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LÄRARHANDLEDNING
till Lyckoslanten NR 03 2016
LYCKOSLANTEN riktar sig till barn i årskurs 4–6. Den handlar om ekonomi,
entreprenörskap och engagemang och svarar på frågor som till exempel:
Vad är privatekonomi? Hur når jag mina drömmar? Vad vill jag förändra
i mitt liv och i samhället?
FÖR ATT UNDERLÄTTA för dig som lärare att jobba vidare med Lyckoslanten har
vi tagit fram idéer till roliga och lärorika lektioner att använda i din undervisning
utifrån tidningens artiklar. Uppgifterna utgår från läroplanens syften och kunskapskrav samt syftar till att stärka entreprenörskapet i skolan.
”En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska
stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att
pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och
ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans
med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.”
”Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet. Arbetsformerna stimulerar fantasi och skapande. Inre drivkrafter och motivation är
viktigt för det entreprenöriella lärandet i alla åldrar, från förskola till vuxenutbildning. Centralt är att sätta det eleverna gör i ett sammanhang och se till helheten.
Ämnesövergripande tematiska arbetssätt där elever tar ansvar för sitt lärande och
där resultatet kan vara till nytta utanför skolan är karaktäristiskt. Samarbete med
aktörer utanför skolan gör skolarbetet mer verklighetsanknutet.”
om entreprenörskap från skolverket

I DET HÄR KOMPENDIET finns några färdiga lektionstips som du kan göra med
din klass. Eleverna kan även själva arbeta med frågeformuläret som finns på sidan
22 inne i tidningen. Frågorna bygger på Lyckoslantens innehåll. I vissa fall hittas
svaren på tidningssidorna – andra frågor kräver lite mer reflektion och vidare
efterforskning. Facit finns upp och ner på sidan 24.
VI HOPPAS att ni tycker att Lyckoslanten är ett kul och värdefullt inslag i skolvardagen. Lärarhandledningen finns även på www.lyckoslanten.se.
TILL SIST: Vi skickar ut tidningen till alla skolor med undervisning i årskurs 4-6
som finns med i Skolverkets register. Antalet tidningar till varje skola baseras på
Skolverkets register. Om du vill beställa fler eller färre tidningar, ändra adress eller
något annat distributionsrelaterat: maila till lyckoslanten@vi-tidningen.se. Ett
antal lärarhandledningar skickas till alla skolor som får tidningen. Behöver din
skola fler lärarhandledningar finns den som pdf att läsa eller printa på
www.lyckoslanten.se
NI ÄR ALLTID VÄLKOMNA att höra av er till oss på lyckoslanten@vi-tidningen.
se med idéer, synpunkter och frågor! Och du, kika gärna in på vår nya webbsida
www.lyckoslanten.se!

ÖVERGRIPANDE
LÄROPLANSKOPPLING
”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyﬁkenhet
och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer
och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta
initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta
såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan
ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.”

”Skolan ska sträva efter att vara en levande social
gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära.
Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor.”
”Eleverna tar ett personligt ansvar för sina studier och
sin arbetsmiljö,kan lösa problem och omsätta idéer i
handling på ett kreativt sätt.”

GISSA! VAD ÄR DYRAST?

Låt eleverna läsa sidorna 4-5 i Lyckoslanten, där barn
från fyra olika länder berättar om sina skor. Resonera
därefter med eleverna kring följande:

• Hur kommer det sig att samma skor kostar olika
mycket i olika länder?
• Låt eleverna jämföra priset på samma par skor runt
om i världen genom att söka på nätet. Låt eleverna få
fundera över vad som påverkar priset på ett par skor.
Var är skorna tillverkade? Var finns världens skotillverkning – och varför där?
• Vad finns det för material i ett par skor? Vad händer
med skorna när man slutat använda dem? Går de att
återanvända?
Begrepp att ta in:
• globalisering
• hållbarhet

SAMHÄLLSKUNSKAP

Syfte:
Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och
globala samhällsfrågor ur olika perspektiv.
Centralt innehåll åk 4-6
Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar
av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av,
välstånd och fattigdom.

GEOGRAFI

Syfte:
Värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor
utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
Centralt innehåll åk 4-6
Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön
och bidra till en hållbar utveckling.

