\ter på r'intern (r'intcrståndarc). fritidsintrcs-
sen på vintern och iclrottsgrcnar på r,jntern. I tcnrat intcgreracles nroclers-
mål (51'¿¡s¡u). matcnlatik. nrusik. teckning. småslöjcl och t\'n.rnastik.

En lämpllg utgångspunht i temat utgiorcle Astrid l,inclgrcns l;iickcr sonr
hancllacle om vintcrn. Lärarcn läste r,arje clag högt trr bl.a. '-litta Maclicken.
clet snöar". Kl¿rssen tittacle också på r,icleon "Pippi or:h clcn fì'rrsl-a srr<'r¡r"

och orclnacle en utställningl nrcd Astrid Linclgrcns biir:ltcr.

Material. Följanclc nrateri¿rl anr'änclcs i tcnrat:

. elevcrnas egna böcl<cr: läscboken. bol<en i onl{i\.nirlAsl¿irtr ("Vacl'/ lltrri'
Varför?") och rrratenratikboken.

. Astricl Linclgrcns bör:kcr.

. faktaböckcr [ör barn: "Maja tittar på naturen". "l,inrrcas ârsbok". "Fiirsta
fågelboken". "Första cljtrrboken". "Vacl? l-lt¡r? Varl'iir'1"-r-rp¡>slagsbokcn
och "Barnens lexikon".

Ur läroböckerna plockaclc läraren ut textcr och uppgil'tcr sorn passade till
tc¡nat. Dessntom byggclc en clcl av tenrar-rppgifterna pá al<tttclla bilclcr och
texter ur faktaböt:kerna. I klassen fanns rikligt nrecl bilclntaterial. Ord¡rrat-
riser. ramsor och sångtcxter sattes urpp på \'ägglarna. LJncler trtfärclcrna i
naturen plockacle nran nrecl sig konkret materi¿rl (t.cx. r'interstånclare)
som eleverna kuncle stuclera närmare i klassen.

A¡betssätt. Det nya temat presenterades i diskussiorrsfornr. Nyckelbegrepp
I form av matriser klistracles upP på väggen ot:h nran sjöng vintersångcr
ft,ex. "Nej se clet snöar". "En morgon när vi vaknar är hela r'ärlden vit".
"Ärsttderna". "Kan dt¡ skotta snö?")' Läraren läste högt [i)r eleverna ttr
'Tltta Madlcken-. dct snöar. Efter introdurktlonen lorklaracles arbetsgång-
en med temakort och därefter börJade elevema arbeta. Eftersom alla lnte
läser flytande ännu på vårtermlnen på åk I behövdes clet ibland hjälp
med s¡älva läsnlngen ãv uppglfterna på temakorten. Ända från början upp-
muntiades eleverna till att fråga av varandra och hjälpa varandra, vilket cle

också g$orde. Samlingar hölls regelbundet mellan passen med sJälvstän-
digt arbete.

Tema- och stailonsarbete passar bra för elever I åk I som har stort behov
av att rõra på slg. Eleverna hämtar sJälva sftt temakort och annat materlal
som behövs. De tillåts att arbeta på andra ställen än vid sin pulpet. ett po-
pulärt ställe var t.ex, klassmmsgolvet och korricloren.



I tcrn¿rt ingick loljande aktiviteter:

. klippa snöllingor.
o göra snö¡lubbar i papp och tarlatan.
. dagliga väderlakttagelser.
. utfärclcr i naturen.
. göra snöskulpturer.
. r'interlekar samt
. skriclsko- och skiclåkning.

En del av dessa aktiviteter fanns som trppgifter på temakort. Neclan följer
exempel på de uppgifter som ingick i temat:

. Matematikr¡ppgiften

Pippi på rnarknad* Pippi köper lO ballonger Lill Tommy. 5 ballongcr till Annika och l2 till
sig sjäh'. FIur många ball,onger köper hon sammanlagt?* Pippi k<ipcr en docka till Annika som kostar I I mk och en boll till
Tonrrnv som kostar 7 mk, Hur mycket kostar sakcrna tillsammans?i Nu vill cle ha frukt och goclis. De köper 5 bananer. 5 äpplen och 6
slir:kepinnar. I-fur nrånga saker köper de sarnmanlagt?

Lilla {r-rbben tvcker om mat
* Lilla Cubben äter lorst I2 äpplbn och sen ännu 4 äpplen. l-lur många

äpplen äter Lilla Gubben?
* Pippi har 20 bullar på ett fat. Senare när hon räknar bullarna fìnns clet

bara l4 kv'ar. Hur många är borta? Vem tror du har ätit bullarna?È En vinterkr'äll äter Plppi I korvar och Lilla Gubben 12 kon,ar. Flr-rr
många korvar äter de tillsammans?

De övriga uppgifterna i matematlk handlade t.ex. om l-lerr Nilsson. som
eleverna lìck hjälpa med klockan samt'om Tommys och Annikas skola där
eleverna ombads att hJälpa Tommy och Annlka att räkna en viss sicla i
matematikboken. På ett temakort uppmanades eleverna att hitta på egna
uppgi[ter. Eftersom de tldlgare temakorten innehöll uppgifter med en be-
rättclse som gruncl (t.ex. "Plppi på marknad") $orde en del elever liknan-
de uppgifter. medan andra hlttade på rent mekaniska uppgitter' Matenra-
tlkuppgilterna giordes parvls.

. Läsuppg¡ften

r Läs s. 5l I "Pröva vlngama".
' Lãs s. 6 och 7 t 'Vingama bãr'.

Eleverna läste lorst îor slg sJälva och sedan högt lor en kamrat eller för lä-
raren, Texterna handlade om vlntem.
. Iås- och skrivuppgiften

' VäU en bok av Astrld Linclgren' Väl en bild I boken. Skrlv text till bil-
den, Glöm lnte rubriken.
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r Läs och titta på siclan 82 i"OLA l" och skriv och rita hur vi ska klä oss
på vlntern.

* Rita och skriv vacl du brukar göra på \'intern' Glöm inte rr-rbrikcn.

Skrivuppgifterna gorcles antingen utgåencle från en text mccl bilcl. cnbart
utgående från en bilcl eller helt fritt.

. þssehqrpgifter:

* Kllpp ut snölìingor i vitt papper. Sätt r-rpp clcnr i fö¡rst-ret.
* Rita och skriv om clo¡nherren.* Gör en snögr-rbbe. Du behóver tecknepapper. tarl¿rtan. linr. sax ot:h pcn-

Dcssa uppgiftcr bcstod antingcn enbart av pyssel cller pvssel kortrbincrat
mecl skrivning.

