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Att läsa noveller

I vår läroplan står det att vi skall jobba med olika typer av texter. De närmaste veckorna
skall vi jobba med att läsa och diskutera noveller skrivna av både ungdoms- och
vuxenförfattare. Arbetsområdet avslutas med ett läsförståelseprov tisdag vecka 45.
SÅ HÄR SER PLANERINGEN UT
FÖR VECKA 41-45:
Vecka 41:
• Introduktion
• Genomgång av texttypen
novell
• Läsning av och arbete med
noveller
Vecka 42-45:
• Läsning av och arbete med
noveller
• Tisdag v.45: läsförståelseprov
Obs! Vecka 44 = höstlov
Vissa texter får ni lyssna till, andra läser
ni själva. Efteråt får ni uppgifter att lösa
och frågor att besvara med novellernas
innehåll som utgångspunkt. Vi kommer
att jobba både i helklass och i mindre
grupper.
Följande noveller skall vi läsa:
•
•
•
•
•
•

Kartongmannen - Katarina Mazetti
Snäckorna - Karin Boye
Fusklappen - Hans Olsson
Att döda ett barn - Stig Dagerman
Anställningsintervjun - Gunder Andersson
Pälsen - Hjalmar Söderberg

Ur Lgr 11
Centralt innehåll:
Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från
Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser
människors villkor och identitets- och livsfrågor.
Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt
skiljer sig ifrån varandra.
Kunskapskrav för betyget E:
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett
i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika
texters särdrag. Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters
innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter
visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna
erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och
till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i
olika verk.

