
 Vasaskolan

SVENNE-ETT LÄSPROJEKT
  Svenska år 8

                          
Under de första veckorna på vårterminen ska vi läsa och arbeta med 
ungdomsboken Svenne av Per Nilsson. Ni läser boken högt för varandra 
antingen två och två eller tre och tre.

            
Vecka 3-6 
• introduktion/högläsning 
• läsning 
• skrivning i läsloggen 

OBS! U-samtal ti v.6 

Vecka 7 
SPORTLOV 

Vecka 8 
• måndag: läsning 
• tisdag: läsförståelsetest 
• torsdag: läsning 
   
 Vecka 9 
• måndag: diskussion 
• tisdag: individuell skrivuppgift 
• torsdag: ordförståelse 

Ur Lgr 11 
Kunskapskrav för betyget E: 
Eleven kan läsa skönlitteratur och 
sakprosatexter med flyt. …visar eleven 
grundläggande läsförståelse. 
…tolka och föra enkla och till viss del 
underbyggda resonemang om tydligt 
framträdande budskap i olika verk. 
Eleven kan skriva olika slags texter med 
viss språklig variation, enkel textbindning 
samt i huvudsak fungerande anpassning 
till texttyp, språkliga normer och 
strukturer.  

Vårterminen 2020C a m i l l a  N i r b r a n t h  

     c a m i l l a . n i r b r a n t @ v a s a s k o l a n . n e t

De sista tio minuterna av varje lektion skriver du ner 
några tankar om det du läst utifrån följande: 
1)Välj en händelse du kommer ihåg/fastnade för och  
återberätta kort. 
2)Vilka tankar och funderingar väckte dagens läsning 
hos dig? 
Det du skriver kommer du att ha hjälp av vid 
diskussionen och när du ska skriva din individuella 
uppgift. 

Vi har inga läxor under läsprojektet, men du 
kan få som uppgift att läsa ikapp hemma om 
du är frånvarande.
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