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SKRIVA = LÄSA = SKRIVA = LÄSA = SKRIVA = LÄSA
VARFÖR KLASSIKERKURS?
Man blir bättre på att skriva om man läser mycket.
Intertextualitet är bra; texter föder texter.
Bredda vilken typs texter eleverna läser.
Träna elevernas läsuthållighet.
Att läsa tillsammans (gemenskap).
Pilot 2021-22: KLASSIKERKURSEN
8 böcker, cirka 16 litteratursamtal
Premiumgrupperna, åk 4-7

Hur ska man välja böcker?
Vi vill att böckerna ska tangera
läroplanen.
Nivå C (åk 5-6): tema fantasy, skräck
och scifi. Vi väljer böcker som passar
temat och elevernas ålder (t.ex.
Bröderna Lejonhjärta och Spöket på
Canterville).

PÅ LEKTIONEN:

Vi introducerar böckerna på lektionen.
Vi berättar något om boken, författaren, tiden…
Vi läser utdrag…
Vi skriver egna berättelser inspirerade av boken, vilket
leder till att eleverna skapar ett förhållande till tematiken…
Eleverna uppmuntras skaffa boken och läsa.
FRIVILLIGT = Man deltar om man hinner.
(Vi hade ca 35 premiumelever förra läsåret.
10-19 elever deltog per bok.)

LITTERATURSAMTALET:
Elever + ordkonstlärare + godsaker.
Ode eller Zoom.
90 minuter.
”Nu ska vi prata om boken i 90 minuter.
Sedan får ni fem studietimmar.”

Vad pratar vi om?
Först får man säga namn + ordkonstgrupp + om man läste vanlig bok eller ljudbok + vad man tyckte om boken.

Sedan är det bara att prata (medan man äter godsaker).
Läraren ställer inga ”tråkiga” frågor. Det finns inga rätta svar.

”Jag tyckte att...”
Läraren kan försöka koppla till skrivteknik, litteraturvetenskap
och litteraturhistoria. Men på ett roligt sätt!

Skratt, babbel, smulor…

Om Häxan och lejonet:

”Jag började läsa boken… Och så läste jag
hela kvällen.”
”Jag läste den högt för min lillebror.”
Både elever och vårdnadshavare har gillat kursen.

Vissa böcker var jättepopulära. Vissa böcker var inte lika populära:
”Inte riktigt i min smak, men jag läste hela.”
Det var väldigt olika åsikter om vilka böcker som var bra och dåliga.
Man lär sig mycket av att läsa ”svåra” eller ”dåliga” böcker!

Litteraturkursen 2022-23:
NIVÅ D (åk 3-4):
Kalle och chokladfabriken,
Roald Dahl
Gummi-Tarzan,
Ole Lund Kirkegaard
En julsaga,
Charles Dickens
Kometen kommer,
Tove Jansson
Lille Prinsen,
Antoine de Saint-Expéry
Det susar i säven
Kenneth Grahame
Rasmus på luffen,
Astrid Lindgren
Den hemliga trädgården,
Frances Hodgson-Burnett
TEMA: ÄVENTYR & MYSTERIER

NIVÅ C (åk 5-6):

NIVÅ B (åk 7-9):

NIVÅ A (andra stadiet):

Bröderna Lejonhjärta,
Astrid Lindgren
Spöket på Canterville,
Oscar Wilde
Resan till jordens medelpunkt,
Jules Verne
Hobbiten,
J.R.R. Tolkien
Tidsmaskinen,
H. G. Wells
Momo eller kampen om tiden,
Michael Ende
Frankenstein,
Mary Shelley
Anaché,
Maria Turtschaninoff

Ett hål om dagen,
Louis Sachar
Boktjuven,
Markus Zusak
Outsiders,
S. E. Hinton
Jag, En,
David Levithan
Flugornas herre,
William Golding
Ondskan,
Jan Guillou
De tre musketörerna,
Alexandre Dumas
The hate U give,
Angie Thomas

Den vita tigern,
Aravinda Adiga
Den store Gatsby,
F. Scott Fitzgerald
Nattens skogar,
Djuna Barnes
En halv gul sol,
Chimamanda Ngozi Adichie
Vad jag älskade,
Siri Hustvedt
En författares övertygelse,
Joyce Carol Oates
Kafka på stranden,
Haruki Murakami
Flickorna,
Emma Cline

TEMA: FANTASY, SKRÄCK, SCIFI

TEMA: INDIVID & SAMHÄLLE

TEMA: EXPERIMENTELLT, -ISMER

Nivå D & C = två år = sammanlagt 16 böcker. Nivå B & A = tre år = sammanlagt 24 böcker.

Vi berättar gärna mera!
lotta.sanhaie@sydkusten.fi
katja.von.wendt@sydkusten.fi

