Högläsning
med Bamse
- en lärarhandledning för årskurs 1-3

Högläsning med Bamse
Högläsning

barnen använda sin kreativitet och skapa
egna bilder till sagan.
Som en extra morot kan klassen skicka
in sina bilder och tävla om rolig Bamseläsning till klassrummet. Läs mer under
”Sagotävling skola” sist i handledningen.

Detta pedagogiska material innehåller fyra
arbetsmoment som tar sin utgångspunkt
i Bamse-sagan Också små vänner är bra.
I de olika övningarna får eleverna bland
annat testa på att läsa högt för varandra
med olika röster, diskutera sagans innehåll
i både par och helklass, samt arbeta med
ordförståelse. Sist men inte minst så får
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i Malmö
Sarah Hederstierna, Förstelärare på
Apelgårdsskolan i Malmö

Högläsning och att lyssna på historier utvecklar både språk och tal. Det är viktigt att
få in en vana, att läsa lite varje dag, men
sättet som vi läser på har också betydelse.
Ju större engagemang, desto roligare blir
det.

Bilaga 1: Sagan Också små vänner är bra.
Bilaga 2: Arbetsblad till arbetsmoment 1 och 2.

Arbetsmoment 1:

• Låt eleverna diskutera i par:

• Starta lektionen med att gå igenom

1. Finns det några ord som ni inte vet vad
de betyder? Ta reda på vad de betyder.
Till detta arbetsmoment finns en bilaga
med ett arbetsblad (bilaga 2).

Vad handlar sagan om?

lektionens syfte. Syftet med lektionen är
att eleverna ska bekanta sig med texten
och öva sin läsförståelse samt öva sin
förmåga att genom bilder och rubrik
skapa en förförståelse.

• Starta lektionen med att låta eleverna
gissa vad sagan kan handla om utifrån
sagans bild och/eller titel. Samla elevernas tankar i en gemensam mindmap
på tavlan.

• Högläs sagan Också små vänner är
bra för eleverna.

2. Vad handlar sagan om?
3. Vad är det som är så speciellt med
Bamse?
4. Vad kan man lära sig av sagan?

• Avsluta lektionen med att prata i helklass om elevernas svar på frågorna
och återkoppla till er mindmap och
diskutera/lyft fram hur viktigt det är
med bilder och rubriker för att öka
förståelsen.

Högläsning med Bamse
Arbetsmoment 2:
Ord i sagan

• Starta lektionen med att gå igenom
lektionens syfte. Syftet med lektionen är
att eleverna ska titta närmare på de olika
orden i sagan.

• Låt eleverna i par hitta följande i texten:
1. Vilket är sagans längsta ord?

3. Vad är det som är så speciellt med
Bamse?
4. Vad kan man lära sig av sagan?

• Avsluta lektionen med att prata i
helklass om elevernas svar på frågorna
och återkoppla till er mindmap och diskutera/lyft fram hur viktigt det är med
bilder och rubriker för att öka förståelsen.

2. Vilket är sagans kortaste ord?

Arbetsmoment 3:

läser läraren på något av följande sätt:
1. Som om hen har väldigt bråttom.

• Starta lektionen med att gå igenom

2. Som om hen är väldigt trött.

Läs för varandra

lektionens syfte. Syftet med lektionen är
att eleverna ska öva på att läsa högt.

• Låt eleverna läsa för varandra i par.
En gång vardera.

• Om eleverna är vana läsare kan de
sedan prova att läsa på något av följande sätt. En gång vardera eller så

Arbetsmoment 4:
Rita bilder till sagan

• Starta lektionen med att gå igenom
lektionens syfte. Syftet med lektionen är att
eleverna ska skapa egna bilder till sagan.

• Låt eleverna i par prata om vilka delar
i sagan som man kan rita teckningar till.

• Låt eleverna enskilt rita en eller flera
teckningar.

3. Som om hen är rädd.
4. Med olika röster till Bamse respektive
Kvack.

• Avsluta lektionen med med att prata
i helklass om hur det gick att läsa för
varandra.

• Avsluta eventuellt lektionen med att
prata i helklass om vilka i klassen som
vill skicka in sina teckningar som en del
i klassens tävlingsbidrag.

Sagotävling skola
Låt klassen skapa egna bilder till sagan och skicka dem i ett
gemensamt kuvert till oss senast den 7 november 2020.

Sagotävling Bamse
Bamse
205 07 Malmö
Glöm inte att ange klassens namn, lärares namn
och mejladress, skolans namn, skolans adress.

Vinster:
1:a pris

• 1 års prenumeration av Bamsetidningen till klassrummet
• 1 års prenumeration av Bamses Äventyr till klassrummet
• 1 års prenumeration av Bamse Kul att lära till klassrummet
• 5 Bamseböcker till klassrummet
2-5:e pris

• 1 års prenumeration av Bamsetidningen till klassrummet
• 1 Bamsebok till klassrummet

PS. På bamse.se finns ytterligare en tävling som är öppen för alla åldrar:

Bamses högläsnings-tävling

som pågår till den 7 november 2020.