Länktips
http://www.wwf.se/naturvaktarna/spn/sid%20skor/
pdf%20skor/SKOR_fakta.pdf WWF
http://www.radron.se/granskningar/fran-ko-till-sko/
Råd och Rön
http://www.renaklader.se/sites/default/ﬁles/material/
Broschyr_Hurskorvioss.pdf Rena kläder om skotillverkningen.
http://www.renaklader.se/sites/default/ﬁles/material/L%C3%A4rarhandledning%20Hur%20skor%20vi%20
oss.pdf Rena kläder - Hur skor vi oss? Lärarhandledning
med bra förslag på hur man kan arbeta med detta
område ännu mer fördjupat. Det ﬁnns en ﬁlm som tillhör
materialet.

2. SPARA – ELLER TJÄNA MER?
Läs Veckopengsskolan, ”Så kan du spara pengar”.
Låt eleverna tänka kring följande frågor:

Låt klassen sätta ihop en lista på bästa spartips, och på
bästa sätten att utöka sina inkomster.

• Hur kan du öka dina inkomster?
• Finns det utgifter du kan minska?
• Finns det något som ni i klassen vet behöver göras
som ni skulle kunna göra för att tjäna en slant till klasskassan?
• Ordna t.ex. en skräpplockaraktivitet i bostadsområdet
där ni bor. Bostadsbolaget behöver kanske hjälp med
att få bort skräp, och är villigt att betala klassen en
slant för detta. Fråga!
• Eller ordna en aktivitet för de mindre barnen och
deras föräldrar, som ni kan ta inträde för eller sälja fika
under.

Begrepp att ta in:
Inkomster
Utgifter

http://www.hsr.se/vi-haller-rent/ordna-en-skrapplockaraktivitet

UNDERSÖK VIDARE:

• Var hamnar dina pengar när du sparar, i det ekonomiska kretsloppet?
• För vem är det bra att du sparar?
• För vem är det bra om du slösar?
Diskutera.

”GÄSTREDAKTÖRERNA”

Låt din klass göra e מּuppslag till Lyckoslanten
KOPPLING TILL LÄROPLANEN:

”Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro
till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.”
”Undervisningen ska bidra till att stärka elevernas
medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga
och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska
också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet
man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra
människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar
att ta ansvar för det egna språkbruket.”

ÄMNESOMRÅDE: svenska
Till sidorna 16–17 får eleverna hjälpa oss att skapa innehållet i tidningen. Vill du göra det här uppslaget med
din klass?
Alla är välkomna att skicka in komplett material till oss
på lyckoslanten@vi-tidningen.se. Vi väljer ut en klass
som publiceras i tidningen.

ÄMNE TILL NÄSTA NUMMER:
Så blir det roligare
a מּröra på sig.

Vi behöver
ert material senast:

DEN 27 SEPT
2016 n n

Mall

Här är en mall för dig som vill göra e מּuppslag med din
klass! Dessa sektioner ska ﬁnnas med och anpassas till
det aktuella ämnet. I kommande nummer ”Så blir det
roligare a מּröra på sig”.

1. NAMN PÅ KLASSEN och skolan, samt ort. Litet foto
på klassen.
Att leverera: foto på klassen + kort presentation

REDAK TÖRER NA
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VAR klass
har GJORT, ,
SIDORNA !
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Rektorn Lars
Ljungqvist återvinner,
åker tåg och köper
ekologisk mat.

3

Gör du något för att värna om
miljön?
– Ja, såklart! Jag försöker att
återvinna så mycket som möjligt, tar cykeln när jag kan, och
när det blir för långt för cykeln
försöker jag åka buss eller tåg.
Hemma pratar vi mycket om
miljön och vi har enats om att vi
ska köpa närproducerade varor,
äta ekologiskt och återvinna
mer än bara mat.

Phew! Tur
att Arnold
överlevde.

KLASS 6,
LÅNGARÖD
SKOLA

Hur menar du med “mer än bara
mat”?
– Som möbler och kläder till
exempel.
Hur tror du att synen på miljön
har ändrats sedan du var liten?
– Förr var det bara vissa
grupper som brydde sig om
miljön. Nu vet nästan alla att
miljön är hotad och många
försöker iallafall göra något
åt det. Nuförtiden samlas
världens ledare och kommer
överens om vilka de största
problemen är och vad man ska
göra åt dem.
Trivs du som rektor?
– Ja, det är trevligt att jobba
med barn.

