Lektionstips – bokrecension med affisch
Årskurs: 1-6
Tidsåtgång: 2 lektioner (med fördel i följd eller dagarna efter varandra).
Material:
Läsplatta och appen Polylino
Färgat papper
Skrivpapper
Bilder på framsidorna på elevernas valda böcker.
Centralt innehåll:
Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter
textens form och innehåll.
Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika
mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan
stödja presentationer.
Kunskapskrav:
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier
på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för
eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande
läsförståelse.

Arbetsgång:
Lektion 1:

Öva på att skriva bokrecension/sammanfattning av text
Jag började lektionen med att visa eleverna omslaget till boken ”Alva Blixt –
djurkliniken”. Vi samtalade om bilden och förutspådde tillsammans vad vi trodde att
texten skulle handla om. Vi tittade även på vem författaren och illustratören till boken
är. Jag började med att högläsa boken för eleverna. Eleverna fick under läsningen
fundera på följande frågor:
Vem/vilka handlar boken om?
Vart utspelar sig berättelsen?
Hur börjar boken? Är det något problem som uppstår? Hur avslutas boken?
När jag läst klart samtalade vi kring frågorna och skrev en gemensam
sammanfattning av boken. Jag klippte ihop ett exempel på interaktiva tavlan för
eleverna (likt bilden från elevexemplet) så de hade en bild att utgå ifrån när de skulle
göra en egen sammanfattning.

Arbetsgång:
Lektion 2:

Börja lektion 2 med att repetera det ni gjorde på lektion 1.
Vid lektion 2 väljer eleverna en egen bok i appen ”Polylino” som de läser eller lyssnar
på. När de läst färdigt skriver de en sammanfattning om vad boken handlar om. Jag
gav eleverna följande frågor att fundera kring:
Vem/vilka handlar boken om?
Vart utspelar sig berättelsen?
Hur börjar boken? Är det något problem som uppstår? Hur avslutas boken?
Eleverna skriver ihop en sammanfattning om boken. När de är klara får de en bild av
sitt valda bokomslag. På ett färgat papper klistrar eleverna upp texten och bilden.
Högst upp på pappret skriver de bokens titel och författarens namn (se bild)
De elever som ville fick berätta om boken de läst.
Vi satte upp våra sammanfattningar i korridoren. De var många elever som fick nya
boktips!
Boktips:
-Alva Blixt: djurklinken
-Alva Blixt: uppfinnarverkstan
-Alva Blixt: flyguppdraget
-Alva Blixt: Månfärden
-Katten som inte hade något namn.
-Filippa och morfar

