Hur kan vi visa våra elever olika strategier att lära sig?
Det kan vara bra att få lära sig olika strategier, olika sätt att göra saker på. Vi
behöver visa våra elever att det finns olika sätt att lära sig, samtidigt som vi
hjälper dem att själva fundera kring vilket sätt de föredrar. Under åren har vi
provat på lite olika sätt att exempelvis lära in nya glosor.
Gloslappar
Eleverna får glosor skrivna i rött och blått, en färg för engelska och en för
svenska (ibland kan det faktiskt vara svårt att veta om man dragit det engelska
eller svenska ordet annars).
De får ta flera blad om de vill ha ett att klippa isär och ett att använda som facit.
Under glosorna står exempel på hur de kan öva.
Vid den gemensamma genomgången visar vi hur, sedan kan eleven välja hur
hen vill göra.
De olika förslagen står nedskrivna, om någon kommer på ett nytt sätt lägger vi
till det. På så sätt får vi fler idéer.
Övning 1: De veckor det är glosor vi kan hitta bilder till konstruerar vi en
övning där eleven drar streck mellan ord och bild
Övning 2: Dra streck mellan det engelska ordet och den svenska översättningen.
När du övat klart är det dags för gloskoll:
1. Dra streck mellan det engelska och svenska ordet
2. Läs orden på engelska för läraren (alternativt spela in när du läser dem)
3. Skriv ordet på engelska
– här kan du välja om du vill vika undan den engelska stavningen
eller om du vill använda den som stavningshjälp och ge möjlighet att
öva
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O’clock
out of
run
teeth
wake up
wash
breakfast
downstairs
kitchen
past

klockan
upp ur
springa
tänder
vakna
tvätta
frukost
nedför trappan

kök
över

Veckans glosor övar du på det sätt som passar dig bäst.
Ta gärna två papper så du kan ha ett som facit om du vill klippa isär dem.
Du kan:
 Klippa isär, blanda för att sedan para ihop engelska/svenska orden
 Spela memory
 Vika lappen på mitten, läsa det engelska ordet och översätta till svenska
 Vika lappen på mitten, läsa det svenska ordet och översätta till engelska
 Vika lappen på mitten, läsa det engelska ordet och skriva ordet på svenska
 Vika lappen på mitten, läsa det svenska ordet och skriva ordet på engelska
 Lägga alla lappar i en burk, dra en lapp – översätt. Behåll alla lappar med
glosor du kommit ihåg.
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Dra streck mellan orden!
past

vakna

kitchen

tvätta

downstairs

springa

breakfast

upp ur

wash

klockan

wake up

över

teeth

kök

run

tänder

out of

frukost

O’clock

nedför trappan
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Gloskoll
1. Dra streck till rätt ord.
2. Läs orden på engelska för läraren (eller spela in)
3. Skriv de engelska orden på raderna.
past

vakna

= _______________

kitchen

tvätta

= _______________

downstairs

springa = _______________

breakfast

upp ur

wash

klockan = _______________

wake up

över

=________________

teeth

kök

= ________________

run

tänder

out of

frukost = ________________

O’clock

=_______________

= _______________

nedför trappan = _________________

Name:____________________________
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