Utvärdering. lslurtct av tcrìlat stansaclc clevcn ihop sitt arbctc till crr cgcrr
bok rnccl pärnr som elcverr själv giorcle. Sanrticligt sotrl bokcn gliorclcs gic:l<

lärarcn och elevcn igcnonr Lrppgiftcrna och cliskutcr¿rcle clcrl. II¿ir var clct
\.il(tigt att gc konstrr-rl<tir. kritik så att elevcrr r-tpplcr.ctc sitI arl)cte sorrr bc-
tyclelsclullt, Eftcr att alla hacle stansat ihop sin bok sanllaclcs lrcla kl¿tsscrt
och eler,erna presentcraclc sina böcker lör varanclra.

Jag och rnin hälsa (3 veckor)

Planering. Temat planeracles tillsammans av två lürarc (perrallellklasser). I

temat ingick följandc clelomráden: en baby r'äxer. kroppsclclarna. ¡llorÉ{on-
målet. h-vgien. änclanrålsenlig kläclsel och fritidcn. [,ärarna bcstiillclc rna-
terial tlll temat från biblioteket och detaljplaneracle tcnrat pá bascn av clct.

A¡betssätt. Det nya temat inleddes med att eleverna fìr:k ta mccl sig l'oton
av sig själva som baby. De hade också tagit recla på sitt lticlelscclatlrnr. sin
födelselängd och födelsevikt. Klassen tittàde på fotografìcrna och cliskute-
rade kring ämnet. På detta sätt konl man ln på clet n_va tenrat. I sanrlingcrr
cliskuteracle läraren och elevernâ om httr man växer. orn kroppsclclarna
och om hur man ska sköLa sin hygien. seclan presenteraclcs stationerna
och tcmakorten vid dem så att elevema kunde börja arbeta.

lnom detta tema arbetade eleverna alltså mecl stationer. Varje delområclc i

temat hade sln egen plats, dvs. station. i klassen, Vid varje station fanns
temakort med olika uPPgifter och tlllhörande materlal såsom uppgiftspap-
per, uppslagsböcker.osv, Eleverna utförde uppgifterna i egen takt och val-
irl ordning, Vid statlonerna plockar elevefna åt sig det material de behö-
ver och söker slg sedan en lâmpllg arbetsplats. Den kan lìnnas antlngen
inne I klassrummet eller utanfor, t,ex. I korrtdoren. En del elever behövde
hJälp med att läsa uPPgifterna på temakorten' men eftersom hela gruppen
gãtt- igenom stationerna och temakorten vld samlingen uppstod inga stör-
re problem. Eleverna hJälpte också varandra.
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Alla delområden presenterades tnte på samma gång. utan nya stationer
med nya temakort inlbrcles eller en vecka. Före presentationen av dessa
hölls en inleclande cllskussion om mat. kläder och frittcl. Bokstavsskrir'-
ningsstationen och matematikstationen hade däremot en beståencle plats
i klassen. Dessa stationer fanns med under flera teman. endast uppgifterna
vid statloncrna varlerade.

Under temats gång samlades hela klassen minst två gånger om clagen lor
att diskr¡tcra olika saker lnom ramen lor temat. Unclcr sanrlingarna repe-
teracles vissa saker inom temat och eleverna berättacle vacl de glort. Klas-
scn sjöng är,en sånger som valts ut med tanke på tentat. t.ex. "Jag känner
det I nragen". "Vacl får vi till morronmå1". "Min lillcbror och "Jag vill ha
munkar",

Neclan följer några exempel på temakort och -uppgilier som ingick i detta
tema:

. Morgonmålsstationen

* Gör arbetsbladet om morgonmålet:
- Klipp och limma rätt orcl vld rätt bilcl eller
- Skriv rätt orcl r,icl rätt bikl.* Rita det cltr åt på morgonen. alltså clitt ntorgonnràI.

'Hy9enstationen I

' Gõr arbctsbladet "Glad I duschen".* Rita dig själv i duschen.

Utvärderin$. I slutet av temat stansades allt sonr elct'et-t Orodrrcerat under
temat ihop till en egen bok. Eleverna presenteracle sina böcker för va-
randra vilket [ungerade som utmärkt repetltion. Vid presentationen av
böckerna clelades elevema in I mindre'grupper. eftersonr presentation in-
lor hela klassen skulle ha tagit lor lång tld. En annan möjlighet hade varit
att låta varje elev presentera var sln sak. Läraren kan ge leedback antingen
muntllgt eller skriftligt.

Den blå planeten (l vecka)

Planering och materlal. Under detta tema behandlades begreppen dygn.
dag och natt. årstiderna och solens lorhållande tlll Jorden och inlednings-
vis månaderna, Temat planerades på lörhand av läraren. Som materlal an-
vändes egna arbetsblad, uppslagsverk lånade från stadsbiblloteket, Jord-
globen, sagor. sånger, tecknematerlal och klockor (i matematiken)'

Arbetesätt. Arbetssätten under detta tema bestod av dlskussion. tndividu-
ellt arbete, lärarledd undervisning, gnrpparbete och presentation av arbe-
ten,

Veckodagarna repeterades med hJälp av sångerna "Måndag gör Jag fngen-
tlng" och "Måndag är så malllg". Begreppet dygn och skillnaden mellan
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dag och natt gick hela klassen igenom tillsammans' Seclan arbctacle ele-
verna ntecl arbetsblacl som t,ex. hancllade onì solens lägc eller bestocl av
olika dag- och nattbilcler. I nratema[iken gick man igenonr ticlsl:egreppen
halv och hel timme trtgåencle från läromecllet "Tänk och räkna"' Jorclglo-
ben och bilderna I uppslagsverken ut$orde gnrnclen för ett grtrpparbete
kring den blå planetcn. Eleverna anr'äncle krìtor för att täcka en lyrkant
mecl blått och grönt: dessa fogacles ihop till en stor cirkcl - vår jorcl.
Månaderna togs upp i sanrbancl nred en genomgång av sltol¿irct. Måna-
clcrna behancllacles ot:ksá gcnorn att clisktrtera ticlptrnl<tc¡r ft)r olilta
högtider och viktiga hänclclser. t.ex. påsk och sportlor'. I samb¿rucl urccl
nrånaclerna sjöngs sångcn "Månaclerna", Veckoclagarnas ot:h rnåtraclernas
nanln õr,acles också i läs- och skrirträningen (t.ex. att skriva irr clcrrr ttnclcr
rá tt begynnelsebokstav).

Utvärdering

De lnclividuclla arbel-sblaclcn sarnmanställdes till en r-vrrlclbok. Arbctcna
inom tenrat (clcn gcnrcnsanrrna blå planetcn. stjärnor. nt.rtt.) s:trrtura¡lstiill-
des till en utställning sorn nronteracles på stora ll-yttbara arìslagstavlot-.
Orclmatriser lanns nrccl p:i zrnslagstar.lorna sorn stöcl f<rr rninnct. ['¿i lrtstüll-
nin¡len presenteracles ocksâ ¡ircts månadir och skolârets al<tii'itctcr i bilcl
och text sanrt årsticlcrnas r,¿urlingi¿rr rrrecl båclc bilclcr och or-tllì¿ttriscr-.

