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Vips läsebok åk 1, nivå 1–4  
Rim
Provlektion

Lektionens titel: Språkets struktur – rim

Lektionsbeskrivning: Den här lektionen anknyter till Vips läsebok nivå 1-4 och tränar rim.

Lektionen innehåller en genomgång och ett arbetsblad där barnen ska hitta rimord på ett 

lustfyllt sätt.

Datum: 2012-12-01

Undervisningsnivå: Grundskola

Årskurs: Årsk 1

Ämne: Svenska

Lektionstyp: En muntlig gemensam övning och en skriftlig individuell övning

Titel: Vips läsebok 
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Syfte

Så relaterar lektionen till Lgr 11

Eleverna ska utveckla sin förmåga att:

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll

• Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens 

form och innehåll.

• Möta olika slags texter (rim).

Kunskapskrav som prövas

• Eleven läser bekanta och elevnära texter med flyt.

(Lgr 11)
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Rim

Genomförande: 

1. Säg ett enstavigt ord, exempelvis katt. Vem kan rimma på ordet katt (ratt hatt natt satt 

skatt platt fnatt fatt datt skratt matt chatt att).

2. Berätta att du ska säga tre ord, men det är bara två ord som rimmar. Vem hör rimorden? 

Säg: vas glas sås. Barnet svarar: vas glas. Fortsätt med exempelvis: hus katt mus/ vatten 

hål tvål/ chans svan svans/ mät mätt lätt.

3. Vänta med att dela ut övningsbladet. Projicera eller rita upp första exemplet på tavlan: 

en katt, en sol, en hatt, ett moln och en ratt. Ringa in katten. 

4. Finns det en bild på något som rimmar på katt? Barnet som svarar ringar in bilden. 

Finns det en bild på något annat som rimmar på katt? Barnet ringar in hatt/ratt. Vem 

kan dra ett streck från katten till de andra rimorden utan att strecket nuddar en bild 

som inte är inringad? Rimmar alla ord som vi har ringat in? Följ strecket och läs 

rimorden tillsammans.

5. Vem kan skriva ordet katt? Barnet skriver under bilden. Fortsätt med de andra orden. 

Följ strecket och läs de skrivna rimorden.

6. Dela ut övningsbladet. Berätta för barnen att den första uppgiften är nästan likadan 

som den ni har gjort tillsammans. Barnen ska nu göra den uppgiften på sitt eget papper 

och sedan fortsätta på egen hand med huvuduppgiften som repeterar rimord som 

slutar på ljudet O. De ska göra på samma sätt och först ringa in bilderna av orden som 

rimmar och sedan dra streck så att alla ord som rimmar ligger på samma bana.
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Rim

1. Ringa in orden som rimmar.

Rita ett streck mellan orden som rimmar.

2. Ringa in orden som rimmar. 

Rita ett streck mellan orden som rimmar.

Räkna rimorden. 

Hur många hittade du? 

Namn:   
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Vips läsebok åk 1, nivå 1–4  
Serier 1
Provlektion

Lektionens titel: Serier

Lektionsbeskrivning: Den här lektionen anknyter till Vips läsebok nivå 1-4 och tränar 

barnen att ta till sig en text utan bilder, genom att skapa egna bilder.

Lektionen behöver förberedas: Läraren väljer ut en för eleverna okänd text som de kan 

illustrera. Papper, färgkritor och färgpennor ska finnas tillgängligt  för barnen under 

lektionens gång.

Datum: 2012-12-01

Undervisningsnivå: Grundskola

Årskurs: Årsk 1

Ämne: Svenska

Lektionstyp: Gemensam introduktion och individuellt arbete

Titel: Vips läsebok 
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Syfte

Så relaterar lektionen till Lgr 11

Eleverna ska utveckla sin förmåga att:

• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Centralt innehåll

• Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens 

form och innehåll.

• Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

• Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor 

och myter.

• Texter som kombinerar ord och bild.

Kunskapskrav som prövas

• Eleven läser bekanta och elevnära texter med flyt.

• Eleven visar grundläggande (läs)förståelse genom att återge några för eleven viktiga 

delar av innehållet på ett enkelt sätt.

(Lgr 11)
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Serier

Förstår man vad som händer i en bok utan bilder?

Genomförande: 

1. Vilka serietidningar och tecknade figurer känner barnen till? Visa några av de mest 

kända barnseriefigurerna. Vad heter de och vilka egenskaper har de? Finns det andra 

figurer i samma serie? Vilka är snälla och vilka är dumma? Vem brukar ”vinna”?

