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Pastellserien Bas
Art.nr. 7762-948-1
Böcker i serien:
• Bos tå
• Bos såg
• Bos syn
• Bos jul

Användningsområden
• förskola
• skola
• specialundervisning
Målgrupp
• personer som just lärt sig ljuda
• personer som ljudar mycket långsamt
• ljudande läsare med lågt arbetsminne
• ljudande läsare med låg läsmotivation
Syfte
• Ge möjlighet till läsning av fullständiga
böcker för målgruppen.
• Stärka självförtroendet i läsning för
målgruppen.
• Sporra läslusten hos målgruppen.

Böckernas utformning

Innan läsning

Alla böcker är på samma nivå läsmässigt,
oavsett numrering.
Text på vänster sida, bild på höger.
Ord på max tre bokstäver.
Företrädesvis långa vokaler.
Inga konsonantkluster.
Enkla bilder utan bakgrund.
Roligt och spännande innehåll.

• Välj ut en bok som passar läsaren för
tillfället. Det kan vara beroende på tid
på året, intresse eller något som hänt
nyligen i vardagen.

Förslag på aktiviteter
Att stärka självkänslan och höja läsmotiva
tionen är en sak som kräver stark individ
anpassning. Böckerna kan användas
enskilt, i grupp, i hemmet, med eller utan
pedagogstöd etc. Aktiviteterna här ska ses
som förslag och inte en absolut arbets
gång. Pedagogen avgör vad som passar
läsaren bäst.

• Kontrollera att läsaren kan bokstavs
ljuden på de i boken ingående orden.
• Titta tillsammans på omslaget och
samtala kring det. Vad ser vi? Vad säger
det om boken? Vad tror vi den kommer
handla om?
• Låt läsaren titta igenom boken om det
är viktigt med förutsägbarhet.
Under läsning
• Låt läsaren ljuda sig ostört genom
orden.

• Ge inte hjälp med ljudningen om läsaren
själv inte ger upp.
• Samtala om varje uppslag om läsaren
behöver pauser mellan dem.
• Låt läsaren plöja hela boken i ett svep.
Efter läsning
• Samtala kring innehållet. Var det som vi
trodde? Har vi varit med om något liknan
de? Hur gjorde vi då? Hur tyckte vi boken
var? Vad kunde hänt istället?
• Samtala kring läsprocessen. Hur gick det?
Vad var lättast? Vad kändes krångligt?

Sista sidan
• Sista sidan är en sammanfattning av all
text. Uppmärksamma läsaren på detta.
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• Låt läsaren läsa hela texten igen om ork
finns.
• Titta på sista sidan och hitta meningarna
där de står i boken.
• Skriv av meningarna på lösa lappar och
låt läsaren sortera dem efter händelserna i
boken.
• Skriv av meningarna på lösa lappar och låt
läsaren göra en annan händelseutveckling
av dem.
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