Dra slutsatser utifrån text och bild
Att ”läsa mellan raderna”, att kunna tolka och dra slutsatser och
se samband, kan vara svårt om man har någon form av språklig
svårighet t.ex vid språkstörning och autism, men är också bra för
alla elever att öva på och hitta strategier för hur man kan tänka.
Använd bild– och textkorten tillsammans med stödstrukturerna för
att öva på att dra slutsatser och läsa mellan raderna. Stötta eleven
genom att ställa frågor ”Vad tror du? Vad vet du? Varför tror du
det?”, och gå tillbaka till bilden/texten.
Kom ihåg att gå igenom och förklara nya ord och begrepp för att
underlätta förståelsen!
Bilder av Sergio Palao, hämtat från : ARASAAC (http://catedu.es/
arasaac), licens: CC (BY-NC-SA) samt fotografier från databas
med Creative Commons Zero (CC0) licens.
Hör gärna av dig om du har några frågor,
@logopedjulia på Instagram.
Lycka till! Julia

Jag ser (ledtrådar)...

Jag vet (ledtrådar)...

Då kan jag dra slutsatsen att...
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Jag vet (ledtrådar)...

Då kan jag dra slutsatsen att...
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Anna hade sparat pengar i
Karin förbereder middagen. flera månader. Hon hade
Först skär hon morötter, sen redan bestämt sig för vilken
hackar hon lök. Plötsligt
färg hon ville ha och kunde
säger hon ”Aj!”.
knappt vänta på att få
nycklarna.
Vad tror du hände?
Vad har hon köpt?
Karl hade övat och övat.
Han var nervös över att gå
upp på scenen men det
kändes ändå bra att det var
dags!

Samuel tittade på TV när
han hörde åskan och sen
var det något som slog
emot rutan.

Vad ska Karl göra?

Vad tror du hände?

Thomas kör en stor röd lastbil varje dag. Han och hans
kollegor hjälper andra med
slangar och stegar.

Jolanta var äntligen
framme! Vågornas brus,
blått vatten och mjuk sand
under fötterna. Nu kunde
hon verkligen slappna av!

Vad jobbar Thomas med?

Var är Jolanta?

Leg. logoped Julia Andersson

Sander och hans mamma
Diana skulle precis gå till
åkte till affären för att köpa skolan när hon hörde en hög
frön, jord och en
smäll. Pappa ropade att hon
vattenkanna.
skulle komma ihåg
paraplyet.
Vad ska Sander och hans
mamma göra?

Varför?

När Frans kom hem kände
han lukten av något sött. På Lailas klass skulle på utflykt.
diskbänken låg det socker Hon såg framemot att få se
apor och elefanter.
och choklad.
Vad tror du höll på att
hända?

Var skulle de?

Pontus bytte skor och
hämtade bollen från
garaget. Sen åkte han mot
planen.

Pella tyckte verkligen om att
klättra i träd, desto högre
träd desto bättre enligt
Pella. Nästa dag på skolan
har Pella gips på ena armen.

Vad skulle Pontus göra?

Varför?
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Pojken tittade ner i marken,
hans mamma bet ihop hårt
och suckade. Hon kunde
inte förstå vad han just
gjort!

Johanna visste att hon var
tvungen att klara det här
kastet. Hela laget litade på
henne. Hon dribblade och
kastade iväg bollen.

Vad tror du pojken gjort?
Hur känner sig mamman?

Är matchen nästan slut?
Vilken sport tror du det är?

Nästa morgon var det
brutna kvistar över hela
gården. Lite längre bort låg
delar av studsmattan och
grannarnas utemöbler.

Samuel drog på sig ett par
omaka strumpor och
borstade tänderna i hallen.
Han sprang ut från huset
just för att se bussen åka
förbi.

Vad har hänt?
Hur vet du det?

Vilken tid på dagen är det?
Vad har hänt?