2. Visa en serietidning, en vanlig skönlitterär barnbok och vuxenbok, exempelvis en 

roman. Vilken skillnad är det mellan dem? Vilken av de tre har flest bilder? Vad kallas 

det som står skrivet, det som man läser? Vilken av de tre har mest text? 

I serietidningar finns det bilder som visar nästan allt som händer. I barnböcker är det 

oftast minst en bild på varje sida och en text att läsa. Hur ser det ut i vuxenböcker?

3. Hur vet man vad en bok handlar om när det inte finns bilder på personerna och på hur 

det ser ut där de bor?

Berätta för barnen att de ska få veta hur det går till.

Förbered lektionen med att lägga ut papper och ställa färger på barnens platser. 

Läs ett kort, beskrivande avsnitt ur en valfri barnbok. Det ska vara en för barnen okänd 

text ur en bok som inte är animerad eller filmatiserad. Visa inte omslagets bild eller bilderna 

i boken.

Nu ritar och målar barnen de ”bilder” de såg framför sig när du läste högt.

Skriv ut texten du läst i stor grad och sätt upp den på väggen. Montera barnens bilder vid 

eller runt omkring. Vilka likheter och skillnader har bilderna? 

Berätta att när vi hör eller läser något då gör vi egna bilder i huvudet med hjälp av vår 

fantasi och av annat som vi har sett eller har varit med om. Vi fantiserar och tänker oss in i 

hur någon eller något ser ut fast vi inte vet exakt, och fast vi inte får se någon bild.

Så fungerar det när vi lyssnar på någon som läser för oss och när vi läser böcker där det inte 

finns några bilder.



1 Vips Provlektion © Författarna och Liber AB Får kopieras
ISBN: 47-10168, 47-10169, 47-10170, 47-10171

Vips läsebok åk 1, nivå 1–4  
Serier 2
Provlektion

Lektionens titel: Pratbubblor

Lektionsbeskrivning: Den här lektionen anknyter till Vips läsebok nivå 1-4 och tränar seriers 

uppbyggnad med pratbubblor. Papper färgkritor och färgpennor ska finnas tillgängligt  för 

barnen under lektionens gång.

Datum: 2012-12-01

Undervisningsnivå: Grundskola

Årskurs: Årsk 1

Ämne: Svenska

Lektionstyp: Gemensam introduktion och individuellt arbete

Titel: Vips läsebok 
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Syfte

Så relaterar lektionen till Lgr 11

Eleverna ska utveckla sin förmåga att:

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll

• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska 

uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

• Muntliga presentationer. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationerna. 

• Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor 

och myter.

• Texter som kombinerar ord och bild.

Kunskapskrav som prövas

• Eleven skriver enkla texter med läslig handstil.

• Eleven kombinerar sina texter med bilder för att förtydliga och förstärka budskapet.

(Lgr 11)
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Pratbubblor

Genomförande: 

Om du inte gjort lektionsförslag 1 passar det bra att inleda med punkt 1.

1. Samtala med barnen om vilka serietidningar de känner till. Visa några av de mest kända 

barnseriefigurerna. Vad heter de och vilka egenskaper har de? Vet barnen något om de 

andra figurerna i samma serie? Vilka är snälla och vilka är dumma? Vilka brukar vinna?/

Vilka brukar det går bra för till slut?

2. I serier finns det många bilder på varje sida och inte så mycket text. Bilderna visar 

nästan allt som händer, men hur vet man vad seriefigurerna säger? 

3. Rita en pratbubbla på tavlan eller visa en stor, tom, urklippt papperspratbubbla. Vet 

barnen vad det är? Vad används den till? Rita en streckgubbe någonstans i mitten på 

tavlan eller sätt upp en bild på en seriefigur. Vad tror ni att den här ”figuren” säger? 

Skriv barnens förslag i pratbubblan. Skriv med versaler. Berätta att det är vanligt i serier 

att man skriver med de stora bokstäverna, versalerna. Visa eller rita en pratbubbla till 

och skriv samma text med vanlig brödtext.

4. Finns det fler sorters bubblor än pratbubblor? Hur ser en tankebubbla ut? Barnet som 

föreslagit en annan bubbla kan rita den på tavlan. Vad tror ni att ”figuren” tänker/

viskar/ropar? Skriv texten med versaler i bubblan. Rita en likadan bubbla och skriv med 

gemener. Fortsätt på samma sätt med de andra typerna av bubblor. De vanligaste är 

tankebubblor, viskningsbubblor (streckade kanter) och skrikbubblor (taggiga kanter). 