Åxz

Alfabetisk ordning (2 veckor)

Planering och material. 'l-enrat Allàbetisk ordninç¡ \'ar ett te¡rrablt¡cl< itronr
moclersmålsunclerv'isningcrì (svenska)' Målct var att eleverna skullc lâra
sig att orclna begrepp enligt alfabetisk ordning och att ¿tnr.äncl¿r innehálls-
törteckningar och uppslagsverk. Läraren och personalen r4cl staclsbibliote-
ket planerade temat på förhancl. Eleverha planeracle t¡tföranclet av vissa
uppgifter grlrppvis. pravis och incllviduellt. Som material [ör tenrat ant'än-
des egna arbetsblacl. uppslagsverk för barn och telefonkatalogcr. Staclsbib-
lioteket och dess resurser utn-vttJacles också'

A¡betssätt. Under cletta tema arbetade eleverna mest pan'is eller i grupp.
Parens och gruppernas samnlansättnin¡iär varierade, Klassen giorclc också
ett studtebeÀök till biblioteket. I temaarbêtet inglck fóljande Lrppgifter:

. Repetitlon av alfabetet i smågrupper. .

- Èl"u"rnr repeterade alfabetet ttllsammans och hittacle på orcl med be

grnnelsebokstaven enligt alfabetisk ordntng.

. Indelnln€l av elevernas namn enllgt alfabetisk ordning,
- Pararbete: söka upp namn i telefonkatalogen.

. TVåans svenskabok "Vi arbetar" s. 56-57.
- Parvis arbete som rapporteras grupPvis.



. Stationsarbete i par.
- Sõka upp i lexikon vad olika ord begrcler och rcclóvisa svaren.

. Alfabetsleken.
- Läraren räknar t-vst upp alfabetet tllls eleverna säger stopp. Eleverna

ska i par hitta på ord som börJar på den bokstav som läraren stannat
på.

Bibliotcksbesöhet som inglck I temat lorbereddes i klassen. Man gick bl.a,
igcnom hur ntan uppför slg i biblioteket, Uncler besöket presenteracles
bibliotcltct lör elevcrna och de fìck bibliotekskorl så att de kuncle låna
böckcr. Eftcr besõket skrev eleverna om sina upplevelscr i berättarhäftet.

GEMENSAMM.å' TEMAN FöR ^AK I OCH 2

Så levde man färr (ca 2 veokor)

Planering, Eficrsom åk I och 2 arbetacle tillsamnra¡rs rncd tcrnat plancra-
de är.en lärarna det tillsammans. Först valcles löljanclc clclornráclcn ut:
hcnrnret. gårclen och husen. kläder till vardag och fcst. skolan. löremál
samt franrställning av bröd och smör. Sedan beställclcs ntatcrial från bib-
liotckct. l,ärarna kontrollerade om det fanns länrpligt ntaterial på skolan
och hcnrnra och talade i god tid otn fõr eleverna vilket tema cle skulle ha
sá att cle kunde ta med gamla fõremål och fotografìer hcmifrån. Sedan cle-
taljplanerades arbetssâtten och de aktlviteter som skulle ingii, Sånger som
passade till temat valdes ut. Lårarna bestämde vilka aktiviteter de två klas-
serna skulle göra tillsammans.

Material. Materialet lör detta tema bestod av böckcr som berättacle om
gamla tlcler ("lcla Maria från Arfliden". "Barn förr", "Pelles n-va käder".
Mauri Kunnas' bõcker. osv,) och av ganila föremå1.

Arbetssätt. I detta tema loll det sig naturllgt att ha mycket skapande arbe-
te och praktiska aktiviteter. A-lla uppgltter lnom modersmäl och omgiv-
ningslära samt tidema nãr de kunde göras skrevs upp på ett stort papper.
Dessa uppgifter gJordes oftast klassvls. men hacle i cle flesta fall anknyt-
ning tlll de gemensamma aktivlteter som beskrivs nedan:

. Gemensamma sångstunder och tilltällen då eleverna dansade gamla
rlnglekar:
' Temasånger: "Bä. bâ vita lamm", "Lasse liten". "Det var en gång en

skräddare". "Flottargossen".
' Ringlekar: "Känner du Lotta", "Vilen I veta", "Tre små gummor", "En

bonde I vår by".

. Gemensamma aktlvlteter:
' Tillverka smör,
Fõre smörtillverkningen gick läraren och eleverna lgenom hur man
giorde smõr lörr. Man lã,ste och tlttade på bilder i böcker och diskute-
rade vad som behõvdes fõr att gõra smör (vispgrãdde, elvisp och salt).
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Diskussionen skedcle i nrlnclre grupp och snröret giorcles också i mincl-
re grupp.

' Baka rågbröd.
Före bakningen gick läraren och eleverna tillsammans igenom hur nlan
fìck mjöl och bakacle lorr. I Mauri Kunnas' böckcr fìnns bra skilclringar.
Eleverna var mecl onr clegtlllverkningen. baknlngen. jäsningen oc:h
grädclningen.

* B-vgga en gamnral bonclgårcl.
Till bonclgårclen hörde boningshr-rs. stall. lacla. lorråcl. r'ecllicler. l¡astn.
källare. snickarbocl. brunn. stakct. träcl och cljur. Soru bvggrrratcrial an-
r,äncles modellera. rnjölkburrkar. trästickor. sand. stcrr¿rr. lìlttvg ot:h
kartong. Ãven i denna Lrppglft anr'ändes Maurl Knnnas' bö<:ker sorn
hjälp.

* Cöra fest och vardagsklä(lcr :it klippdockor.
Sonr stöclnratcrial Lrtn)'ttj¿rclcs L.cx. böchcrna "lda Maria {'r¿in Allliclcn'.
"Barn fürr" och "Pellcs ¡rva kläclcr".

* Göra en ABC-bok.
Eleverna arbctacle pan.is. I vatjc par lanns en elev l'rán íil< I o<:h en lr¿in
åk 2. Paret lick var sin bokst av sonl ettan skrev nccl rlecl trvt:ltl:okstä-
ver och tvåan med gammal skrivstil. Seclan skrev paret en ranìs¿t soln
började på clen bokstav clc arbetacle rnccl och ritacle cn bilcl till.

* En gammalclags skoldag.
Alla hade gamla kläclcr pá sig och flickorna hacle håret flätat cller upp-
satt. Dagen inledcles nred en genrensam morgonsanrling ft)r åk I ot:h 2.
Alla elever stod knÊippt-vsta vid pulpeten och läraren stocl hela ticlcn
mecl pekpinnen i hanclcn. Lärarcn börjacle mecl att läsa ur bil¡eln o<:h

sedan sjöng alla en psalnr. Seclan ör'ade eleverna sig att skriva gamla
skrivstilen med riktigt bläck. Dagen avslutacles med att äta brödet ot:h
smöret eleverna själva $ort.