Ronja kröp in under täcket,
Liam packade sin väska och
tände ficklampan och började
la ner snorkel och spade.
läsa. Helt plötsligt var klockan
Pappa packade solkräm,
23.00! Hon hörde mamma gå
handduk och matsäck Till
mot rummet så hon släckte och
skillnad från hemma så
låtsades snarka.
Varför använde hon en
ficklampa?
Varför låtsades hon snarka?

skulle det vara fint där och
perfekt för semester!

Var ska de? Kan de gå dit?
Leg. logoped Julia Andersson

Karl stängde av alarmet och Karin satte nallen på hyllan och
gick upp. Han gäspade och smög ut från sovrummet. Hon
slog på babymonitorn och
gick långsamt till köket. Han
stängde av lampan. Hon
tog en mugg från skåpet och
stängde dörren försiktigt och
rörde ner mjölk och socker i
gick ner för trapporna till
den varma drycken.
vardagsrummet.
Vad är i muggen?
Hur vet du det?

Vad gjorde Karin i sovrummet?
Hur vet du det?

När Bo kom hem så blev han
Daniel snyftade när han
överraskad över röran i
parkerade cykeln på
vardagsrummet! Leriga
uppfarten. Han tog av sig
tassavtryck över hela
hjälmen och skyndade in.
golvet, pälstussar på soffan. Hans mamma gav honom en
Hans favoritbok var sönderkram och tog fram
riven och låg på mattan.
förbandslådan från skåpet.
Vad har hänt? Hur vet du det?

Vad har hänt? Hur vet du det?

Elin satt på soffan och läste
Sara spenderade hela dagen i
efter att ha bakat kakor hela
trädgården. Hon grävde och
förmiddagen. Hon skulle till en
flyttade jord hela dagen. När
kompis senare under dagen och Bert ropade och frågade ifall
ville ta med sig något gott Efter
hon var klar för att gå på bio
en stund kände hon att det
svarade hon att det var något
luktade rök och rusade upp ur
hon skulle göra innan först.
soffan.
Vad orsakade röken?
Hur vet du det?

Vad skulle Sara göra?
Hur vet du det?
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Jon tog på sig mössan och När Jonatan hälsade på faster
Kerstin för första gången
jackan. Han tog det röda
upptäckte han något konstigt i
kopplet och visslade
hennes hus. En bur med ett
samtidigt som han gick mot
lakan över! Han gick närmare
dörren. Efter att ha sett till
och hörde ett märkligt kvitter
att kopplet satt ordentligt
från buren.
gick han ut genom dörren.
Vad ska Jon göra?
Hur vet du det?

Vad fanns i buren?
Hur vet du det?

Fatima var helt slut när hon kom ”Vill du följa?” frågade Amanda.
till mattelektionen. Hennes ben ”Aldrig i livet!” svarade Peter, ”Jag
orkar inte vänta i kön och jag
var trötta av allt springande och
hennes armar var ömma av alla kommer kräkas av alla snurrar!”.
Amanda ryckte på axlarna och gav
armhävningar. Det var skönt att
Peter sin läsk. ”Okej, håll den här,
äntligen att få sitta ner!
jag älskar att åka snabbt!”
Vilken lektion har Fatima haft
innan matten? Hur vet du det?

Vad ska Amanda göra?
Hur vet du det?

Bianca snubblade och tappade Tuva borstade dockans långa
något på trottoaren. ”ÅH NEJ!”, hår och satte dockan i vagnen.
ropade hon. ”Den bara halkade Hon puttade dockvagnen runt i
ur min hand.” Hon böjde sig ner huset och bad sin mamma om
och plockade upp den.
något att dricka. Hon låtsades
”Skärmen är sprucken! Jag
sen att dockan drack från
borde haft ett skal på den!”
glaset.
Vad tappade Bianca?
Hur vet du det?

Går Tuva på förskola eller
gymnasiet?
Hur vet du det?
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