Alternativt använder du bifogat kopieringsunderlag och förstorar de bubblor som du 

behöver.

5. Kopiera papperet med de olika bubblorna, förslagsvis ett till varje barn (se bifogad 

kopieringsblad). Naturligtvis kan de rita och klippa ut egna bubblor. Ge barnen tillgång 

till ritpapper, tonpapper/sugar paper, limstift och färgpennor. Nu kan barnen rita och 

måla en eller flera egna seriefigurer. Tipsa barnen om att seriefigurer kan se ut som 

levande tomater, fyrkanter eller kottar. De måste inte se ut som människor eller djur. 

6. De barn som inte skriver själva behöver kanske en förlaga som är skriven med versaler. 

Barnet dikterar för dig och skriver sedan av.

7. Sätt upp barnens seriefigurer och pratbubblor eller fotografera dem och gör ett 

bildspel. Barnet övar att läsa sin egen pratbubbeltext. 

8. Vid ett senare tillfälle kan ni repetera och låta alla barnen läsa vad allas seriefigurer 

säger eller tänker.
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Kopieringsunderlag
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Vips läsebok åk 1, nivå 1–4  
Serier 3
Provlektion

Lektionens titel: Skriva text i pratbubblan

Lektionsbeskrivning: Den här lektionen anknyter till Vips läsebok nivå 1-4 och tränar seriers 

uppbyggnad med pratbubblor. Papper färgkritor och färgpennor och saxar ska finnas 

tillgängligt  för barnen under lektionens gång.

Datum: 2012-12-01

Undervisningsnivå: Grundskola

Årskurs: Årsk 1

Ämne: Svenska

Lektionstyp: Gemensam introduktion och individuellt arbete

Titel: Vips läsebok 
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Syfte

Så relaterar lektionen till Lgr 11

Eleverna ska utveckla sin förmåga att:

• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll

• Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens 

form och innehåll.

• Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor 

och myter.

• Texter som kombinerar ord och bild.

Kunskapskrav som prövas

• Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt.

(Lgr 11)
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Skriva text i pratbubblan

Genomförande: 

Läs gärna de båda tidigare lektionsförslagen om serier innan du börjar.

1. Lägg fram exempelvis dagstidningar, veckotidningar, reklamblad, klädkataloger samt 

papperslim, ritpapper och pennor.

2. Visa barnen en stor bild på ett djur eller en person som du har klippt ut. Samtala om 

vem/vad det är. Beskriv utseende och fantisera om intressen, namn, arbete, familj, 

boende. Hitta tillsammans på var den här personen eller djuret är just nu och vad den/

det gör om det inte syns på bilden.

3. Ta fram en pratbubbla som är lagom stor till bilden. Håll bubblan så att pipen riktas 

mot eller i närheten av munnen/nosen. Vem minns vad det är för typ av bubbla? När 

används den? Repetera vilka andra bubblor det finns. (t.ex. tankebubbla, 

viskningsbubbla och utropsbubbla)

4. Säg till barnen att det finns en person/ett djur till som inte syns på bilden. Vem/Vad 

skulle det kunna vara? Peka på pratbubblan och fråga barnen vad personen/djuret som 

syns säger till den som vi inte ser. Rita en riktigt stor pratbubbla på tavlan. Skriv ett av 

barnens förslag. Skriv med versaler. Rita en pratbubbla till och skriv samma text eller 

ett annat barns förslag. Den här gången skriver du med gemener.

5. Nu är det dags för barnen att klippa ut bilder på personer, djur, figurer, bilar eller 

frukter. I fantasins värld kan alla prata. Bilden klistras fast på ett större papper. Påminn 

om att det ska finnas plats för minst en pratbubbla. Sedan ritar barnen och klipper ut 

egna pratbubblor. De kan också välja en pratbubbla från kopieringsunderlaget i 

handledningen. Slutligen hittar de på en text som de skriver i pratbubblan. Om de har 

skissblock kan de först öva att skriva texten där. Om utrymmet i bubblan inte räcker till 

kan de skriva resten av texten i en ny pratbubbla.

6. Det kan finnas någon i gruppen som behöver en förlaga skriven med versaler. Barnet 

dikterar då för dig och skriver sedan av texten.