' Utstãllnlng av gamla förcnrål
Alla hJälpte till att skaffa franr gamla loremål som kunde ställas trt i
klassen.

' Studiebesök till hantverkarbyn Stuntlars
Studiebesöket fun¡lerade bra som repetitlon. Eleverna kände igen flera
av sakerna och frågacle hantverkama om olika saker'

Eleverna arbetade med uppglft"tttu ottittgen självständigt, parvls eller i
grupper. Lärarna deltog också I aktiviterna som handledare och samtals-
partner, I de gemensamma aktlviteterna deltog alltld elever från båcle åk
I och åk 2l samma grupp.

De praktiska aktiviteterna gav upphov till livhga diskussioner. Man talaclc
om vad man $orde och funderade pá cle båsta tillvägagångssätten' Varje
praktisk aktivitet föregicks av en gemensam genomgång med bilcler och
böcker som hJãlpmedel. Elter att arbetet utlorts talade eleverna om för va-
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r-a.nrl!-a \¡ad de uiort och visade slutresultatet. eftersom alla inte alltid hade
likaclana uppgilier, En del av arbetsttppglfterna sammanställdes tlll en ge-

nrensam slutprodtrkt. t.ex, byggandet av den gamla bondgården.

Efter smörtillverkningen och brödbaknlngen g¡|orcles en clikterlng för att
se hur eleverna upppfattat temaarbetet och vad de bäst kom ihåg' Elever-
na skrev också egna fri skrivningar om olika aktlvlteter sonr ingick.

Utvärdering. Alla arbetsblacl och texter som É¡Jorts stansacles lhop till en
bok. Allt annat som tillverkats fanns uppsatt på r'ãggarna och framställt pâ
bord, Temaboken och resultaten av arbetet dlskutcrade.s tillsammans.

Våra fem sinnen (ca I vecka)

Planering. Är.en cletta tema planerade lärama lor åk I och 2 tillsammans.
Eftersom temat skrrlle hanclla om våra fem slnnen syn. h<irscl. känsel. lukt
och smak lorclelacles arbete,t så att den ena läraren ftirbcrcclcle s-r,n. hörsel
och känscl och clen anclra läraren lukt och smak.

För nratcrialanskaffning utnvttjades lorutom biblioteket ocksii skolans spe-
cialklasslärare som biclro¿{ nrecl t.ex. punktskrift ot:h hancltcckenmatcrial'

Material, Alla böcker som lämpaclc slg fõr temat ställclcs fram i klasscn'
Aktuella böcker var bl.a. "Min kropp" och "Vad vct clu ont kroppen" samt
en serie faktaböcker om sinnena. Utöver böcker fanns konkret material
r.icl varje station.

A¡betssätt. Som arbetsmetocl lor detta tema valde lär¿rrna stationsarbete'
För varje sinne fanns en egen station med ollka uPpgifter. Eleverna arbeta-
cle i gnrppcr som bestod av elever från båda årskurserna. Alla elevcr gick
igenorn samtllga stationer.

" Lukt.
Vid denna station skr.rlle man lukta på ollka saker: parfym. kafTepulver'
te. Jäst. sur mJõlk. mögligt bröd. blomma, lim och kryclcla. Seclan skulle
man bokföra om clet luktade illa eller doltade gott.

* Smak.
I-lår skulle man smaka på olika saker: salt. socker. sirap. cltron. rócla

vinbär. rädlsor och vatten. sedan sl(ulle eleverna fflla I hur de ollka sa-

kerna smakade (beskt. surt. sött, salt eller neutralt) på sina arbetsblad.
Elevema skulle också skrlva frltt om vad de tycker om och lnte tycker
om.

' syn.
D"nnu statlon behandlade synvillor, fãrger och punktskrlft. I samband
med att synen behandlades g$ordes ett studlebesök hos optlkern'
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* l-lörsel.
Eleverna bekantacle sig mecl teckenspråk och lärcle sig âtt teckna sitt
namn. De gick ut och lyssnade på olika ljud och skrev ned Vacl clc hörclc

samt beskrev hur det lät.

* Känsel.
Eleverna käncle på olika saker sonr fanns i en låcla. De så¡1 intc sakerna
nren berättacle hur rle käncles. Acljektiv sonr mjurk. strür'. hàrcl. hal.
Itlibbig. lundg. r'ass. jänrn och ojärnn korrl franr. I låclan lanns bl.a. tvg.
bonrull. sanclpapper. en våt trasa och en stcn.

När en grupp kom till en ny station lorklaracle läraren arbctsglárrgcrr. De
elcver som reclan arbetat r4cl stationen kuncle också förklara liir sina kl¿rss-
kamrater vacl som skulle gi)ras. Elevcrna arbetaclc antingen tills¿ttrrtrr¿rns
cller indivicluellt vlct statloncn. I.äraren handleclcle och cleltog i diskus-
sio¡rerna. Eleverna reclogiorclc båcle nrrrntligt och skriltligt [ör pro<:cssctr i

stâtionsarbetet. Alla arbetsblacl och te,xtcr som skrevs sta¡rsaclcs Iill c¡l
cgcn bok. Islutct av tcnlat skrcv bácla klasscrna cn clilttcrilr{ ottl ¿rlì[ sclnr

haclc $orts uncler clen gzingna vct:k¿tn.

I¡orrr tenrat orcl¡racles ocksà gcrtrcnsarìrnra sangtillfiillcn. Siirl¡{cr sorì1 p¿ì.s-

saclc ihop mccl te¡nat var bl.a. "Jag har stopPat bomtrll uti i¡rat. [4,sstr¿r

rikl-igt nogâ" och "Våra sinncn".

Efr.ersom Valborg lnloll vcckan eftcr te¡nat passacle clet bra att gtira nr.liicl

or:h baka munkãr (krabbelura). Rccepten skrevs ttpp i terrraboltcrt, Ot:lçs¿ì

clessa aktiviteter ga\. många anleclningar att cliskutera sinnetr¿r.

Utvärderingl

Eler¡erna sammanställcle en bok el'ter slutfört arbetc. Elcvcr¡ra
igenorìt boken tillsammans mecl läraren och presenteraclc clessttÌ.onr

böcker lor varandra.

