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När hundarna kommer
Det har blivit dags för en ny gemensam läsupplevelse; När hundarna kommer av Jessica
Schiefauer. Boken vann Augustpriset 2015 och så här lyder texten på baksidan:
Den här sommaren
Älskar
Två unga människor varandra
Bortom sans och vett.
Den här sommaren
Misshandlas
En ung pojke till döds
vid en stilla insjö.
Konkretisering av mål:
 Läsa en skönlitterär bok som tar upp identitetsfrågor och
etiska dilemman.
 Utveckla ditt flyt i läsandet.
 Utveckla din förmåga att resonera; både skriftligt och
muntligt kring det lästa.

Planering läsning:
Vecka 8

s. 75

Vecka 10

s. 150

Vecka 11

s. 228

Vecka 12

s. 299
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Centralt innehåll:
 Texter i form av
skönlitteratur (---) som
belyser människors
villkor och identitetsoch livsfrågor.
 Lässtrategier för att
förstå och tolka texter
från olika medier samt
för att urskilja texters
budskap, både de
uttalade och de som
står mellan raderna.
Syfte:
 Läsa och analysera
skönlitteratur och
andra texter för olika
syften.
 Formulera sig och
kommunicera i tal och
skrift.
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Kunskapskrav
E

C

A

Läsning

Du läser med flyt.

Du läser med gott
flyt.

Du läser med mycket
gott flyt.

Sammanfatta

Du gör enkla
sammanfattningar
med viss koppling
till tidsaspekter och
orsakssamband.

Du gör utvecklade
sammanfattningar
med relativt god
koppling till
tidsaspekter och
orsakssamband.

Du gör välutvecklade
sammanfattningar
med god koppling till
tidsaspekter och
orsakssamband.

Resonera

Du för enkla och till
viss del
underbyggda
resonemang om
tydligt framträdande
budskap i texten.

Du för utvecklade
och relativt väl
underbyggda
resonemang om
tydligt framträdande
budskap som kan
läsas mellan raderna
i texten.

Du för välutvecklade
och väl underbyggda
resonemang om
budskap som är
tydligt framträdande
och budskap som
kan läsas mellan
raderna eller är
dolda i texten.

Samtala

Du deltar genom att
ställa frågor och
framföra egna åsikter
med enkla och till
viss del
underbyggda
argument som för
samtalet framåt till
viss del.

Du deltar genom at
ställa frågor och
framföra egna åsikter
med relativt
underbyggda
argument som för
samtalet framåt
relativt väl.

Du deltar genom att
ställa frågor och
framföra egna åsikter
med väl
underbyggda
argument som för
samtalet framåt väl.

Bedömning:
Sker löpnade under lektionstid där du visar dina kunskaper i angivna uppgifter såsom
högläsning, skriftliga frågeställningar till det lästa och genom samtal/diskussion.
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