7. Varje barn skriver namn på baksidan av sitt blad och övar sedan på att läsa sin 

pratbubbeltext.

8. Gör ett fint omslagsblad. Klistra på en stor pratbubbla och skriv titeln i den, förslagsvis 

ALLA VÅRA PRATBUBBLOR. Häfta ihop allas blad till en bok.

9. Under samlingen eller fruktstunden kan ni läsa några sidor i taget. Barnen läser sin egen 

sida. De barn som behöver träna i förväg får tid att förbereda sig.
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Vips läsebok åk 1, nivå 1–4  
Serier 4
Provlektion

Lektionens titel: Vad sa jag?

Lektionsbeskrivning: Den här lektionen anknyter till Vips läsebok nivå 1-4 och tränar seriers 

uppbyggnad med pratbubblor. Papper färgkritor och färgpennor ska finnas tillgängligt  för 

barnen under lektionens gång.

Datum: 2012-12-01

Undervisningsnivå: Grundskola

Årskurs: Årsk 1

Ämne: Svenska

Lektionstyp: Gemensam introduktion och individuellt arbete

Titel: Vips läsebok 
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Syfte

Så relaterar lektionen till Lgr 11

Eleverna ska utveckla sin förmåga att:

• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll

• Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens 

form och innehåll.

• Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor 

och myter.

• Texter som kombinerar ord och bild.

Kunskapskrav som prövas

• Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt.

(Lgr 11)
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Vad sa jag?

Genomförande: 

Läs gärna de tidigare lektionsförslagen om serier innan du börjar. Det här är ännu ett förslag 

på hur du kan stimulera barnen att skriva text i pratbubblor. 

1. Gör enkla svartvita utskrifter av bilder på varje barn eller låt dem ta med ett kort på sig 

själva, gärna när de gör något. Naturligtvis kan de rita av sig själva och använda den 

bilden.

2. Barnen ritar en egen pratbubbla och klipper ut den eller en pratbubbla från 

kopieringsunderlaget (se bifogat kopieringsblad). De skriver på egen hand ett ord eller 

en valfri text som passar till situationen på bilden. Liksom tidigare skriver du en förlaga 

åt de barn som vill ha det.

3. Om det snart är dags för föräldramöte kan barnen skriva en hälsning till sina föräldrar. 

Tänk vad roligt det skulle vara för barnen om föräldrarna ritade en bild och skrev något 

tillbaka i en pratbubbla!

4. Bilderna på barnen och deras pratbubblor kan sätta upp på väggen eller sättas ihop till 

en bok.

5. Vid ett senare tillfälle, eller när ni får en stund över, kan du peka på eller visa en av 

bilderna. Varje barn läser texten i sin pratbubbla och resten av gruppen fortsätter 

genom att fylla i: …, sa Ali, d.v.s. namnet på det barnet. Det är en bra 

uppmärksamhetsövning.

6. En annan gång kan du eller ett barn peka på en bild i taget och hela gruppen säger både 

repliken och vem som skrev den.
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Kopieringsunderlag
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Vips läsebok åk 1, nivå 1–4  
Serier 5
Provlektion

Lektionens titel: Att läsa text i pratbubblan på olika sätt

Lektionsbeskrivning: Den här lektionen anknyter till Vips läsebok nivå 1-4 och tränar 

vanligt förekommande utropsord (interjektioner) i serier. Genom att betona orden med 

olika tonfall får orden olika innebörd. Papper färgkritor och färgpennor ska finnas tillgängligt  

för barnen under lektionens gång.

Datum: 2012-12-01

Undervisningsnivå: Grundskola

Årskurs: Årsk 1

Ämne: Svenska

Lektionstyp: Gruppövning

Titel: Vips läsebok 
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Syfte

Så relaterar lektionen till Lgr 11

Eleverna ska utveckla sin förmåga att:

• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll

• Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens 

form och innehåll.

• Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor 

och myter.

• Texter som kombinerar ord och bild.

Kunskapskrav som prövas

• Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt.

(Lgr 11)
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Att läsa text i pratbubblan på olika sätt

Genomförande: 

Läs gärna de tidigare lektionsförslagen om serier innan du börjar.

1. Förstora ett antal pratbubblor eller rita egna pratbubblor och klipp ut dem. Du kan 

också rita pratbubblorna direkt på tavlan. Fördelen med de två första alternativen är att 

de kan sparas till ett senare tillfälle.

