Börja en mening
Börja en mening - Börja en mening, Årskurs 7-9

Syfte – Inleda en mening på olika sätt
Eleverna tränar på att variera sitt sätt att inleda meningar vid samtal och diskussioner för att komma vidare och djupare i
samtalet.
Läraren reflekterar – Vad tycker eleverna om bildstödet?
Enligt eleverna som testade meningsstarterna förra hösten så tyckte de att det var en stor hjälp. En elev sa att det
underlättade mycket att veta hur man ska börja eftersom det är så lätt hänt att man blir tyst för länge annars. Eleverna
sa också att de tyckte det var bra med meningsstarter för att det blev en större variation och att de inte hela tiden sa
samma sak.

Metod – Så kan du använda bildstödet
Visuell stöttning i klassrummet är ofta till stor hjälp för eleverna även om man såklart behöver anpassa utifrån elevernas
behov. Har man elever som behöver en visuellt lugnare klassrumsmiljö kan färgglada planscher och bilder vara
störande men då kan man alltid lösa det med att man skapar visuell stöttning på andra sätt, digitalt eller som mindre kort
som sitter fast i en nyckelring eller inplastade papper eleverna kan ha på sina bänkar. Eftersom våra elever har varsin
dator ser vi oftast till att eleverna har den stöttning de behöver både digitalt och analogt. En del elever tycker det är svårt
att växla mellan flikar eller program i datorn och föredrar att kunna ha ordlistor eller meningsstarter bredvid sig eller på
väggen medan andra föredrar det mesta digitalt.
Vilken typ av visuell stöttning elever behöver varierar såklart både utifrån elevens behov och undervisningens innehåll
men vissa ordlistor och planscher är sådana som man nästan alltid behöver hänvisa till.
Jag satte ihop meningsstarterna när vi övade inför muntliga nationella proven i sva åk 9 men samlingen går såklart att
använda i andra årskurser och ämnen också, samt vid andra tillfällen. Här finns länkar till: Ett samlingsdokument med
de viktigaste meningsstarterna på en sida samt ett dokument där det är sex olika planscher. För dig som hellre vill ladda
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ned som PDF finns samlingarna här som bifogade filer:
Lgr 11 Förmåga (kopplingar till åk 9)
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Centralt innehåll
Att kunna leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
Kunskapskrav
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter
med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och
fördjupar eller breddar dem (svenska).
Eleven kan med en en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala
om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra
åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt
och fördjupar eller breddar dem. Eleven väljer och använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och
göra sig förstådd. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl
fungerande struktur, innehåll och språk och god till syfte, mottagare och sammanhang (svenska som andraspråk).

Inskickad av: Anna Kaya, Sofielundsskolan, Sollentuna
Sida 2 av 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

