
Så här kan du arbeta
Läs igenom all text innan du använder programmet.

Innan du tittar/lyssnar på programmet
 1. Förbered dig:
 a. Läs beskrivningen både för programserien och för avsnittet på UR Play.
 b. Fundera över vad du redan vet om det aktuella ämnet. 
 c. Gör en tankekarta. Ha som mål att besvara följande frågor: Vad vet du om ämnet? Vad vet du 

inte? Vad hoppas du få svar på? 

Under det att du tittar/lyssnar på programmet
 2. Pausa gärna i programmet medan du tittar/lyssnar. Anteckna stödord utifrån:

○ vad programmet handlar om
○ ord och begrepp som du inte helt förstår
○ vad du undrar över om innehållet.

Efter att du har tittat/lyssnat på programmet
 3. Tänk igenom:  Vad har du precis sett/hört? Vad kände du under tittandet/lyssnandet? Var det något 

du inte förstod? Om du vill, skriv ned dina tankar. 
 4. Gå igenom de ord och begrepp som du inte helt förstod.
 a. Vad betyder orden? Sök efter förklaringar i online-ordböcker, till exempel https://svenska.se/ 

Svenska Akademins ordlista på nätet. Du kan också ha tillgång till fler resurser, till exempel NE, 
via den inlogg du har i skolan.

 b. I vilket sammanhang används orden i programmet? Skriv de exakta meningarna eller kom på egna 
meningar där orden ingår.

 5. Skapa flera fakta- och diskussionsfrågor utifrån dina stödord. Formulera frågor som kräver utvecklade 
svar. Inled därför frågorna med ord som: Förklara… Beskriv… På vilket sätt… Motivera varför… Vilken 
slutsats… Vilka för- och nackdelar…

 6. Jobba med frågorna. Gör det själv eller tillsammans med en eller flera klasskompisar. Om du och 
klasskompisarna befinner er på olika platser kan ni skapa ett digitalt grupprum genom att till exempel 
dela skärm på en Google Hangouts Meet. Eller arbeta i samma dokument, till exempel Google Docs.

 7. Avsluta arbetet genom att sammanfatta programmets handling. Muntligt kan du göra det genom 
att prata för dig själv, eller berätta för en kompis på mobilen eller en föräldrar. Att sätta ord på det du 
har lärt dig är ett sätt att synliggöra kunskapen. En inledande mening kan vara: Jag har sett/hört ett 
program som beskriver/förklarar/berättar…

Till dig som tittar och lyssnar på 
tv och radio från UR

Elevblad för årskurs 7-9 och gymnasiet


