Modellektion 26 del 1, åk 1-3
Text: Lekparken och Cykeltävlingen, E Pettersson
• Modellering av Reportern och frågenivåerna
Förberedelser: Sätt upp visningsbilden med frågenivåerna ”På raderna, Mellan raderna
och Bortom raderna” väl synlig nära din plats i klassrummet.
Förbered om möjligt en storbildsvisning av texterna på OH, via projektor eller skriv de
båda texterna på whiteboarden. I det senare fallet kan det vara bra att först täcka över
texterna tills det är dags att läsa dem. Visa bara en text i taget.
Innan läsningen: Berätta att det finns en lässtrategi som hjälper oss att förstå att en text
går att läsa på flera nivåer. Håll upp bilden på Reportern och berätta att denna läsfixare ställer olika typer av frågor där svaren går att hitta På raderna, Mellan raderna och
Bortom raderna. Peka och visa de olika nivåerna på visningsbilden.
Läs nedanstående texter samtidigt som du visar dem (en i taget) på storbild eller whiteboard.
Lena gungade i lekparken.
Då såg hon några kompisar som byggde sandslott.
När hon kom hem undrade hennes mamma varför hennes byxor var sandiga.
Peka på aktuell nivå på visningsbilden och ställ en av nedanstående frågor i taget.
Låt eleverna besvara frågorna och visa dem var i texten du hittar svaret.
Vad gjorde Lena i lekparken? (Fråga På raderna)
Vad såg Lena i lekparken? (Fråga På raderna)
Varför var hennes byxor sandiga? (Fråga Mellan raderna)
Vad tycker du är roligast, att gunga eller att bygga sandslott? (Fråga Bortom raderna)
Läs och visa nu nästa text och ställ nedanstående frågor. Visa frågenivån på visningsbilden.
Kalle och Lisa cyklade nerför en backe.
De tävlade om vem som kunde cykla snabbast.
Plötsligt låg Kalle i diket.
Var cyklade Kalle och Lisa? (Fråga På raderna)
Varför låg Kalle i diket? (Fråga Mellan raderna)
Vad skulle du ha gjort om du var Lisa och Kalle låg i diket? (Fråga Bortom raderna)

Berätta att ni nu ska testa läsfixaren Reportern på en av Astrid Lindgrens texter.