^Àx s

Läs- och litteratu¡veckor ( ca 2 veckor) -

Planering. Temat planerades delr4s tllls.ammans mecl klassläraren i åk l.
som beto-nade lãsning vid samma tidpunlit, Lärarna kom övcrens om att ha

,ri""u g"-attsamma ãktlnit"t"t, t.ex, att låta eleverna läsa lor varanclra. I

läs- och lltteraturtemat ln$ick:

t läsning av ollka texter' främst berättilser och sagor'
* läsnini lor slg sJälv och lor anclra. med tyngdpunkten på att läsa högt.

tydligt och med lnlevelse'
* fárfrit"rporträtt och bokutställnlng (Marita Llndquist. Astricl Lindgren

och Barbro Ltnclgren),
t biblioteksbesök.

gick
sina
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Material. Som material användes böcker skrlvna av de aktuella författarna
samt faktaböcker och -texter (till en clel omarbetacle av läraren) om clet
aktuella tenrat, Det mesta av materialet lånades frân biblioteket. Till clet
här temat valcles sånger av Astrid Llndgren,

Arbetssätt, Under temat arbetade eleverna mecl egna instrlrktionsblad. s.k,
temablacl på vilket alla uppgifter som hörde till tenrat fanns neclskrivna,
Arbetsgångcn var densamnla som vld använclanclct av tenrakort. Skillnaclen
r.ar bara att eleverna hacle egna lnstmktionsblad pà rilkct cle också bokfor-
cle r:tlorda uppgifter, Förutom temabladet fanns ocksá faktablad om varje
lorfattare. illustratör och förlag.

Exempel p:i r.rppgifter som fanns på temabladet:

' [,äs faktabladet om Barbro Lindgren. Limma bladet i tcnrahäftet, Skriv
rìktiga saker om Barbro Linclgren i clltt häfte. t.ex. nür och var hon [öd-
clcs. namnet på några böcker som hon skrivit. r'acl henrres clikter hancl-
lar om.* Välj en bok av Marita Lindqr,rist. Skriv bokens. lðrf¿¡ttarcns o<:h illtrstra-
törens nanrn I ditt häfte.* [,äs faktablad nr I och limnra clet i clitt häfte.* Gor arbetsblacl nr 2.- VäU en bok av någon av cle tre l'örfattarna. Läs clcn. Skriv bokens nanìn.
lorfattarens namn och illustratörens namn I diLt håftc. Bcrätta och rita
vad bokcn handlacle om. I

Biblioteksbesöket förbereddes i skolan genom att läsa och tala om biblio-
tckets funktion. Målet var dels att eleverna skulle bli bekanta med biblio-
tekets bam- och ungdomsavclelnlng. dels att cle skrrlle [á information om
bibliotekets kartotek. Under besöket berättade bibliotekarien htrr böcker-
na âr ordnacle och hur man använder kartotekct. Dåirelter l'ick elevcrna
Lrppgiftskort mecl namnet på en bok och en författare. De skulle söka upp
boken i kartoteket och sedan hitta den i hyllan. Elter clet lick alla låna
böcker. Efter besöket skrevs en diktering om biblloteksbcsöket.

En av böckema som eleven lånat skulle de läsa lor väneler,erna på åk l.
Före cle lånacle boken hacle läraren och eleverna tillsa¡nmans diskuterat
vad de måste tãnka på: att det skall fìnnas bilder sorrr gör det lättare att
lyssna samt att lorstå. att boken inte får vara för lång och att den ska vara
intressant för den egna väneleven. Elevema skulle sedan öva siÉ att läsa
boken högt. tydligt och framfõrallt med lnlevelse. Efter läsningen ritade
de och målade något från berättelsen eller sagan. "På sin teckning skrev
de sina namn samt bokens och lorfattarens namn, Ak I läste I sln tur läs-
lâxan lor eleverna på åk 3,

Arbetet med detta tema lnnebar trânlng av både den muntliga och skrlftll-
ga produktionen. De muntliga färdigheterna övades genom diskusslonstill-
fällen både i mlndre och större grupp och genom högläsnlngen för vän-
eleverna. Den skriftliga produktlonen ut€$ordes av uPPglfter och fri skriv-
ning.
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Utvärdering. Alla papper som hörcle till tenrat klistrades in i elcvernas
temahäfte. Likaså skrevs alla fristående uppgifter in i sanrnra häl'tc. När
tenlaarbetet var slutfört samlade läraren upp temahällena och gick
igenom dem samt skrev komnrentarer.

Axsocno

Människan

Planering, Målet tör clctta te¡rra var att lära känna männisltans anatorrti
och nränniskokroppens rdktigaste funktioncr. Eleven skullc lära k¿inna sirr
kropp och veta hur den fLìngerar, Eleverna skulle kunna clc ccntrala bc-
grcpp m¿rn anr,äncler clå nran talar ollr ptrbcrtet. nìenstrLtation ot:lr rrr¿irr-
nisl<ans anal-onri.

'l'crrat fokuseraclcs på nränniskol<roppcn och cless olika clclar. '['c¡lat bc-
hanclladc ögat. örat. centrala ncn's-vstemet nrecl bctoning pá h.i:irnarr.
kroppcns nruskler och skclcttet. bloclcirkulationen. nratsnräll-nirìgcn s¿ìrrìL

allclningsorgancn. Pttbertctcn ot:h hur barn blir till var tr'å clcltcrnan cl¿ir

hela klasscn arbctacle tÍllsatnrnans.

'l'cnrat ltfännislcan Lrtgick fràn biologi nrcn kan också r'iclarel¡tvc(ìl(lâs till
att t.ex. beröra jag-bilcÌen och sjäh'känneclonr. I det beskrivrra tcntat ingit:k
båcle poesi och annan litteratur sanrt teckning. som fokttscraclcs pa clct

6yllene snittet samt på beskrivningl av rörelse, ltenrat integreraclcs biolo-
gi. svcnska. gymnastik och n'ratematik.

Material. Till temat hörcle följanclc littcratur:

l-legeler. Sten (i964). Htrr går clct till. Liber'
Kaufnran. Joe (1978). Så funkar clu' Carlsen.
Möller. Liller (1991). Så hãr gör man barn. Alfabeta Bokförlag AB.
Malm. Barbro (1978).Vad ser mina ögon?. Esselte Stucliunl.
Nicholls. Arthur (1978) Flär får clu veta något om våra sinnen. Bonniers. I

serien ingår titlarna l-lörseln. Känscln. Lukten. Smaken. Svnen.
Milsome. chris (recl.) (1981). Männlskokroppen. IPC Bibliotek orrr veten-
skap och teknik
Parker. Steve (1988 ). Skelett. Fakta I närbild. Bonniers
Torgersen& Zahl-Olsen (199O). Så fungdiar din kropp. OPAL.
Vår Natur 5. Söderströms'

I cletta tema utnyttJades också audiovisuella hJãlpmeclel såsom stora plan-
scher där människans anatomi är avblldad (blodcirkulatlonen, musklerna
på rygg- och magsidan samt skelettet). Har skolan ett skelett är det ett
irtmåiÈt hjälpmeãel. En vtdeofllm om hur barn blir till beställdes också
fnin Finlands kommunaltJänst.
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A¡betssätt. För att inspirera eleverna lore temat giorcles olika slags sinnes-
lorni m ni ngsö\'nlngar:

. Ör.ningar lor lukt- och smaksinnet: Ta olika slag av bekanta ámnen t.ex.
vaniljsocker. kanel. ammoniak. salt osv. Arbeta pan'is. l-la ögonen för-
bunclna. Låt fõrst den ena med hJälp av luk[sinnet säga vacl cle olika sa-
kerna är. Smaksinnet kan ör'as på samma sätt. nren nran nråste se l-lll
âtt mân har endast såclana ämnen som inte är farliga att snraka på.