3. INTERVJU MED EN PERSON som har något intressant att berätta om ämnet i det kommande numret (i
det här fallet klassens matteläare).
Exempel på intervjupersoner: en äldre person, en
lokal företagare, en hemlös.
Diskutera fram roliga vinklar med klassen. Exempel
på vinklar:
• Mormor Agda, 84: ”Jag tjänade extrapengar på att
mjölka kor”
• Rektorn: ”Jag var lat när jag var liten - slösade hela
veckopengen direkt”
• Lena Jonsson som driver glasskiosken: ”Jag jobbar
dygnet runt”

Solpaneler
och buss

’’

JAG HETER ANNA. I framtiden tycker jag att miljön
ska fortsätta vara lika bra
som den är nu – eller kanske bli
ännu bättre!

Skriv en löpande text där den egna texten, så kallad
, Jag ska använda
brödtext, blandas
med citat från den som intervjuas.
arnold äventyraren:
solpaneler,
.
Att
leverera:
rubrik
och
ingress
(250
tecken)+
brödtext
”Jag odlar grönsaker”
(1 000 tecken inklusive blanksteg) + foto på den som
intervjuas.
numrets
i Hörby är det här
gästredaktörer.
vi på miljön”
ÄMNE: “Så tänker

2

Kan du berätta lite om dig själv?
– Jag är född på landet. Jag
har rest till 164 länder. Jag är gift
och är utbildad som fritidsledare. Jag har skrivit böcker och
gjort filmer. Nu arbetar jag som
äventyrare och har ett kannibalmuseum. Jag tycker Önneköp är
fint.
Hur ser du på miljön?
– Maten är begränsad och vi

Klasse ns bas

människor blir bara fler. Djur
utrotas, stora som små. Var femtonde minut dödas en elefant.
Hur kan du förbättra miljön?
– Jag har en äng som jag låter
bin pollinera och jag sätter upp
fågelholkar. Jag undviker jakt
och sorterar sopor. Och jag odlar
grönsaker i trädgården.
Hur tycker du att andra behandlar miljön med skräp och liknade?

ta tips: SÅ GÖR DU MILJÖN BÄTTRE

1 2 3
4

SÄG TILL DE som
slänger skräp på
marken att inte
göra det.

– Jag tycker att det blir skitigare i Sverige. Det är katastrofalt.
Hur har det varit att resa runt
i världen och se hur andra har
det?
– Det har varit underbart. Jag
har fått möta massor av olika
kulturer – till och med kannibaler. Och massor av farliga djur.
Men de flesta som jag träffat runt
jorden har varit vänliga.

SÄG TILL DINA
föräldrar att släcka
lamporna när det
är ljust.

PANTA alla
flaskor som ni
har hemma.

.

5

FOTO: ISTOCK
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I FRAMTIDEN så ska jag köpa en
villa och använda solpaneler och
få energin därifrån. Och för det
mesta ska jag försöka åka buss.
Hur kan du göra det bättre för miljön, och hur kan samhället göra den
bättre i framtiden?”

Rektorn gillar
ekologisk mat.

SLÄNG MATRESTER och papperskartonger i
återvinningen.

VILL DU OCH DIN KLASS GÖRA DET HÄR UPPSLAGET I NÄSTA NUMMER?

För att få den bättre tänker jag att
man ska spara på energin och inte
släppa ut så mycket avgaser från
bilar och andra fordon.

Istället för att det är en person
som åker i en bil kan man ta bussen, där det är fler som får plats
fast den släpper ut lika mycket
avgaser som en bil. Om man inte
vill åka buss, eller tiderna inte passar, så kan man ju ha en miljöbil
istället som man laddar med el
under natten. El kan man få från
solpaneler på taket. På så sätt
släpper vi ut mindre koldioxid.

Arnold Wernersson har besökt 164 länder och har ett kannibalmuseum i Önneköp.

2. ”HALLÅ DÄR”-INTERVJU med en känd person. I en
”hallå där”-intervju skriver man ut alla frågor och svar.
Frågan markeras med fet stil, sedan kommer svaret.
Man brukar få korta och redigera intervjupersonens
svar för att det ska få plats och bli kärnfullt. Ofta brukar man mejla över citaten till intervjupersonen så att
de känner att det som skrivs överensstämmer med det
de sade.
Exempel på kändisar: youtubers, lokala sportstjärnor, kommunalrådet, musiker. Tips: mejla dem eller
kontakta dem i sociala medier. Intervjuer kan göras via
mejl.
Att leverera: Citatrubrik + ”Hallå där”-intervju (1 000
tecken inklusive blanksteg) + foto på kändisen (om det
är en lokal kändis, annars ordnar redaktionen foto).

