VECKANS NYHETER

Projektnamn:

Veckans nyheter

Elevens ålder:

Högstadium, gymnasium

Ämne:

Engelska och samhällskunskap

Koppling till läroplanen:

Ur Läroplan för gymnasieskolan 2011
Engelska:
• Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella
företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
• Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på språk och kultur samt ge dem möjlighet att
utveckla flerspråkighet där kunskaper i olika språk samverkar och stödjer varandra.
• Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna utvecklar språklig medvetenhet och kunskaper om
hur man lär sig språk i och utanför undervisningen.
Ur Läroplan för gymnasieskolan 2011
Samhällskunskap:
• I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med olika metoder för att samla in och bearbeta
information.
• Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att uttrycka kunskaper och uppfattningar såväl
muntligt som skriftligt samt med hjälp av modern informationsteknik.

Koppling till läroplanen
forts:

Läroplan för grundskolan
Engelska:
• Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så
att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och för skilda syften.
• förstå och tolka innehållet i talad engelska
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift
• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Samhällskunskap:
• Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På så sätt ska
eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av
jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer
försöker påverka samhällsutvecklingen.

Ingress:

Veckans nyhetspresentationer i samarbete med andra.

Inledning:

Projektet förväntas vara klart inom cirka två månader. Grupper i klassen följer globala och lokala nyheter
och förmedlar dem till projektpartnerna varje vecka, med bilder och rubriker. Eleverna diskuterar nyheterna
i Twinspace Forums.

Mål:

•
•
•
•

Förslag på upplägg:

Pratat om nyheter och aktuella och händelser
Välj olika digitala resurser och andra resurser, och använd dem på ett självständigt sätt i egen
språkinlärning
Korruptionens utseende kan vara olika; diskutera hur olika intressen och ideologier kan påverka vad
som uppfattas som fakta och sanning
Reflektera kring samhällsvetenskapliga frågor med hjälp av information från olika digitala och
pappersbaserade källor och diskutera källornas syfte och relevans

Innan projektet startar:
• Registrera dig på eTwinning.net och leta en projektpartner. Registrera projektet tillsammans och vänta
på TwinSpace. Lägg till eleverna på TwinSpace. Skapa ett forum i TwinSpace för varje vecka i projektet,
diskussioner med partnerskolan och typ av nyheter (till exempel, Danmark-globalt, Finlandmedborgare, Norge-lokalt ). Skapa även mappar under Material med samma struktur (globalt,
medborgare, lokalt).
• Veckovisa aktiviteter under projektperioden.
• Till varje projektpartner kommer en grupp elever att presentera en lokal, nationell och global nyhet
varje vecka. Ett foto med en rubrik och några meningar är tillräckligt. Eleverna skickar nyheterna i
TwinSpace (under MATERIALS och i FORUM). De andra eleverna använder FORUM för att kommentera
och ställa frågor, och få svar. Detta är ett bra tillfälle för reflektion.
Gemensamt genomförande av projektet
Eleverna i projektet gör en gemensam Padlet där de reflekterar över nyheterna.
De kan till exempel svara på följande:
• Vilken av dessa frågor kommer att vara viktigast i framtiden (och varför)?
• Vilken nyhet var mest engagerande (och varför)?
• Vad du lärde dig i det här projektet?

Tips på digitala verktyg:

•
•
•

Man kan samla arbetet, t.ex. som en liten film eller som en löpsedel, ett collage.
Man kan också skapa en mer traditionell tidning genom att skriva små nyhetsartiklar
Använd t ex https://padlet.com
Detta projekt är ett bra tillfälle att diskutera falska nyheter. Görs online i TwinSpace på Forum.

Övrigt:

Kännetecknen för måluppfyllelse kommer att variera för projektet i de olika länderna. Deltagarna i
projektet kan jobba mot olika mål, ha olika kriterier för måluppfyllelse utifrån respektive läroplaner.

eTwinningambassadörer:

Om du vill bolla idéer eller fråga om råd kring ditt projekt eller något annat som har med eTwinning att
göra, kontakta då någon av alla ambassadörer som finns i Sverige. Här hittar du ambassadörerna:
https://www.etwinning.se/vara-bloggare/

www.etwinning.se
www.etwinning.net
www.facebook.com/etwinningsverige