. Flörselövningar: Illustrera ljudvågorna genom att hålla en linjal på pul-
peten så att största delen sticker ut õver kanten och slå på clen så att
clcn fortsätter att darra ãven efter slaget. Man kan också ha en hr,rnch,is-
selpipa som mãnniskor inte kan höra. Med hjälp av hörselsk-vctd kan
man demonstrera hur det känns att hóra dållgt. I sambancl mecl hörscl-
ör'ningar kan man tala om allmãnna regler [ör nruntlig framställning,
Dct är vlktiÉt att se på den man talar. säga hela orclct tydligt och arti-
kr-rlera vä1.

. Ör,ningar lor synsinnet: Svnen kan lätt övas och i clcn ingdrr ävcn hän-
seln. Man kan binda för ögonen och öva sig att läsa blindskrift. Pâ sanl-
nra sätt kan man känna på olika loremål och försöka beskriva clenr ft¡r
sitt par. lsamband mecl synen kan man ocksä ha olilta kontal<t- och
lortrocncleskapande övningar. Man arbetar I par. Den cna åir l:lind ot:h
clen anclra leder henne/honom. På detta sãtt kan man gå rttnt i klassen.
i skolan och ute. Då tår man oèkså övntng I att mtrntligt l'örklara hur
onrgivningen ser ut. Man kan också göra personbeskrivningar t.ex. På
basen av ett fotografi eller beskriva någon som clen andra ritar. Pá cletta
såitt får nlan en liten aning om hur vlktlga sinnena är or:h htrr clet
känns om man blivlt berövad något slnne.

F'ör temar-rppgi[terna delas klassen in i minclre grLtpper mecl var sitt onlrå-
de att ut[orska (se under planering¡). Ju mindre delområcle eleverna har
att arbeta med, desto noggrannare utfõr de sitt arbete. Oberoencle av vil-
ken del av kroppen gruppen har valt att forska I hacle hela klassen tillsam-
mans funderat på vacl man borde veta om den, I elevdiskussionen konr föl-
jande trågor upp: Hur ser den ut? l-lur fungerar den? Vilka uppgifter har
clen?

Eleverna forskade sedan utgåencle från dessa frågor. Gruppcma lìck själva
välja hur de skulle lãgga upp arbetet. Muskel- och bloclclrkulationsgrup-
pen valde t.ex. att rita en riränniska I naturllg storlek och seclan rlta ln de

viktlgaste blodkãrlen och musklema. Ögongruppen valde att rita på OH-
fìlm. Det tredJe sättet var att gõra ett eget arbetsblad åt varJe elev, vilket
t.ex. skelettgruppen valde.

Uppgifterna om puberteten och mãnnlskokroppen (biologl) var tämllgen
tradltionella:

' Vilka förändrlngar sker I kroppen hos poJkar och flickor under puber-
teten?

t Vacl är menstnration? Berätta om den.

' Hur blir barn tlll? Berätta om det'
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Förutonr uppgifter i biologl ingick också uPpgirter i svenska i tenrat. Ele-
vema skrev oóh läst" clikter orn jaget. Alla sltrev en clikt sonr bi)rjaclc -Jag

vill...". -Jag kan...-.'Jag måste.'.-. "Jag ska,..-' Viclarc giordes cn ör'nin¡l
clär man skulle hitta tre positiva och tre negativa saker hos sigi själr'. Där-
efter teJpades en PaPperstallrik på ryggen på varje elev' På papperstallri-
kcn skulle alla i klassen skriva nâgot positivt.

I gynrnastiken kan nran ta test sonl rn¿iter syrcupPtagningslönrågan s¿ìurl-

nruskclst-vrkan. Man kan göra tänjningar och kän¡ra efter nrt¡sl<cll?istcrr
och lecler i kroppen.

I matenratiken kan man nräla och ','äga cnclera Personer (sig sjäh' cllcr
klasskamraterna) eller olika förenrål och kanske beräkna prisct per ccrl[i-
nretcr eller kilo på ollka varor. Man kan också nrecl h-iälp av vil<tcr försöka
räkan ut hur mycket hjäman \.äger os\'.

Det är lätt att hitra på teckningsr-rppgilier till clctta tema. Klasserr ¿rrbct¿tclc
ju mecl clct gyllcne snittct. En lrppgif't l:cstc¡cl av att clcvcr¡ra ritatlc ¿tv cn
konrpis. Firrst anr'äncles ctt foto ot:h scclan en levancle moclcll. Klasscrr stlt-
cleracle konstverk (t.ex, Michelangelo) i vilka konstnâren läst stor viltt vicl

anatonrin. Eleverna lôrsöktc också ar,bilcla rtirclser genotrl att {tira lcclaclc
gr-tbbar. Kroppcn clclades där clen är lcclacl och clclarna klipptcs Lrl. i Ìrcorr.
Genorn att lä¿¡ga bitarna pii svarl- pappcr i olika st¿illningar såg clct ut sorrì
om figttrerna rörde på sig. Sista trppgil'ten bestocl av cn schablontrppgili'
Eleven fick göra en schablon av en ruänrrislta som t'ex. går. Mccl hjülp ar'
schablonen ritacle elcverna seclan llcra likaclana männisltor som ¡náil¿rclcs

ntecl vattenfärg I olika f2irgnyanser. Elier att cle torkat linrntaclcs tnännis-
kofigurerna på svart papper så att dc är,crl¿rppacle varanclra. Rcsr.rltaten l¡lir
en i'ision av rörelse. Vlll n'ran arbeta nlccl rnera hrävande forrner av kt¡rrst
kan nran också arbeta med lera och prova pzi statyer.

Utvärderin!. Ettcr att grupperna lorskat i hur "cleras" kroppsclcl fnngcra-
clc och vilka uppgifter clen hacle redovisactes uppgiften lör hela klasscn.
Ingcn r,äggplansch eller annan renskriven reclovisninÊl krär'cles Lltan ton-
viliten låg pä den nruntliga proc[rktionen, Man kan också viclcol-ilrIa grup-
pemas reclovisningar så att elevema sjäh'a ser hur de hacle lyckats'

Temat utvärderades denna gång ocksâ mecl ett prov. Provet bestocl av lik-
nancle frågor som arbetsuppgifterna:

. Namnge matsmältnlngens delar och beskriv vad som häncler mecl ma-
ten.

