Nyhet!
Basläromedel
för FK–åk 3

Ett undervisningslyft för
dig, läs- och skrivglädje
för dina elever!

Allt du behöver
packat och klart!

– ett undervisningslyft för dig,
läs- och skrivglädje för dina elever!
En gemensam läsebok för alla
Att läsa samma text gemensamt gör att alla elever får
förutsättningen att dela tankar, kunskap och reflektioner
kring det lästa. Alla kan delta i textsamtalet på riktigt, en
delaktighet som skapar en god grund för lärande. Det
självständiga läsandet stimuleras av det gemensamma
och vice versa. I Läsresan kombineras helords- och
ljudmetoden, vilket är en framgångsrik metod för elevers
läsutveckling. Helordsläsning i läsebokens gemensamma
läsning och ljudning på sin nivå, i Läsresans nivåböcker.
I Läsresans läsebok får dina elever möta en mångfald
av texter, var och en med sin författare och illustratör och
sina specifika drag. Redan i förskoleklass ingår t.ex. enkla
faktatexter. Denna variation av texter skapar också en
nyfikenhet och förväntan hos eleverna – ”Vad får jag läsa
om i nästa kapitel?”

Skrivandet tar avstamp
i texttypen
I Läsresans arbetsbok åk 1–3 arbetar dina elever vidare
med den typ av text de just läst i läseboken. Utifrån en
modelltext får eleverna lära sig om texttypens språkliga
drag och sedan öva att planera och skriva sin egen text.
Är texten i läseboken en vers, poetisk text, så får dina
elever öva att skriva just verser.

Webben
– det är här resan börjar

Att i storformat visa det nya kapitlets text och illustrationer
och lyssna på den medryckande inläsningen – det är den
bästa start på läsningen som du kan ge dina elever.
Lyssna igen och låt alla följa med i markeringen av texten.
Läs tillsammans – körläsning, ekoläsning, dramaläsning …
Upprepad läsning är en framgångsmetod! Dina elever
har tillgång till läsebokens texter och alla nivåböcker i sin
elevwebb. Öva i skolan, öva hemma, öva mera!

Se videoguiden på vår hemsida
majema.se/lasresan

Vad säger lärare om Läsresan?

”Texterna i läseboken tilltalar både
eleverna och mig! Det är så roligt att
lyssna på texterna på webben och
sedan körläsa tillsammans. Jag ser
hur det stärker de elever som ännu
inte har knäckt koden. Att de också
kan hänga med och ”läsa”. Och jag
gillar att det är olika texttyper.”

”Fantastiskt att allt finns på
webben, både för mig som
lärare och för mina elever. Det
gör det lättplanerat! Eleverna
gör övningar på sin webb,
kopplade till kapitlet. Jag kan
höra hur de ger varandra lästips
i den digitala nivåbokhyllan.”

EMMA SILVER,
SKÄLBYSKOLAN

IDA NILSSON,
FALKENBERGSSKOLAN

”Jag gillar att arbetet med Läs
resan är så varierat – läsa, digitala
övningar, uppgifter i arbetsboken
och skapande kring bokstäverna.
Det motiverar eleverna!
Att lärarhandledningen är
upplagd efter lektioner är perfekt!
Enkelt att följa och jag vet
att jag fått med allt.”
MIA RASK GRADIN,
BRUNNS SKOLA

Läsresan – basläromedel i svenska FK–åk 3
läSresAn
Lärarhandledning
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Åk 1–3

Hämta ditt provkapitel på majema.se/provkapitel

Nivåböcker

Det här är Läsresan – upptäck potentialen
Läseboken –
delaktighet och
läsglädje!

En gemensam
läsebok för alla

Nivåböcker –
för individuell
lästräning

Alla texttyper

En mix av författare
och illustratörer

Härliga inläsningar
på webben
Läs gemensamt
Läs på egen hand

Analysmodeller

Ord att förstå –
plockade ur texten
Utgångspunkt för
spännande textsamtal

Arbetsboken –
Strukturerad
uppföljning
TVÅ WEBBAR I EN
Lärarwebben – med
läsebokens alla texter
inlästa och även
interaktiva redskap
för din undervisning.

läsre
läs
resa
san
n

Elevwebben – med läseboken
och alla nivåböckerna för läsning
hemma och i skolan, samt
språkstimulerande övningar.

Nyfiken? Läs mer på majema.se/lasresan

Lärarhandledning –
Arbetsgången
lektion för
lektion

Berättelse 1

Berättelse 2

Berättelsekort!
• Dela ut alla tre kort: inledning, handling och
avslutning. Låt eleverna muntligt berätta vad som
händer på varje bild.
• Visa ett kort och låt eleverna skriva listor på vad de
ser, hör och känner.

• Dela ut första kortet i en berättelse och låt eleverna
skriva en handling och en avslutning.
• Dela ut andra kortet i en berättelse och låt eleverna
skriva en inledning och en avslutning.

• Visa ett kort och låt eleverna associera till bilden.

• Dela ut tredje kortet i en berättelse och låt eleverna
skriva en inledning och en handling.

• Dela ut alla tre kort och låt eleverna skriva en
berättelse.

• Dela ut ett kort från varje berättelse och låt eleverna
skriva en saga.

• Dela ut alla tre kort och låt eleverna skriva en
fortsättning. Vad händer efter den sista bilden?

• Dela ut alla tre kort och låt eleverna göra en serie
med pratbubblor, ljudord och tecken.

Kopieringsunderlag åk 2

majema.se

Att undervisa med webbstöd –
upptäck alla fördelar
Lärar- och elevwebb i samma paket!
När du och dina elever lyssnat tillsammans på texter
och inspirerats av språkstimulerande övningar,
fortsätter eleverna på egen hand på sin webb.

Öva i skolan – öva hemma – öva mera!
Exempel på innehåll i elevwebben:
• Läsebokens texter
• Alla nivåböcker
• Bokstav och ljud
• Skrivuppgifter
• Självrättande övningar
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Se videoguiden på vår hemsida
majema.se/lasresan

När du och ditt arbetslag vill veta mer om Läsresan

Matti Moberg
matti.moberg@majema.se

Weronica Halldén
weronica.hallden@majema.se

Sara Johansson
kundtjanst@majema.se
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