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Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier - Svenska/Svenska som andraspråk, Årskurs 4-6

Syfte
Att eleverna ska aktivera förförståelse och få ett intresse för boken vi ska läsa.
Läraren reflekterar
Jag vill alltid att mina elever tänker efter och funderar kring en bok och dess innehåll innan vi börjar läsa. Den här
gången lät jag mina elever utgå ifrån framsidan och titeln i sina första tankar om boken. När de ska tänka kring vad
de tror att boken kommer att handla om och vad de får för uppfattning om vad titeln kan betyda är det viktigt att säga till
dem ”inget är rätt eller fel, här får du tro och gissa precis som du vill”.
Metod och exempel
Jag projicerar bilden av framsidan och ställer några frågor som eleverna får fundera på:

Efter att de funderat och pratat med varandra kring titeln och vad som kan menas med ett extra liv samt vilka
personerna på framsidan är och vad de gör får de sedan skriva ner sina tankar. Tanken är att de sedan ska gå
tillbaka dit för att se vad de tänkte innan och jämföra med hur det faktiskt blev.
Elevexempel
Vad tror du menas med ett extra liv? Kan det betyda flera olika saker? Skriv och berätta.
Jag tror att de menas att killen har ett tufft liv i skolan och har inte så många vänner och är ofta för sig själv och inte
pratar med någon och hemma så har han ett liv fullt med kompisar fast på internet.
Jag tror att det kan betyda olika saker, t ex att man har ett liv på nätet där man är som en annan person. Man kan även
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ha en fake identitet både på nätet och i verkligheten. Det kan var så att man har skilda föräldrar och bor på två helt olika
platser och har det helt annorlunda på de olika platserna.
Jag tror det menas med att utanför deras vanliga liv så har dem ett hemligt liv som typ Hannah Montana, t.e.x att på
dagarna är hon en vanlig tjej som går i skolan men på kvällar/helger så är hon en superstjärna som sjunger för tusentals
människor. Eller som spiderman som är en vanlig kille men när det händer något i staden så sätter han på sig dräkten
och räddar folk men ingen vet vem han är under masken.
Jag tror att det menas med att ifall man dör så kanske man får en ny chans.

Vilka är personerna på framsidan? Beskriv vad de gör och hur de ser ut – vilka är de tror du? Har de någon
relation till varandra? Vilken i så fall?
Jag tror att den övre personen är den nedre personens yngre bror och att han har gått igenom exakt samma sak som
han lillebror och har det tufft i livet.
Jag tycker att bilden är väldigt oklar och jag får inte riktigt upp någon bild framför mig hur gamla dem är, om det är en
man eller kvinna eller vilka slags personer det är. Så jag får väl bara gissa. Det skulle kunna vara så att bilden högst
upp är en bild på en kille i 12 års åldern som sitter och spelar tv spel och håller en tv-spelskontroll i händerna. Jag
tycker att han liknar en kille med sitt korta hår och t-shirten och jeansen. Men det skulle lika gärna kunna vara en tjej.
Men jag tror att personen på bilden iallafall borde vara mellan 10 – 15 år. På bilden längst ner är det en man tror jag,
han ser ut att vara ganska gammal, det skulle kunna vara personen på bilden den övres pappa. Han skulle kunna vara
mellan 35 – 45 tror jag. Han ligger på golvet, vägen eller vad det nu kan vara, på bilden. Han ser inte ut att må särskilt
bra, kanske är han skadad. Kanske är han inte en så bra pappa till barnet på bilden?
Jag tror att personen högst upp är en kille på ungefär 10-12 år och att han har det lite lyxigt och att han är lite
bortskämd.
Den andra personen längst ner tror jag är en kille på 30-35 år och så är han lite fattig och han har nog ingenstans och
bo så han sover på gatan och försöker skaffa pengar på någe vis.
Han där uppe är en kille som är 8 år och gillar att spelar tv spel och han där nere är en kille som har svimmat. Jag tror
de är syskon som har skiljts från varandra när de var små.
LGR 11 Förmåga (kopplingar till åk 9)
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Centralt innehåll
Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv
samt deras syften, avsändare och sammanhang.
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