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ONDSKAN

Läsprojekt 9a och 9b

Syftet med en kursplan i svenska och svenska som andraspråk är att du ska utveckla
dina förmågor och färdigheter inom det svenska språket. I detta arbetsområde ska vi
träna och förbättra eleverna när det gäller 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

Centralt innehåll
Kursplanen i svenska/svenska som andraspråk år 7-9
Läsa och skriva




Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja
texters budskap, tema, motiv samt deras syften, mottagare och sammanhang.
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska
uppbyggnad och språkliga drag. .
Språkets struktur med stavningsregler och skiljetecken.

Tala, lyssna och samtala


Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i
vad som sagts.

Berättande texter och sakprosatexter


Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och
övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets - och
livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.



Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och
vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö-och personbeskrivningar, inre och yttre
dialoger.



Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till
exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg.
Texternas syften innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Språkmål




Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra
anteckningar.
Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords
och begrepps nyanser och värdeladdning.
Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med
vilket syfte man kommunicerar

Konkretisering av mål

Målen med arbetsområdet är uppnådda när /du har:






läst boken
gjort analyser
deltagit i samtal kring boken
visat att man lyssnat och tagit till sig vad andra har att säga
redovisat de skriftliga uppgifterna till arbetsområdet

Kunskapskrav
E

C

A

Du kan göra enkla

Du kan göra utvecklade

Du kan göra välutvecklade

sammanfattningar av olika texters

sammanfattningar av olika texters

sammanfattningar av olika texters

innehåll med viss koppling till

innehåll med relativt god koppling

innehåll med god koppling till

tidsaspekter, orsakssamband och

till tidsaspekter, orsakssamband och

tidsaspekter, orsakssamband och

andra texter och visar då

andra texter och visar då god

andra texter och visar då mycket god

grundläggande läsförståelse.

läsförståelse.

läsförståelse.

Du kan, utifrån egna

Du kan, utifrån egna erfarenheter,

Du kan, utifrån egna erfarenheter,

erfarenheter, olika livsfrågor och

olika livsfrågor och omvärldsfrågor,

olika livsfrågor och omvärldsfrågor,

omvärldsfrågor, tolka och föra

tolka och föra utvecklade och relativt

tolka och föra välutvecklade och väl

enkla och till viss del underbyggda väl underbyggda resonemang om

resonemang om tydligt
framträdande budskap i olika
verk.

budskap som är tydligt framträdande
och budskap som kan läsas mellan
raderna i olika verk.

underbyggda resonemang om budskap
som är tydligt framträdande och
budskap som kan läsas mellan raderna
eller är dolda i olika verk.

Du kan skriva olika slags texter
med viss språklig variation, enkel

Du kan skriva olika slags texter med

textbindning samt i huvudsak

relativt god språklig variation, utvecklad god språklig variation, välutvecklad

Du kan skriva olika slags texter med

fungerande anpassning till texttyp, textbindning samt relativt väl

textbindning samt väl fungerande

språkliga normer och strukturer.

fungerande anpassning till texttyp,

anpassning till texttyp, språkliga

språkliga normer och strukturer.

normer och strukturer.

Du kan samtala om och

Du kan samtala om och diskutera

Du kan samtala om och diskutera

diskutera varierande ämnen
genom att ställa frågor och
framföra

varierande ämnen genom att ställa

varierande ämnen genom att ställa
frågor och framföra åsikter med

åsikter med enkla och till viss

frågor och framföra åsikter med
utvecklade och relativt väl
underbyggda

del underbyggda argument på

argument på ett sätt som för samtalen

argument på ett sätt som för

ett sätt som till viss del för

och diskussionerna framåt.

samtalen och diskussionerna framåt och

samtalen och diskussionerna
framåt.

välutvecklade och väl underbyggda

fördjupar eller breddar dem.