Kr o i ka

Pratar mycket om miljön

PRATA MED DIN LÄRARE!

FOTO: ISTOCK

KÖR INTE BIL om
du kan cykla.

Mer information finns
i lärarhandledningen.

ANNA
Olofsson,
12 år, Hörby

03 2016 LYCKOSLANTEN

4. SAMLA IN KLASSENS BÄSTA TIPS på hur det blir
roligare att röra på sig! Alla får bidra med ett eller flera
tips, anonymt eller med namn. Roligast är om tipsen
inte är för lika varandra.
Att leverera: 5 tips (max tre meningar på varje tips).
5. KRÖNIKA AV EN ELEV.
Krönikor är mer personliga än intervjuer. Ofta skriver
man i jag-form. ”När jag åkte buss till skolan kom jag
att tänka på en sak...”. Ofta har man en poäng som
man vill få fram och försöker få till i en rolig eller tänkvärd slutkläm.
Att leverera: Krönika (1 200 tecken inkl blanksteg) +
porträtt (gärna en selfie) på hen som skrivit.

Maila ert material till:

lyckoslanten@vi-tidningen.se
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BRA ATT TÄNKA PÅ:

FOTON. Det räcker oftast att fota
med en hyfsat ny smartphone, om
ni inte vill eller kan fota med andra
kameror. Se till att ljuset är bra när
ni fotar och att människor tittar in
i kameran.
TEXTER. Alla texter levereras i
word-format.

LITEN ORDLISTA

ARTIKEL = text i tidning. Ofta är
någon person intervjuad.
Ingress = en slags sammanfattning
av artikeln som ofta ligger i lite
fetare stil innan själva brödtexten
(se nedan). Där försöker reportern
skapa intresse för artikeln genom
att berätta vad den ska handla om.
BRÖDTEXT = själva artikeln kallas
för brödtext.

FRÅGA-SVAR = en del artiklar
byggs upp utan berättande text,
utan har i stället enbart frågor och
svar.
RUBRIK = den större överskriften
som lockar till läsning och berättar
vad artikeln handlar om
KRÖNIKA = en personlig text där
skribenten utgår från sina egna
erfarenheter. Ska vara tankeväckande och/eller underhållande.

BARNEN STOPPADE TJUVLIGA

ÖVNING I KÄLLKRITIK

och andrahandskällor. En person som bevittnar en händelse kan vara exempel på en förstahandskälla. Journalisten som i efterhand intervjuar personen och sedan
återberättar händelsen blir då en andrahandskälla.
Det betyder inte att en förstahandskälla alltid är opartisk eller ger en korrekt bild av verkligheten.

OLIKA TYPER AV KÄLLOR

Från Skolverkets hemsida (http://www.skolverket.se/
skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/kallkritik/fakta/guide-for-kallkritik-1.251678)

Läs reportaget i Lyckoslanten om barnen Miranda och
Juan som stoppade en tjuvliga. Resonera därefter
med din klass:
• Vilken typ av källor har vi i den här texten?
• Är det förstahandskällor eller andrahandskällor?
Det är genom olika källor som du får reda på saker. En
källa kan vara av olika slag:
• skriftlig
• muntlig
• materiell
De skriftliga och muntliga källorna berättar om en händelse, medan de materiella kan vara ett fysiskt bevis på
att en händelse faktiskt ägt rum.
Inom källkritiken skiljer man också på förstahandskällor

SVENSKA

Syfte:
Söka information från olika källor och värdera dessa.
Centralt innehåll åk 4-6
Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet
med ett källkritiskt förhållningssätt.

OM FRAMTIDENS MILJÖ
Låt alla elever i klassen skriva varsin krönika på ämnet
Framtidens miljö.
• Hur skulle du kunna göra det lite bättre för miljön, och
hur skulle samhället kunna göra det bättre i framtiden?
• Mottagare är Lyckoslantens läsare, barn som är mellan 10 och 12 år.
Att skriva krönika
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.234594!/Menu/
article/attachment/2kronika.pdf

SVENSKA

Syfte:
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
anpassa språket efter olika syften, mottagare och
sammanhang.
Centralt innehåll
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

