ALIAS FÖR AKTIVA MEDBORGARE

Mål: Att hos eleverna aktivera en vokabulär som kretsar kring aktivt medborgarskap, samhälle och
påverkan
Tid: 15–30 min
Grupp: 3–5 elever/grupp
Material:
 Klocka att ta tid med
 Lista över ord som ska förklaras (bifogad)
Spela det bekanta spelet Alias med ord som berör ett aktivt medborgarskap. Ordförklaringsspelet kan gärna
användas i början av lektionen, för att stimulera till diskussion om lektionens teman, eller i slutet av
lektionen för att repetera det som har behandlats under lektionen.
Gör så här:
Eleverna bildar grupper på 3–5 personer. Orden i förteckningen fördelas mellan eleverna så att varje elev
får 5–10 ord. En av medlemmarna i gruppen börjar förklara orden för de andra, ett i taget, utan att använda
ordet på lappen, en del av det eller ett annat ord avlett från det. Om det ord som ska förklaras exempelvis
är ”otrygg” får man inte använda ord som ”trygghet” eller ”trygg” i förklaringen. Man får inte heller säga
det ord som ska förklaras på något annat språk. De andra i gruppen ska gissa sig fram till rätt ord, och då
någon har kommit på ordet läggs lappen på bordet i en hög med de övriga avklarade orden. Om eleven som
förklarar ordet av misstag säger en del av ordet eller på annat sätt avslöjar det läggs lappen i en separat
hög. I den högen läggs också lappar med ord som eleverna inte kunde förklara, eller som ingen kunde
komma på trots förklaringarna.
Ta tid med klockan medan eleverna förklarar orden, och säg till då turen byts. Varje elev får 2–5 minuter på
sig att förklara sin egen bunt med ord. Efter det byts rollerna och följande medlem i gruppen får förklara.
Rollerna byts tills alla har fått förklara sina ord. Till slut räknar ni lapparna med ord som eleverna har listat
ut och lapparna med ord som de inte klarade av. Subtrahera antalet lappar med ord som eleverna inte
kunde lista ut, eller som avslöjades av misstag, från antalet lappar de klarade av. Den grupp som har flest
avklarade lappar vinner.
Ordlista:












Affisch
Aktiv
Attityd
Besluta
Beslutsfattande
Brottslighet
Budskap
Deklaration
Deltagande
Demokrati
Demonstration













Framtiden
Korruption
Ledare
Lyssna
Medborgare
Media
Mänskliga rättigheter
Möjlighet
Otrygg
Politik
Påverka













Rättighet
Röst
Rösta
Samhälle
Stadsdirektör
Ställningstagande
Tillsammans
Unga
Våld
Väggmålning
Åsikt