' Vad händer i puberteten? Varför är du lbland på dåligt humör då?

' Vad transporterar blodet?
' Vilka organ andas vl med?
t Berätta hur vi ser,
I Beråtta hur vi hör.
* Hur blir barnet till och var utvecklas det?



Dockteater

Planering. Målet för detta tema var att bekanta sig ntecl clockteater som
Lrttrycks- och konstform samt att öva sin muntllga franrställning genom att
spela dockteater, En delmål var att vara resultatãnsvarig lor etistörre pro-
.ickt mecl olika delområclen.

Dockteater är ett tema som närmast lorknlppas med ämnena svenska och
tcckning. Man kan utvidga det och ta med dockteatems historia. Man kan
oc:kså ¡ämlora clockteater i olika lãncler. Funderar mân på olika slags ctoc-
kor får man llte anatoml mecl. I temât som beskrivs här loklrseraclcs arbe-
tet på clcn nruntliga framställningen. Eleverna skrev också cgna clocktca-
terpjâscr och tillverkade egna dockor.

Material. Följancle litteratur använcles vid temaarbetet:

Björkluncl. Staffan (1989). Berätta med clockor.
Borin. Jörjcn (1873). Docktcater i skolan.
I Ilavat-v. Karel (1971). Dockteater.
Jansson. Ulf-tlâkan (1970). Vi spelar Kasperteater.
Nct-rschutz. Karin (1984). Ge clockan lir'.
Siircnst¡n. Margzrreta (1989). All världens dockteatcr.
Wcrgel. Karin (1974) Dockor och dockspcl.
f)ockteatcr: âtt göra clockor. 1979.
Fantastiska ligr-rrer Lrr marionetternhs vãrld. I g8l.
Vasafcstival l -7.6. l9AZ.

A¡betssätt. För att inspirera eleverna såg klassen en dockteaterfì¡reställ-
ning. llar nran inte möjlighet till besök på en riktig clockteater kan nran
lorsöka få tag på en vlcleofilm. Man kan också skaffa olika slag av handcloc-
kor o<:h marionetter som man tar till klassen och sonr eleverna lär prör,a
på att anr,ända.

Den första uppgiften bestod av att gõra egna dockor. Vilken slags clockor
nìan gör beror båcle på hur mycket tid man har tlll sltt förfogandc och på
vacl man vill betona I temat. Fokuseras temat på teckning och tekniskt ar-
bete eller textllslöjcl kan man göra väldigt avanceracle dockor, Eftcrson'¡
detta tenla istället betonade den muntliga framställningcn var dockor.
rckv'isita och kulisser inte det primära, Eleverna tillverkade enkla pinn-
eller käppdockor med huvuden av pappersfat. Ville de så kuncle de s-v fast
en uclcla fìngervante I kroppstyget för att kunna gestlkulera.

Då dockoma var färdlga glck läraren och eleverna tillsammans igenom de
viktigaste reglerna lor hur man spelar dockteater. De talade om vikten av
att använda rõsten tydhgt, att hålla dockan stilla då lnga verb förekommer
och att hålla dockan på samma nlvå hela tlden.

Därefter fìck elevema öva slg. De fìck ett färdlgt lltet drama taget ur "Vi
läser 5-6". I grupper glck cle först lgenom texten. De funderade på vilka
verb som lngår och om man behöver hJãlpmedel eller ljuclelfekter. Sedan
spelade de upp pjäsen fõr varandra och k¡ltiserade varandras föreställ-
ningar, Kritiken skulle vara konstn¡ktlv.
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Då eleverna õvat mecl en färclig text delacle läraren ut lappar nrecl ett kort
st,vcke av en berättelse till cle olika grupperna. Textstycket kttncle vara
samma eller olika [ör varJe grllpp. Utgâencle från clet korta Lextst-vcket
skulle elevema skriva en hel berättelse sonr fttngerar sonr dockteaterpjäs.
Då de skrivit och läraren sett på texten fìck eleverna börja repetera sin
föreställning. De repeterade så att de kunclc sina replikcr och var l?ircliga
att ge en löreställnlng. lnom gruppcn kuncle eleverna välja ut regisst)r.
ljr-rcl- och ljtrsmästare samt en person sorìì ansvarar lor kulissema.

Sonr avbrott i arbetet nred pjäsen kan nran behanclla clo<:ktcatcrrrs histofia
ellcr stuclera olika dockor. Man kan tillsantnrans nred elcvcrna gzi igcnour
hur nr¿rn bcarbetar en text lor att göra en clockteaterpjäs.

Utvärdering. Elevernas clockteaterpjäs lungerar naturligtvis sorrr utr.ärcle-
ring i dctta tcma. Den färcllga föreställningen lorcr.isas först lor clcn cgna
klasscn. Blir den bra kan nran besüka närligi¡¡ancle claghcnr nrccl clcrr o<:l-r

gir.ctr,is anclra klasser i skolan. Färcställrrirrgarna brir ges lìir en bcgriinsac[
ptrblik lilr dct är sr.àrt att fânga cn stor sals intrcssc nrccl srn¿islt:rlirl clo<:l<-

Ica Icr.

Äxo

Afrika

Planering. AJrikatemat är ett typiskt geogralitema. nìen or:kså ärnncrr
som biologi. hlstoria. svenska och nrtrsik kan integreras i clct. Aliikaternal
onrfatl-acle clesst¡tom teckning. textilslöjcl och gynrnastik. Klasslüraren
sa¡l arbetacle båcl c med tcxti Islöj clslärarcn oc:h ¡ym nastikläraren.

Material. Största delen av böcker sonr arrr,ä¡rcles i detta tema bestüllclcs
från biblioteket:

Afrika - en E¡/llene bildatlas. 1962.
Asare. Meshack (1981). Bronsgubbcns hernlighet. Carlsen.
Berg & Ehrling (1992). Finns det lim i Afrika. Sicla
Bjelfvenstam. Bo (1989). Afrika. Natt-rr och ktrltttr.
Borja. Lena (1979). Eltneerna bor í Afrika. Skeab Verburn'
Gezelins. I-lelena (1984). Vl bor i Zimbabtve. Vår skola lorlag AB
l-lald & Lundström (1987) Trollkarlarnas gåvor' Två sagor från Västafrika'
Rabén & Sjõgren. :.

Hasselbohm. Anders (1981). Michael. kenyan. Natur och Kultur'
Hultberg. Ulf (1982). Det faller ett trãd. Carlsen.
Härd. Berit (1979). Zelnab i Suclan. Sicla.
Leonardsson. I{rlstoffer (1986) Apartheld.
Lutz. Christoph (1982). Muraho. En dag hos famlfen Sibamana.
Pettersen. Palle (1984). Vl bor I Zambia. Slda
Bli kamrat med Thabo I Zimbabrve. Zimbabrvegruppen.
Liv och lek i A[rikâ. Antologi 1979. Nordiska afrlkainstitutet.
Vi. världen och de andra. (1989). Vasa u-lanclslorening Enclelea.



