Svenska årskurs 9 Vasaskolan

INTET - LÄSPROJEKT
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Höstterminen 2019

Läsprojektet pågår vecka 34 - 37 och börjar med att vi lärare läser
första sidorna högt. Sedan får ni själva läsa vidare i läspar. I slutet
på varje lektion får ni tillfälle att prata om era läsupplevelser. Projektet avslutas med en individuell skrivuppgift. Denna uppgift skrivs
under en svensklektion och mailas in i slutet av den lektionen.
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•

Titeln Intet- vad uttrycker den? Varför
tror du författaren valde just denna
titel? Har du förslag på någon annan
titel? (Förklara varför din titel skulle
passa)
Vad betyder ordet genre? Nämn olika
typer av bokgenrer. Vad skiljer dem åt?
Vilken genre tillhör Intet?
Boken är skriven i jag-form. Vem är jag
i boken? Kunde boken varit skriven ur
någon annans perspektiv? Hur hade
detta i så fall påverkat/förändrat boken?
Beskriv bokens tema. (Tema = vad en
berättelse handlar om på ett djupare
plan. Exempel på teman kan vara
passionerad kärlek, människans
ensamhet eller girigheten i samhället.)
Ger temat och handlingen i boken en
representativ bild av ”vanliga”
människors liv och problemen i
samhället? Kan du relatera till
ungdomarna i boken? Motivera ditt
svar.
Hur påverkar ungdomarna varandra?
Fundera i termer grupptryck/fri vilja/
eget ansvar. Ge exempel från verkliga
livet där människor har hamnat i
situationer där de har utsatts för
grupptryck/indoktrinering. Hur kan
man stå emot? Går det att stå emot?
Finns det ett budskap i boken Intet? Vad
är i så fall budskapet?
Fundera även på vad syftet kan vara
med boken och vem som är tänkt som
läsare.

Veckoplanering:
Vecka 34:
introduktion + läsning
Vecka 35:
läsning + diskussion
Vecka 36:
läsning klar onsdag
fredag: skrivuppgift
Vecka 37:
måndag: läsförståelse
onsdag/fredag: film
Allt arbete under detta arbetsområde sker i skolan!
/Camilla och Ulrika

Efter varje lästillfälle:
Sätt ord på dagens läsavsnitt: vad hände i texten? Vad
tänkte du? Vad kände du?
Diskutera tillsammans med din läskamrat!

