Pedagogisk planering: Läsförståelse
Inledning
Under tre veckor kommer du att träna extra på läsförståelse. Du kommer att få
läsa enklare texter och träna på att både muntligt och skriftligt återberätta
innehållet i texten.
Följande kunskapskrav enl Lgr 11 ligger till grund för detta arbetsområde:
”Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda
lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och
återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven
grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om
tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna
erfarenheter”.
Inom detta arbetsområde ska du enligt Lgr 11 få möjlighet att utveckla din
förmåga att:


formulera dig i tal och skrift



läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

Inom detta arbetsområde kommer du att få träna dig att:


läsa olika slags texter med fart och flyt



återberätta både muntligt och skriftligt valda delar av texten som tyder på
att du förstått innehållet i texten. Du kommer också att få träna på att
relatera detta till dina egna erfarenheter.

Undervisning. Du kommer att få läsa olika typer av texter och både muntligt och
skriftligt återberätta viktiga delar av texten.
Vi kommer att läsa texter gemensamt i klassen och besvara frågor muntligt. Du
kommer också att få läsa texter i mindre grupper och samtala kring texten. Du
kommer även att läsa texter på egen hand samt at träna på läsförståelseappar.

Färglägg molnen i rätt
färg:
Grön= Detta kan jag
Gul = Ganska säker, behöver
träna lite
Röd= osäker, jag behöver
träna

Självbedömning
Läsförståelse
Du kan läsa en
enklare text
med flyt.

Du kan läsa en
text och berätta
vad texten
handlade om.

Du kan prata om
texten du läst på ett
sätt som visar att du
har förstått vad du
har läst.

Du kan läsa en
text och skriva
vad texten
handlade om.

Lärarens bedömningsmatris
Moment:
Du kan läsa en text
med fart och flyt
Du kan läsa en text och
muntligt återge några
viktiga delar.
Du kan läsa en text och
skriftligt återge valda
delar av texten.
Du kan föra enkla
resonemang om tydligt
framkommande
budskap i texten och
relatera detta till egna
erfarenheter.

Osäker, du behöver
träna

Till stor del säker

Säker, detta kan du