2. Skriv de ord och interjektioner som ni har läst hittills exempelvis:  

O! AJ! JA! NEJ! HEJ! VA? / O! Aj! Ja! Nej! Hej! Va?

3. Läs varje pratbubblas text tillsammans med barnen. Läs med vanlig neutral röst.

4. Peka på pratbubblan med O, och säg O med en mycket besviken röst. Hur tror ni att jag 

känner mig när jag säger O på det här sättet? Vad kan ha hänt som gör mig så besviken?

5. Säg O igen, men den här gången som om du är väldigt överraskad. Fråga barnen hur de 

tror att du känner dig och vad som kan ha hänt som gör dig så förvånad.

6. Hur känner man sig när man säger AJ/Aj? Vad kan ha hänt? Säger du aj med samma röst 

oavsett vad som har hänt? Hur säger du aj om en mygga sticker dig? Om du ramlar 

med cykeln och slår dig så att det gör väldigt ont? Om du snubblar inomhus utan att 

ramla?

7. På vilka olika sätt kan man känna sig när man säger ”Ja”? Rita smileys för exempelvis 

glad, arg (taggig mun) sur ledsen(tårar)

8. Pröva att säga ”Ja” på de här olika sätten. 

9. Låt rädd och säg Nej! Fråga barnen hur du känner dig. Vad kan ha hänt? Peka på en 

smiley i taget och pröva att säga först Nej och sedan Hej på alla olika sätt.

10. Vid ett senare tillfälle väljer ett barn en pratbubbla med text och säger den på ett 

speciellt sätt. En klasskompis pekar först på rätt pratbubbla och sedan på rätt smiley, 

eller säger på vilket sätt/med vilken känsla ordet lästes.
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Vips läsebok åk 1, nivå 1–4  
Serier 6
Provlektion

Lektionens titel: Seriefigurer av potatistryck

Lektionsbeskrivning: Den här lektionen anknyter till Vips läsebok nivå 1-4 och tränar seriers 

uppbyggnad med pratbubblor. Eleverna gör serier med potatistryck. Papper, akvarellfärg, 

svampar, färgpennor och potatishalvor ska finnas tillgängligt  för barnen under lektionens 

gång.

Datum: 2012-12-01

Undervisningsnivå: Grundskola

Årskurs: Årsk 1

Ämne: Svenska

Lektionstyp: Gemensam introduktion och individuellt arbete med text- och bildskapande

Titel: Vips läsebok 



2 Vips Provlektion © Författarna och Liber AB Får kopieras
ISBN: 47-10168, 47-10169, 47-10170, 47-10171

Syfte

Så relaterar lektionen till Lgr 11

Eleverna ska utveckla sin förmåga att:

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

• anpassa språket till olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll

• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska 

uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

• Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika 

mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

• Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor 

och myter.

• Texter som kombinerar ord och bild.

Kunskapskrav som prövas

• Eleven skriver berättande texter med tydlig inledning, handling och avslutning.

• Eleven berättar och beskriver vardagliga händelser så att innehållet tydligt framgår.

(Lgr 11)
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Seriefigurer av potatistryck

Genomförande: 

1. Samtala om seriefigurer. Hur kommer det sig att vi känner igen t.ex. Bamse? Har Bamse 

olika kläder på sig? Har han olika färger på mössan? Ta gärna med ett par serietidningar 

och låt barnen studera dem. Varför ser seriefigurerna likadana ut/har de samma kläder 

på sig i alla berättelserna? Är det enkelt eller svårt att rita en figur om och om igen så 

att den ser likadan ut? Hur gör de som ritar serier för att det ska bli enklare? Jämför 

gärna med tecknad film.

2. Vik ett A4-ark en gång och visa barnen att det ska bli en serietidning med en framsida, 

en första sida, en andra sida och en tredje sida (baksidan).

3. Dela in tavlan i fyra delar eller rita fyra stora rutor och berätta att de ska föreställa de 

fyra sidorna.

4. Dela en bakpotatis på längden eller tvären. Gnugga en lätt fuktad tvättsvamp 

(kökssvamp) mot en akvarellfärg. Tryck potatishalvan mot svampen eller vice versa så 

att ytan får färg. Gör sedan ett enda potatisavtryck i rutorna 1-4 på tavlan. Säg att det 

kallas potatistryck och att avtrycken ska bli en seriefigur.

5. Ska figuren ha både armar och ben eller bara ben? Hur många? Rita som barnen 

föreslår och gör likadant med alla avtryck.