29

Också läroböckerna "Vl läser". "Vår Atlas" och "Vår jorcl åk 6" använcles
som uppslagsverk i temaarbetet.

A¡betssätt. Eleverna arbetacle med temauppglfter. Temat innehöll många
uppgifter som vicl behov kan lõrenklas eller lämnas bort. Temauppgifterna
i tenrat som beskrlvs här var fõljande:

L Afrikas karta
- Sök i "Atlas" och skriv in cle vlktigaste sunclen. sjöarna. floclcrna och

ôkncn pá, din egen kartbottnen. Limma in Afrika-kartan i clitt tema-
häfl"c.

- Tag reda på vilken sjö. vtlket berg och vilken flocl som är störst. högst
och Iängst, Hur stora är de? Skriv på kartan.

2. Alrikas läncler
- Sök r-rpp Afrlkas läncler i "Atlas". Skriv ln namnen på clcn anclra

kartbottcn och llmma in kartan I temahäftet,
- Välj ett lancl (säg åt läraren vilket) och gör en faktanrta atr hänga peì

\¡äggcn. Ta reda på fakta såso¡n flagga. areal. folkrnängd. \'ikrigaste nä-
ringar. rcligion och statsskick (se boken "Vår Jorcl 5" s. Bb )

3. Litterattrr om Afrika
- Läs: "Flykten tlll Eg/pten" av Selma Lagerlöf i "Vi läser 5-6" och svara

på frågorna I ditt svenskahäftc.
- Vilkcn sorts palm handlar clet bm?
- Vilkâ djur hittar du I texten?
- Varför var mannen, kvinnan och barnet I öknen?
- Vitka var de tre människoma?
- Vacl hände med palmen?
- Finn svnonymer till: rövare, fruktan. vemodlg. betrakta. fängsla. clåre.

unclerstundom. ensling. Lr tmattacl. bistå. fröJderop. vörclnadsfu ll.

4. Litteratur om Afrika
- Läs: "Min bror från Afrika" av Gun Jacobson ur "Vi läser S-6" och be-

svara frågorna I ditt svenskahäfte.
- Varlor kan Petrus lnte arbeta på fabrtk?
- Gunnars mamma och pappa aclopterar Petrus. Vacl betyder det?
- Vad kunde de göra fõr att få Petrus att trivas bättre?

5. Afrika förr
- Hur gamla människorester vlsar att det funnits männlskor lãnge i Afri-

ka?
- Vem är Livingstone och Stanley?
- Vad betyder kolonlallserlng? Vllka länder hade kolonler t Afrika?
- Berãtta om slavhandelnl Hur blev Afrika sådant som det är I dag?

6. Afrikas kllmat
- Hurdant är kllmatet I Afrika?
- Till vilken kllmatzon hör Afrika?
- Förklara: passadvlnden, solen i zenit. regnet.
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7. Naturen i Afrika
- Vilka olika slags naturonrråclen lìnns clet I Afrika?
- Vacl är t_vpiskt för de olika våixtlighetsonrråclcna? Var i lanclet finns clc?

Rita en karta och ¡närk ut områclena.

8. Afrikas cljur
- Berät[a onr cle mest typiska cljurcn på clc olika naturonrråclcna.
- Vilka cljr-rr är utrotningshotade och vacl bctvder utrotningshotad?

9. Politik i Atrika
- Vacl bet-vcler Apartheicl?
- Vacl llct¡rder ANC?
- Vc¡n är Nelso¡r Manclela?

lO. Afrikas musik
- Jänrlõr nrrrsikst-vckcn från olika orrrråclcn och olilt¿r länctcr i Aliika. l'lr.rr

skilier clc sig lrán varanclra? Vacl ¡rrärkcr clu att är t¡rpiskt lìrr clc olika
Iändcrnas nrt.rsil<',) Jänllor rytm. instrurrrcnt oc:h s¿in{.

I l. l,ir.ct i err afì'ikansk bv
- l,iis "Muraho!" l-lr-rr skiljer sig livct i Afrika lián clitt liv i Vasa'? J¿inrli)r

nral,. transport¡neclcl. -vrken osr,.

12. Spela en onrgàng "Alrikas stjärna".

För att passa ihop rnecl temat rrar ocks¿i gyrnnastiken alrikabctonacl. Ett ir'ì-
slag var reclsk:rpsgymnastlk för Tarzan or:h Jane, clär elcr.crna anr,änclc
ringar och rep sonr lianer och hoppacle i)r'cr bockar'For att fìy unclan kro-
kodiler. Unclcr gynrnastiken använclcs ocl<sâ alrikansk nrr-rsik. Inspircrerclc
av trlilnlrornâs rvtrh gjorcle eleverna rcgnclanser i grlrpper och r-rpptråiclcle
fór varandra.

I teckning tog man vara på det afrikanska hantvcrket och bruket av färgcr
och geometriska mönster. Eleverna tilh,erkacìe örhängcn av balsatrâ sonl
målacles i geonretriska mönster, Som en annan uppgilt kt¡ncle nìân göra
små hyclclor i lera.

Till textilslöjcl passar t.ex. r'axbatik och knappbatik. Eleverna giorcle alì-i-
kainspireracle bilcler med textilfärg på r,itt bonrullstvg. Bilderna applicera-
des seclan på västar som flickorna syclcle. I samarbete nrcd teknisk slt)jcl
byggdes ln lodingshydclor i mlnlatyr.



5. SLUTORD

Terrran or:h statloner är enllgt de lärare som bidragit till detta material
clct rnest tördelaktiga sättet att arbeta I språkbacl. När man behancllar
santnra tema under en lãngre tld integreras språket och stoffet till en nle-
ningsfrrll helhet. Detta hjälper eleven att tillägna si¡¡ clet nya språket. Då
nran arbetar med teman och stationer har språkbadsläraren också nröjlig-
hct att ge varje enskild elev den uppmärksamhet hon/han bchör'er' Korrr-
nrlr¡rikationssituationerna bllr betydligt fler än i lärarledcl verksa¡nhct.

För -vtterligare tips och idéer rekommenclerar vi också clc artiklar o¡1r ar-
bctssätt i språkbacl som fìnns i fortbilclningscentralens hanclböckcr Kiclcn
kä_\'rrö nrielekkääksi (1/1991). En modcll för språk i daghern och skola
(2/19921 och Kahden kielen kautta monlklells-vyteen (7/l994l sanìt i
konfcrensvolymen Language lmmersion: Teaching ancl Language At:quisi-
tion (1995). utglven av Vasa Ltniversitet.
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