
1 Jag läser och Liber AB Får kopieras

Lgr 11 och JAG LÄSER
PEDAGOGISK PLAN

 ”Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis  

 ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

	 •	 formulera	sig	och	kommunicera	i	tal	och	skrift

	 •		läsa	och	analysera	skönlitteratur	och	andra	texter	för	olika	syften

	 •	 anpassa	språket	efter	olika	syften,	mottagare	och	sammanhang

	 •	 urskilja	språkliga	strukturer	och	följa	språkliga	normer

	 •	 söka	information	från	olika	källor	och	värdera	dessa.”
 ur  Lgr 11

 

JAG LÄSER är ett grundläromedel i svenska för åk F–3. 

JAG LÄSER består av läseböcker, arbetsböcker, lärarböcker, läshäften, DAISY mm. 

De här spännande och fantasifulla böckerna är skrivna av MARTIN  WIDMARK.
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Här kan du se vilka moment i det centrala innehållet för årskurs 1–3 som finns i JAG  LÄSER 

och i vilka böcker du kan hitta dem:

Lgr  11 Jag läser

Läsa och skriva

Lässtrategier för att förstå och tolka texter  
samt för att anpassa läsningen efter textens 
form och innehåll.

• Jag börjar läsa och skriva
• Arbetsböcker A–D
• Lärarböcker A–D

Strategier för att skriva olika typer av texter 
med anpassning till deras typiska uppbyggnad 
och språkliga drag. Skapande av texter där ord 
och bild samspelar.

Enkla former för textbearbetning.

Handstil och att skriva på dator.. • Arbetsbok A
• Bokstavsbok
• Lärspelet Huset på Alvägen (utk ht 2012)

Språkets struktur med stor och liten bokstav, 
punkt och frågetecken, samt stavningsregler för 
vanligt förekommande ord i elevnära texter.

• Lärarböcker B–D
•  Arbetsbok C

Alfabetet och alfabetisk ordning. • Arbetsbok A
• Lärarbok A
• Läsebok A
• Lärspelet Huset på Alvägen (utk ht 2012)

Sambandet mellan ljud och bokstav. • Läsebok A
• Arbetsbok A
• Lärarbok A
• Jag börjar läsa och skriva
• Lärspelet Huset på Alvägen (utk ht 2012)

Tala, lyssna och samtala

Att lyssna och återberätta i olika 
samtalssituationer.

• Lärarböcker A–D
•  Arbetsbok C

Muntliga presentationer och muntligt 
berättande för olika mottagare. Bilder och andra 
hjälpmedel som kan stödja presentationer.

• Lärarbok B

Berättande i olika kulturer, under olika tider  
och för skilda syften

Berättande texter  
och sakprosatexter
Berättande texter och poetiska texter för barn  
i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, 
kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter 
från olika tider och skilda delar av världen,  
som belyser människors upplevelser och 
erfarenheter

Bilderböcker:
Läseböcker A–C
Bredvidläsningshäften Jag läser A
Kapitelböcker:
Läseböcker A–D

Berättande texters budskap, uppbyggnad och 
innehåll. Hur en berättande text kan organiseras 
med inledning, händelseförlopp och avslutning 
samt litterära personbeskrivningar

Arbetsbok C

Några skönlitterära barnboksförfattare  
och illustratörer
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Beskrivande och förklarande texter, till exempel 
faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan 
organiseras.

Instruerande texter, till exempel 
spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar,  
och hur de kan organiseras med logisk ordning 
och punktuppställning i flera led.

• Arbetsbok B
• Arbetsbok C

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel 
film, interaktiva spel och webbtexter.

• Lärspelet Huset på Alvägen (utk ht 2012)
• DAISY A–D

Språkbruk
Språkliga strategier för att minnas och lära,  
till exempel att  skriva ned något man talat om.

Arbetsbok C

Ord och begrepp som används för att uttrycka 
känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och 
yttranden uppfattas av omgivningen beroende 
på tonfall och ords nyanser.

Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till 
exempel att talet kan förstärkas genom röstläge 
och kroppsspråk.

Informationssökning och källkritik
Informationssökning i böcker, tidskrifter  och på 
webbsidor för barn.

Lärarböcker C–D

Källkritik, hur texters avsändare påverkar 
innehållet.
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