Torshälla stads nämnd
Torshälla stads förvaltning
Gökstensskolan

SV åk 3
Läsförståelse, skrivning

1 (1)
Datum: 2011-08-30

Elevens Namn:

SV – årskurs 3
Läsförståelse och skrivning
Under hösten kommer vi att arbeta med läsförståelse och skrivning.
Följande mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet:



du skall utveckla din förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter.
formulera dig i tal och skrift.

I arbetsområdet läsförståelse ska du få möjlighet att utveckla:



dina kunskaper om lässtrategier för att förstå och tolka texter,
dina kunskaper att i skrift återberätta faktatexter.

Bedömning
Det kommer att bedömas på vilket sätt du:
 kommenterar och återger några för dig viktiga delar av innehållet texter anpassade för
barn,
 återger grundläggande delar ur en källa i enkla faktatexter. I dina faktatexter ska
innehållet framgå tydligt och du ska kunna använda rätt ord och begrepp.
Exempel på det du ska kunna är läsa en barnbok och sedan berätta vad den handlar om så
att någon annan förstår. Du ska också kunna svara på frågor om texten. Läsa en faktatext för
barn, ta ut det viktigaste och sedan skriva ner det i en kortare text.
Undervisning
För att du ska få möjlighet att lära dig att förstå olika sorters texter så ska du få lyssna på
texter som vi i klassen sedan tillsammans pratar om. Du ska få läsa texter själv och diskutera
dem med klasskamrater som har läst samma text. Du ska få öva på att på egen hand svara på
frågor när du har läst en text (både som läxa och i skolan). Du ska få läsa olika sorters
faktatexter som vi tillsammans plockar ut det viktigaste ur och sedan ska du få göra detta på
egen hand. Du ska få läsa en faktatext om något som intresserar dig, ta ut det du tycker är
viktigast och sedan skriva en kortare text med samma innehåll.