6. Vem kan hitta på vad figuren ska göra? Vad ska den få vara med om? Vad ska hända 

först, sedan och till slut? Lyssna på många förslag. Avsluta med att säga att idéerna är 

bra och att de snart ska få använda sina förslag själva.

7. Dela ut papper som barnen viker. Numrera sidorna 1-3 så är det enklare att komma 

ihåg vad som är omslag och vad som är ”seriesidor”. 

8. Skär råa potatisar i halvor, en halva per barn. Lägg skyddspapper på ett eller flera bord 

dit barnen går och gör sina potatistryck, alternativt på deras egen plats. 

9. OBS! Visa gärna hur det blir om svampen är för blöt när man trycker. Potatisen 

innehåller vatten och det blir lätt för mycket. Trycken på ena sidan papperet måste 

torka helt och hållet innan barnet vänder på det. Under tiden kan barnen fundera på 

vad figuren ska heta, hur den ska se ut och vad som ska hända. De kan också passa på 

att rita egna pratbubblor till replikerna eller använda kopieringsunderlaget.

10. Till sist gör barnet framsidan färdig med figuren som förslagsvis säger vad serien heter.

11. Vid ett senare tillfälle presenterar barnen sina serier för varandra genom att berätta 

och beskriva vad som händer deras påhittade figur i de tre olika rutorna.
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Vips läsebok åk 1, nivå 1–4  
Serier 7
Provlektion

Lektionens titel: Roliga historier på rulle

Lektionsbeskrivning: Den här lektionen anknyter till Vips läsebok nivå 1-4 och tränar seriers 

uppbyggnad i sekvenser. Papper, färgpennor och saxar ska finnas tillgängligt  för barnen 

under lektionens gång.

Datum: 2012-12-01

Undervisningsnivå: Grundskola

Årskurs: Årsk 1

Ämne: Svenska

Lektionstyp: Gemensam introduktion och individuellt arbete med text- och bildskapande

Titel: Vips läsebok 
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Syfte

Så relaterar lektionen till Lgr 11

Eleverna ska utveckla sin förmåga att:

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

• anpassa språket till olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll

• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska 

uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

• Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika 

mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

• Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor 

och myter.

• Texter som kombinerar ord och bild.

Kunskapskrav som prövas

• Eleven skriver berättande texter med tydlig inledning, handling och avslutning.

• Eleven berättar och beskriver vardagliga händelser så att innehållet tydligt framgår.

(Lgr 11)
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Roliga historier på rulle

Genomförande: 

1. Klipp i förväg ca 50 cm långa toalettrullebreda remsor av spännpapper, en till dig själv 

för demonstration och en till varje barn.

2. Berätta en enkel, rolig historia. Kan något barn en rolig historia? Läs eller berätta fler 

historier för barnen. Se gärna till att det finns böcker med roliga historier i klassrummet.

3. Dela ut remsorna, kalla dem för filmremsor. Säg att barnen ska vika remsan på mitten 

samtidigt som du visar hur du viker din remsa. Instruera dem att vika den dubbla 

remsan på mitten en gång till, och så en sista gång. Fråga om någon kan lista ut hur 

många rutor det kommer att vara när remsan vecklas ut. Veckla ut remsan och låt 

barnen kontrollräkna.

4. Sätt upp din remsa på tavlan med magneter eller häftmassa. Välj en av dina roliga 

historier och berätta den första sekvensen samtidigt som du pekar på den första rutan. 

Återberätta historiens sekvenser tillsammans med barnen och peka på ruta för ruta. 

Säg att du ska rita din roliga historia som en serie/som en tecknad film.

5. Ge barnen i uppgift att rita en annan rolig historia. De kan också hitta på en egen 

tecknad film. Gå runt och fråga barnen om de har funderat på hur filmen ska börja, vad 

som ska hända sedan och hur den ska sluta. Det som är suveränt med roliga historier är 

att de har ett slut, och oftast ett roligt slut. När serierna/ filmerna ska visas är det 

förstås kul om de har en poäng.

6. Barnen använder färgpennor, tuschpennor eller målarfärger. De ritar och klipper ut 

egna pratbubblor eller använder kopieringsunderlaget.

7. När serierna/filmerna är färdiga kan de sättas upp på väggen så att alla får läsa dem. 

När de ska tas ner kan de rullas och stoppas in i en klädd och namnad tom toalettrulle 

så blir de inte förstörda.
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