Lärarhandledning

Det visste du inte om
MODERNA MYTER
Ämne:

Om handledningarna

Svenska och svenska som
andraspråk

Till boken Saker du inte visste om moderna myter
finns förutom denna lärarhandledning en
elevhandledning. Elevhandledningen kan eleverna
arbeta med på egen hand eller tillsammans med
andra. Vill man kan också elevhandledningen vara
grund för ett gemensamt klassarbete med boken.

Årskurs:
4-6

Antal lektioner:
1-6

I denna lärarhandledning presenteras kort boken.
Därefter ges förslag på hur Saker du inte visste
om moderna myter kan introduceras, en plan för
gemensam läsning och en avslutande ”arbeta
vidare”-uppgift.

Handledningarna är gjorda av Jenny Edvardsson,
www.jennyedvardsson.se.
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Förmågor
Svenska 4-6
▶ Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters
budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
▶ Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska
uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar,
såväl med som utan digitala verktyg.
▶ Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen
hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt
andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester
och kroppsspråk kan påverka en presentation.
▶ Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel
faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll,
uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Svenska som andraspråk 4-6
▶ Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters
budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
▶ Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska
uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar,
såväl med som utan digitala verktyg.
▶ Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen
hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt
andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester
och kroppsspråk kan påverka en presentation.
▶ Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel
faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll,
uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
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Boken
I boken får läsaren lära sig om moderna myter. Boken är en del av serien Saker du inte visste
om…, en lättläst serie fylld med rolig och oväntad fakta.

Inför läsningen
Introduktion av boken
För att förbereda eleverna på läsningen kan du som pedagog få eleverna att bekanta sig med
boken och dess innehåll.
1. Fråga eleverna om de vet vad en myt är. Låt dem fundera enskilt, därefter samtala i par
innan du slutligen lyfter frågan i helklass.
2. Presentera boken för eleverna. Undersök omslag och titel. Vad är det som syns på
omslagsbilden? Hur kan detta kopplas till titeln Moderna myter?
3. Avsluta med att låta eleverna fundera över myter. Känner de till någon modern myt? Vilken
eller vilka? Låt dem berätta för varandra.

Under läsningen
Gemensam läsning
Läs boken tillsammans i klassen. Du kan antingen läsa den högt eller låta eleverna läsa den på
egen hand. Vill du följa upp elevernas läsning kan du använda dig utav de textfrågor som finns i
elevhandledningen.

Efter läsningen
Fördjupning i moderna myter
Låt eleverna fördjupa sig i någon annan modern myt. Har de svårt att komma på egna exempel
kommer här några förslag:
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▶ Fredagen den 13 är en otursdag
▶ Att gå under en stege betyder otur
▶ Huvudlöss får man om man inte tvättar sitt hår
▶ Du blir förkyld om du går ut utan mössa
De kan ta reda på om myten stämmer och vad det kan vara som gjort att myten växt fram.
Låt eleverna berätta för varandra om det de kommit fram till, antingen i smågrupper eller i
helklass.

Bokförlaget Hedvig ger ut lättlästa böcker för barn och vuxna.
Hos oss ska du som förmedlare eller läsare snabbt och enkelt få hjälp
med urval, tips och handledningar.
Våra böcker och handledningar hittar du på www.bokforlagethedvig.se
För mer inspiration, gå med i vår lättlästgrupp på Facebook, Lättlästpanelen!4

Elevhandledning

Det visste du inte om
MODERNA MYTER
Boken
I boken får du lära dig om moderna myter. Är det exempelvis sant att strutsen stoppar
huvudet i sanden när den blir rädd?
Boken är en del av serien Saker du inte visste om…, en lättläst serie fylld med rolig och
oväntad fakta.

Textfrågor
Till de olika kapitlen finns det frågor som du ska besvara. Innan du börjar läsa ett
kapitel är det bra om du har läst igenom frågorna så att du vet vad de handlar om.
Du kommer märka att en del frågorna är sådana där du hittar svaren direkt i texten.
I andra frågor behöver du själv dra slutsatser utifrån texten och läsa mellan raderna.
Det finns också frågor där du får komma med dina egna tankar och åsikter.

Kapitel 1: Moderna myter
1. Vad är en faktoid för något?
2. Var finns faktoider?
3. Kan du ge exempel på en faktoid?

Kapitel 2: Strutsen
1. Sammanfatta med egna ord det du får lära dig om strutsen.
2. Vilken är faktoiden om strutsen?
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Kapitel 3: Grimaser
1. Varför är det bra att titta på olika saker?
2. Man kan ändra storleken och formen på en del kroppsdelar. Vilka exempel ges i
boken?

Kapitel 4: Ilskna djur och färger
1. Mantisräkan kan se fler färger och ljus än någon annan levande varelse på
jorden. Vad beror det på?
2. På sidan 12 står det om ultraviolett ljus och polariserat ljus. Vet du vad det är för
något? Om inte, sök reda på information i skolans bibliotek eller på internet.

Kapitel 5: Kittlar dödsskönt i kistan
1. Att äta vissa godissorter innebär att man också äter djur. Hur kan det vara så?
Vad står det i boken?
2. Hur mycket insekter och småkryper får en människa i sig per år?

Kapitel 6: Sjunka och drunkna
1. Har du hört uttrycket ”bada inte när du ätit”? I boken står det att det är falskt.
Man kan visst bada efter att man ätit. Varför tror du att vuxna säger att man
inte ska bada när man ätit?
2. Vad är kvicksand för något?

Kapitel 7: Svårt att svälja
1. Kan du ge exempel på en stenfrukt?
2. Vilka kaffebönor räknas till världens lyxigaste?
3. Vad är cyanid för något?

Kapitel 8: I skallen
1. Det står att hjärnan arbetar även när vi sover. Vad gör den då, tror du?
2. Brukar du gå i sömnen?
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Kapitel 9: Tung fakta
1. Hur mycket socker innehåller juice och ketchup?
2. Kan du komma på annat som du brukar äta som innehåller mycket socker men
som inte räknas till godis?

Skrivuppgift: Skapa en egen modern myt
I boken Saker du inte visste om moderna myter har du fått läsa om olika myter.
I denna uppgift ska du få skapa dig en egen modern myt och skriva ner den. Du
ska med andra ord hitta på något som inte är sant men som låter sant och riktigt.

Bokförlaget Hedvig ger ut lättlästa böcker för barn och vuxna.
Hos oss ska du som förmedlare eller läsare snabbt och enkelt få hjälp
med urval, tips och handledningar.
Våra böcker och handledningar hittar du på www.bokforlagethedvig.se

