It’s time to choose a book, read a book, think about a book, talk
about a book, and write about a book!
Centralt innehåll i Lgr 11





Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
Samtal och diskussioner samt argumentation.
Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ
till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och
ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

I ditt arbete kommer detta att bedömas:
Läsförståelsen bedöms utifrån bokcirklar och skrivna loggar. Du visar att du förstått bokens
helhet och detaljer genom att diskutera och kommentera bokens innehåll. Varannan vecka
får du respons på matrisbladet som du har liggande tillsammans med din logg.

Bedömning:
Grundläggande

Utvecklat

Välutvecklat

Läsa och förstå
I samtal och i dina
svar i skrivboken
visar du att du
förstått helhet och
detaljer genom att:
Diskutera och
kommentera
I samtal och i dina
svar i skrivboken:

Återberätta det
huvudsakliga
innehållet och tydliga
detaljer ur boken.

Återberätta det
huvudsakliga innehållet
och väsentliga detaljer i
handlingen.

Återberätta såväl helhet
som detaljer på ett
välgrundat och nyanserat
sätt.

Diskuterar du
översiktligt, begripligt
och enkelt kring
händelser och vad du
tycker om bokens
handling och hur den
är skriven.

Diskuterar du utförligt och
nyanserat, tydligt och med
flyt samt kommer med
tankar och åsikter som har
”bevis” i texten och gör
välutvecklade och
nyanserade jämförelser
med egna erfarenheter.

Skriva
I dina skrivna svar
och i
skrivuppgifterna:

Skriver du enkel,
begriplig och relativt
sammanhängande
engelska.

Diskuterar du utförligt,
tydligt och med visst flyt
kring händelser och vad
du tycker om bokens
handling och hur den är
skriven. Du gör även
välutvecklade
jämförelser med egna
erfarenheter.
Skriver du relativt
varierat, relativt tydligt
och relativt
sammanhängande
engelska.

Skriver du relativt varierat,
tydligt och
sammanhängande
engelska med hög
korrekthet.

BOOK CIRCLE Time planner!
Week

What to do

16

Introduction of project. Decide in the group which
chapters you should have read till next time. Start
reading.

17

Read and prepare your log.
Book circle 1

18

Read and prepare your log.
Book circle 2

20

Read and prepare your log.
Book circle 3

21

Read and prepare your log.
Book circle 4

22

Read and prepare your log. (Finish the book!)
Last book circle 5 + end with a written comment about
how this went; your feelings/experiences during these
weeks.

BOOK CIRCLE Schedule!
Every week you will meet in a book circle and discuss the book and your logs.
Make a schedule below; how far should you have read for each week.
Circle 1

Page:

Circle 2

Page:

Circle 3

Page:

Circle 4

Page:

Circle 5

Page:

Have fun!
Berna

