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Hur kan vi motivera våra elever att läsa i
sommar?
Här kommer ett förslag som kombinerar en liten
sommargåva och läsutmaning. Små
snacksboxar/popcornboxar och en liten bok samt popcorn.
Det finns billigare små böcker för barn, för de yngsta
kanske en PIXI-bok kan fungera? Eleverna får en bok och
ett paket popcorn. Om du är osäker på om eleverna har
möjlighet att poppa en påse micropopcorn så går det lika
bra med en liten påse färdigpoppade.
När jag gjort läsutmaningar med mina elever så har jag i
åtanke att de har olika förutsättningar att läsa under
sommaren. Därför brukar jag ha någon eller några veckor
vid läsårsstart där jag hjälper de elever som vill, att läsa
och fylla i uppgiften.
Eleverna får med sig utskrivna popcorn som de ska fylla i.
Varje tillfälle de läst 15 minuter så väljer de ett ord från
texten. Det kan vara ett ord som de tycker om, ett ord
som är nytt eller klurigt. Eleverna väljer själv hur många
popcorn de fyller i, det läggs inget fokus på antal lästillfälle
de haft under sommaren – alla bidrar utifrån sin egen
förmåga.

När eleverna kommer tillbaks till skolan så kan ni sätta
upp alla elevernas popcorn på en vägg eller dörr.! Du kan
med fördel klippa ut en stor ”popcornbox” som ni sätter
popcornen över. Fira med goda popcorn och titta stolt på
alla ”läspopcorn” som ni gemensamt samlat! Den poppiga
festen kan bestå av popcorn, ett roligt bingo som
beskrivs nedan eller varför inte lite dans till låten popcorn?

	
  

Nu har ni en stor samling med ord. Dessa ord kan ni sedan
använda i nya uppgifter. Istället för att skriva om hur
sommarlovet varit så kan eleverna få i uppgift att
utifrån de gemensamma orden skapa berättelser eller för
de yngsta eleverna meningar. Exempel, varje elev (enskilt
eller i par) väljer ut några ord från den stora
popcornboxen. De skriver sedan en berättelse där orden
finns, det är roligt om ni skriver med digitala verktyg att
skriva orden i tjockare stil så de syns.
En annan uppgift kan vara att eleverna gör en bingobricka
där de väljer ut 16 ord från popcornboxen. Du drar ett ord
i taget och ser vem som får bingo. På så sätt får
eleverna läsa, skriva och lyssna på orden.
För de äldre eleverna kan man leka ”med andra ord”
eleverna väljer vars fem ord som de skriver på en lapp
och i par ska de sedan beskriva ordet för sin kamrat utan
att använda just det ordet.

Ha ett poppande läsår!
Lycka till!
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