Ämne/Ämnesområde: Svenska,
Spännande läsning: Barnkolonin
För vem: år 6
Tidsperiod: v. 6-12

Ur kursplanen i svenska, Centralt innehåll
I åk 4-6 ingår det att läsa berättande texter för barn och unga från olika tider.
Texterna ska vara i form av skönlitteratur och belysa människors villkor och
identitets- och livsfrågor. Det ingår också att utveckla lässtrategier för att förstå
och tolka texter (…).
Syfte och mål
Målet är att du ska utveckla din förmåga att läsa, förstå och tolka samt att
urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
Du ska även kunna sammanfatta texter samt utveckla din förmåga att resonera
kring din läsupplevelse både muntligt och skriftligt.
Under den här perioden kommer du att:
 Läsa en skönlitterär bok, Barnkolonin av Kerstin Lundberg Hahn, och
ingå i en bokcirkel. Läsningen kommer att ske både i skolan och hemma
och kommer att dokumenteras i en läslogg.
 Träna på de olika förmågorna som ska utvecklas inom detta målområde
genom att ha olika roller i bokcirkeln.
Inlämning/Redovisning
 Bokcirklar, se
arbetsgång.
 Läslogg

Kunskapskrav (Så här bedöms du)
I bokcirklarna och läsloggarna kommer vi att bedöma dessa förmågor.
Bedömningsunderlag

Läsning
Sammanfatta

Resonera

Samtala

E
Du hänger med i det
upplagda lästempot.
Du gör enkla, kronologiska
sammanfattningar och
kommenterar de viktigaste
händelserna.
Du för enkla resonemang
om handlingen och kan
enkelt beskriva din
upplevelse av din egen
läsning.
Du deltar genom att ställa
frågor och framföra egna
åsikter för samtalet framåt
till viss del.

C
Du hänger med i det
upplagda lästempot.
Du gör utvecklade
sammanfattningar och
kommenterar de viktigaste
händelserna.
Du för utvecklade
resonemang om
handlingen och kan
utvecklat beskriva din
upplevelse av din egen
läsning.
Du deltar genom att ställa
frågor och framföra egna
åsikter och för samtalet
framåt relativt väl.

A
Du hänger med i det
upplagda lästempot.
Du gör väl utvecklade
sammanfattningar och
kommenterar de
viktigaste händelserna.
Du för väl utvecklade
resonemang om
handlingen och kan
beskriva din upplevelse
av din egen läsning på ett
välutvecklat sätt.
Du deltar genom att
ställa frågor och framföra
egna åsikter och för
samtalet framåt.

Tänk på att:
 Vara aktiv, hjälpa till att föra samtalet framåt och följa upp intressanta
kommentarer när du sitter i din bokcirkel.
 Få med det viktigaste när du sammanfattar och förklara så att någon som
inte läst boken förstår.
 Få med egna tankar kring det som händer i boken och varför.
 Visa på budskap i boken. Vad kan författaren tänkas vilja med sin bok?
Exemplifiera, citera eller förklara genom att hänvisa till boken.
 Strukturera dina tankar i texten så att läsaren lätt kan följa med genom
styckeindelning och att vara medveten om den röda tråden.
 Beskriva hur spänningen gestaltas/porträtteras i din bok.

/Berna

