
Arbeta med  
bilder och rubriker 
Ämne: Svenska
År: 4-6, Gymsär,
Lektionstyp: Klassrumsarbete
Lektionsåtgång: 1

Inledning 
Mina elever har ofta svårt med koncentrationen. Att läsa en 
tidning tillsammans går en kort stund, sen behöver vi bryta 
för att göra något annat. Det är viktigt att de får träna på att 
lyssna på andra, samarbeta och att använda fantasin, vilket 
också kan upplevas som svårt. I detta lektionsförslag är varje 
moment ganska kort, eleverna tränas automatiskt på att läsa 
själva, återberätta, lyssna och skriva. Att träna sin motorik är 
alltid nyttigt, i den här lektionen får de också klippa och röra 
på sig lite.

Mål
Att få eleverna förstå vilken betydelse bilder och rubriker har 
tillsammans i en tidning, samtidigt som de läser en artikel, 
återberättar och lyssnar på andra elever och slutligen skriver en 
egen påhittad artikel till en rubrik eller bild.

Tidsåtgång
60 min (beroende på grupp, ibland 40+40).

Förberedelser
Att i förväg ha lite extra urklipp med bilder och rubriker. 
Att ha för vana att hänga med i veckans nyheter på olika sätt. 

Misstänkt terrorist
är gripen i Thailand 
n En man är gripen i Thailands
huvudstad Bangkok. Mannen 
är misstänkt för att ha planerat
en terror-attack.

Poliserna i Thailand säger att 
mannen planerat att spränga 
bomber. Poliserna tror att 
mannen har kontakt med den 
islamistiska gruppen Hizbollah.

Mannen reste till Thailand 
med ett svenskt pass. 
Han är från Libanon men har
tidigare bott i Sverige. 

n Penga-problemen för 
euro-länderna blir bara värre. 
Nu har också Frankrike 
fått problem. 
Det säger experterna på företaget 
Standard & Poor’s. 
Därför sänker de Frankrikes 
betyg. Det betyder att det blir 
dyrare för Frankrike att låna 
pengar. 
 
Krisen började när Grekland 
fick slut på pengar. Landet hade 

lånat för mycket. 
Liknande problem fick Irland, 
Portugal och Italien. 

De andra euro-länderna 
hjälper dem med lån. 
Men det blir svårare att hjälpa 
dem om stora länder som 
Frankrike också får problem. 

Alla är oroliga för att krisen ska 
sprida sig och ställa till med stor 
arbetslöshet i hela Europa. 

Penga-problem också i Frankrike

Många döda i Irak
n Flera bomber har sprängts
i Irak de senaste dagarna. 
I lördags slog en 
självmordsbombare till i staden 
Basra. En kraftig bomb
exploderade bland shiamuslimer 
som firade en högtid.
Minst 50 människor dog.
Omkring hundra människor 
skadades.

Både i söndags och i måndags 
sprängdes bomber i flera 
städer. Terrordåd har blivit 
vanligare i Irak sedan USA 
tog hem sina sista soldater 
i december. Samtidigt har 
politikerna i landet väldigt svårt 
att komma överens.

Fest i Tunisien
n Ett år har gått sedan 
Tunisiens ledare Ben Ali 
packade väskorna och flydde 
till Saudiarabien. 
På årsdagen ändrades bland
annat många fängelsestraff.
Nio tusen fångar släpptes 
och 122 fångar som dömts 
till döden fick sina straff 
ändrade till livstids fängelse.

Landet är på väg att bli 
en demokrati.

Flera dog när båten välte
n Över fyra tusen människor 
fanns på lyxbåten Costa 
Concordia när den åkte 
i Medelhavet i fredags.
Costa Concordia var utanför 
Italiens västkust när den körde 
på en klippa som fanns under 
vattnet. Vatten började forsa in 
i ett stort hål i sidan av båten, 

som sakta började sjunka.
De flesta som fanns på Costa 
Concordia lyckades ta sig 
oskadda till ön Giglio.

Men minst sextio människor 
skadade sig när det blev kamp 
om att komma i livbåtarna.
Tre människor drunknade 

när de hoppade i vattnet 
för att simma till land.
Räddningsarbetare har också 
hittat tre döda på båten.

I måndags morse saknades 
fortfarande minst femton 
personer, så fler människor 
kan ha dött i olyckan.

Båten välte och lade sig på sidan på havsbotten. Flera människor blev instängda i båten. Båten körde för nära land.
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Lättlästa nyheter  
alla vardagar:  

www.8sidor.se

I vår är det val i Frankrike. 
President Nicolas Sarkozys chanser 
att vinna valet minskar 
om det blir ekonomiska problem. 
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Glada tunisier firar ettårsdagen.
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Material
8 SIDOR, några andra typer av tidningar, saxar, lim, eventuell loggbok och A4-ark.

Så här gör vi:
· Jag gör två spalter på tavlan, en för inrikes och en för utrikes. Sedan går eleverna fram och skri-
ver upp nyheter de hört under veckan.

· 8 SIDOR delas ut och de får själva bläddra och se om någon av nyheterna de skrivit på tavlan 
finns med i tidningen. Tid ges till fritt läsande av nyheter och ofta vill någon diskutera något eller 
berätta för gruppen.

· Sedan blir de ombedda att klippa ut tre rubriker och tre bilder som hänger ihop, men sedan 
klippa isär dem. Jag har förberett och klippt ut lite fler från tidigare nummer, så det blir ganska 
många. Jag samlar in alla och vi stänger tidningarna.

· Jag har med lite olika typer av tidningar, en lokaltidning, en skvallertidning, Dagens nyheter 
(exempelvis) och vi sitter och bläddrar i dessa tillsammans och diskuterar hur det blir utan bil-
der, vilken tidning har flest, vilket gillar de själva bäst osv. Detta ger ofta upphov till bra diskus-
sioner.

· Jag har spridit ut alla klippta bilder och rubriker och lagt på ett bord där vi nu samlas. Nu ska 
eleverna försöka samarbeta om vilken rubrik och vilken bild som hör ihop.

· Ofta blir resultatet rätt. Men vi märker också att en del rubriker även passar på en bild den inte 
var tänkt för. Detta är en uppgift som eleverna tycker är rolig och man kan ju göra tvärtom. Para 
ihop en bild med en rubrik så att det blir helt tokigt.

· Vi har en loggbok som vi använder, nu är det dags att svara på frågorna: "Vilken uppgift tycker 
du en bild har i en tidning?" "Vilken uppgift har en rubrik?"

· Som avslutning har vi en fri skrivuppgift. Eleverna väljer nu en rubrik eller en bild och skriver 
en liten artikel/berättelse till. Detta är en mycket individuell uppgift som utgår från elevens egen 
fantasi och förmåga. Vi brukar göra det på datorn och sedan får de klistra upp berättelsen/arti-
keln på färgat papper tillsammans med bilden eller rubriken.

Till nästa tillfälle har jag satt upp deras berättelser (de som går med på det) och alla går runt och 
läser. Deras svar från loggböckerna spaltar jag anonymt upp på tavlan och vi sammanfattar förra 
lektionen med hjälp av deras svar. 

Birgitta Åkerblom-Ström


