Lektionstips – återberätta text med hjälp av bilder
Årskurs: F-3
Tidsåtgång: ca 2 – 3 lektioner.
Material:
Läsplatta och appen Polylino
Bilaga ”kamera”
Färgpennor
Centralt innehåll:
Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter
textens form och innehåll.
Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text
kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
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:

Börja med att välja en högläsningsbok. Välj en bok som ni hinner läsa under lektionen.
Samtala med eleverna om vad som menas med inledning, handling och avslutning i
en berättelse. En berättelse har en inledning, en handling och en avslutning.
I inledningen lär man ofta känna personerna och miljön. Vilka är personerna i
berättelsen? I vilken miljö utspelar sig berättelsen?
Handling: Vad händer i berättelsen? Finns det något problem? Isåfall vad?
Avslutning: I avslutningen ska läsaren förstå hur problemet löstes och hur det gick för
karaktärerna. Hur avslutas berättelsen? Hur löstes problemet?
Låt eleverna fundera kring de olika delarna i berättelsen och anteckna på tavlan. Rita
gärna bilder till varje del (det kommer vara elevernas uppgift vid nästa lektioner).
Dela in eleverna i par och låt dem träna på att återberätta texten för varandra med
stöd av anteckningar och bilderna på tavlan. Behöver eleverna ha texten och bilderna
vid sin plats, låt dem ta ett kort på läsplattan.

Lektion 2:

Välj ut några böcker som eleverna kan välja mellan. Tänk på att välja böcker som
eleverna hinner läsa under lektionen.
Börja med att repetera vad inledning, handling och avslutning är i en berättelse.
Visa bilaga ”kamera” och rita den sedan på tavlan. Återberätta kort tillsammans
berättelsen ni läste förra lektionen och måla bilder utifrån inledning, handling och
avslutning.
Dela in eleverna i par och låt dem välja en av böckerna, annars väljer du samma
eller olika böcker åt paren.

Eleverna läser boken gemensamt. När de läst boken får de fundera på:
Hur börjar berättelsen? Vilka personer finns med? Vart utspelar sig berättelsen?
Vad finns det för problem i berättelsen?
Hur löser sig berättelsen? Hur avslutas den?
Efter det ska eleverna rita berättelsen i bilaga ”kamera”. Påminn om att det är viktigt
att bilderna kommer i rätt ordning. Har eleverna svårt med kronologisk ordning kan du
skriva några meningar som eleverna först får placera i ordning och måla utifrån.

Lektion 3:

Låt eleverna återberätta sina böcker för varandra och varför inte låta dem ta hem sina
kameror och återberätta för någon där hemma.
Anpassat för yngre elever eller elever som behöver mer stöd i sin läsning:
Lyssna på texten och måla bilder.
Läraren läser högläsning vid båda tillfällena och eleverna målar och återberättar
för varandra.
Måla tillsammans på tavlan och låt eleverna måla av.

Tips på böcker att använda
ABC-klubben: Asta kastar, Bea handlar, Cesar cyklar, Upp i trädet, Trolleri, Cesars
nya kläder.
Läshoppet nivå-böcker (lätt att anpassa för hela klassen)
Våra mest älskade sagor.

Bilaga kamera :

Exempel :

