
 
 

                                         Hej därhemma!                                       Oktoberbrevet årskurs 1 

Tack för ett trevligt föräldramöte. Om ni inte hade möjlighet att närvara kan ni gärna ta 

kontakt med någon förälder och informera er vad som togs upp på mötet. Anette (Hannes 

mamma) skrev också ett protokoll. 

Lite info om arbetet i skolan: 

I No har vi arbetat med  tema ”Hösten” Varje grupp går ut en gång i veckan och undersöker, 

upptäcker vad som händer med växter och djur . I klassrummet följer vi upp och läser, ritar, 

målar och skriver om vad vi lärt oss. 

 

På föräldramötet visade jag ett bildspel om hur vi arbetar med att utveckla barnens 

läsförståelse. Vi tar hjälp av s k  ”läsfixare”. Varje läsfixare har sin egen strategi för att vara 

ett stöd för en djupare läsförståelse. I skolan arbetar vi varje vecka med en lässtrategi i taget 

för att barnen skall bli medvetna om hur de kan öka sin läsförståelse. Du som förälder kan 

också använda dig av dessa när ditt barn har läsläxa. 

 Här kommer informationen från bildspelet i en förkortad version. 

 

  

Spågumman förutspår och ställer hypoteser om texten genom att titta närmare 

på rubriker, bilder, bildtexter och textgenre. Denna strategi används innan, 

under och efter läsningen. Vid läsning av berättande texter handlar 

förutsägelserna om vad som kommer att hända senare i berättelsen. 

Konstnären skapar inre bilder av det lästa. Med hjälp av sinnena lever läsaren 

sig in i texten och kan se, höra och känna det texten berättar om. Konstnären 

används under läsningen. 

http://www.enlasandeklass.se/wp-content/uploads/2014/06/laslinjal.pdf#page=1
http://www.enlasandeklass.se/wp-content/uploads/2014/06/laslinjal.pdf#page=1
http://enlasandeklass.se/text/konstnaren/
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Detektiven reder ut oklarheter, nya ord och uttryck. Strategin används under läsningen 

och innebär att eleven läser om ordet, meningen eller läser om stycket för att få ordet i ett 

sammanhang. Funderar på om ordet är sammansatt av flera ord. Funderar på vad det är för sorts ord 

(substantiv, adjektiv, verb) Använder sina förkunskaper i ämnet. Slår upp ordet eller frågar någon vad 

det kan betyda. 

 

Reportern ställer frågor på tre nivåer om texten. Dessa nivåer är på raden, mellan 

raderna och bortom raderna. Frågor på raden kan besvaras med information som står direkt uttalad i 

texten. Frågor mellan raderna är sådana som kräver att läsaren kan hitta svaren på olika ställen i texten 

och dra egna slutsatser. Detta brukar kallas, att läsa mellan raderna. För att svara på frågor bortom 

raderna krävs att läsaren använder sina tidigare kunskaper och erfarenheter, att de gör text-

kopplingar.  Reportern används under och efter läsningen. 

Exempel på frågor; Vad? Var? Vart?  Vem? När?  Vilken?  Varför? 

Cowboyen sammanfattar det viktigaste i texten. Denna strategi används både under 

och efter läsningen och är extra viktig vid läsning för att lära. Cowboyen används för att sammanfatta 

både skönlitterära texter och faktatexter. 

Det här händer i oktober: 

Måndagen den 2 oktober är det  fotografering för årskurs 1. 

Vecka 44 är det höstlov/läslov. 

 Passa på att njuta av att läsa en” rolig/spännande/läskig ” bok under lovet. Berätta om din bok för kompisarna och ge en 

motivering till varför den var bra eller mindre bra. 

 Läxa i oktober 

Läsläxa till varje onsdag  

Matteläxa till fredagar.  

                            Hösthälsningar från Margaretha, Jimmy och Suzanne 

                                       
                                                           

 Vad hände först? 

 Vad hände sedan? 

 Hur slutade det? 

http://enlasandeklass.se/reportern/
http://enlasandeklass.se/text/cowboyen/


 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 


