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Inledning – syfte
”Läsning är för själen, vad gymnastik är för kroppen”
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom
språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur
andra känner. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå
och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.
Genom undervisning i svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga
att
 läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 urskilja språkliga och följa språkliga normer

Undervisning
Under hela vecka 13 kommer det ges tillfälle till läsning, varje dag i skolan, minst 30
minuter. Då läser hela skolan, såväl vuxna som barn. De elever/barn som inte läser själva
får ta del av högläsning från äldre elever. Under veckan läggs en böna för varje bok som
läses, på elevens läsnivå, i en behållare i matsalen. Varje klass antecknar hur många sidor
de läst under veckan och räknar ut ett genomsnitt. Den klass som läst flest sidor
belönas med en bioeftermiddag. Filmen de väljer att se har sitt ursprung i en bok.
Utöver läsningen kommer eleverna att arbeta med författarporträtt,
bokpresentationer/recensioner eller annan bearbetning av läsupplevelserna på passande
nivå. De porträtt som klass 6 gör presenteras på den gemensamma avslutningen, måndag
V 14. Då Malin Stehn besöker skolan onsdag V 16 för att berätta om sitt författarskap
har samtliga klasser valt att ha en av hennes böcker som högläsningsbok. Under veckans
bildlektion gör eleverna en framsida till en bok.
Under läsveckan tas de ordinarie läxorna bort till förmån för läsning hemma, 20-30
minuter varje dag. Till detta får eleverna en läsjournal som gör det lättare att hålla koll.
Gör gärna denna stund till en gemensam läsupplevelse i familjen. Läs högt för ditt barn
och/eller låt ditt barn läsa för dig! Samtala gärna om det ni har läst. Fundera på vad ni
tror kommer att hända framöver? Hittar ni några svåra ord?

”Ju mer du läser, desto fler saker lär du dig. Och ju mer du lär dig, desto fler platser
kommer du besöka.”
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