Lätt & blandat
Läsgodis för alla smaker
Om boken
En färgsprakande och lättläst antologi för nybörjarläsaren med texter
för alla. Här hittar du bland annat roliga historier, deckargåtor, serier,
ramsor samt kortare och längre berättelser. Det finns helt enkelt något
för alla smaker. Möt kända karaktärer och nya bekantskaper i denna
bok som både väcker läslust och ger en möjlighet att träna läsförmåga.
Några av Sveriges främsta författare och illustratörer medverkar så det
är verkligen en bok som bjuder in till att prova på olika författare och
texttyper för att sedan hitta just den egna favoriten.

Före läsningen


Studera omslaget tillsammans och förutspå bokens handling och tema.
Vad tror du att boken kommer att handla om? Vilka ledtrådar finns det? Vad kan titeln betyda?
Finns det något med boken som påminner om något annat som du har sett eller hört någon
annanstans?



Använd gärna E-P-A metoden både före och under läsningen, det vill säga låt eleverna först
fundera Enskilt, sedan i Par och till sist diskuterar Alla tillsammans.

 Vad har vi för förväntningar på boken?
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Under läsningen


Arbeta med rim och ramsor.



Arbeta med register och innehållsförteckning:
- Vad är det för skillnad på innehållsförteckning och register?
- Känner eleverna igen någon författare eller illustratör sedan tidigare?
- Jämför med andra böcker, både skön- och facklitteratur. Öva på att slå upp i register.



Arbeta med författare och illustratörer.



Arbeta med serier:
- Läs en kortare text och sammanfatta den genom att rita en serie om handlingen.
- Vad betyder de olika pratbubblorna? Hur vet man vad som händer mellan rutorna?
- Läser man ”på riktigt” när man läser serier? Vad är läsning egentligen? Diskutera!

Efter läsningen


Var det någon text eller författare som du tyckte var extra bra och vill läsa mer av? Öva på att slå
upp olika författare i bibliotekets katalog. Hur många böcker har författarna skrivit? På vilka
skolor finns böckerna? Är någon av dem utlånade?



Skriv en faktatext om någon av författarna eller illustratörerna.



Skriv rim, ramsor och poesi tillsammans och enskilt.

Kontakta gärna skolbibliotekarien för att få tips på hur du kan lägga upp arbetet med
informationssökning och källkritik kopplat till de olika arbetsområdena. Du kan även få fler exempel
på de olika texttyperna som förekommer i boken.
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