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Ämne: Svenska - skriva

Årskurs: 3 läsåret 2011-2012

Ansvarig pedagog: Elisabeth Lundberg
Inledning – syfte:
Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i
och om svenska språket. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla språket för att
tänka, kommunicera och lära.
Mål:
Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges
förutsättningar att utveckla sin förmåga att
formulera sig och kommunicera i tal och skrift
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
söka information från olika källor och värdera dessa

Konkreta mål för eleverna:
Eleven ska utveckla sin förmåga att:
skriva texter med läslig handstil och på dator
använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven
själv ofta använder och som ofta förekommer i elevnära texter
skriva en berättelse med tydlig inledning, handling och slut
skriva enkla faktatexter med hjälp av tankekarta/stödord så att innehållet
tydligt framgår
kombinera text och bild för att förtydliga och förstärka sitt budskap
bearbeta sina texter efter respons samt kunna ge respons och omdömen på
andras texter efter givna frågor
kunna alfabetet och alfabetisk ordning

Bedömning:
I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du:
kan skriva texter med läslig handstil eller på dator
använder stor bokstav, punkt och frågetecken
stavar rätt till ord du använder ofta och som förekommer ofta i elevnära
texter
skriver en text med inledning, tydlig handling och en avslutning
skriver en enkel faktatext med hjälp av tankekarta/stödord så att innehållet
framgår tydligt
kombinerar text och bild för att förtydliga och förstärka ditt budskap
bearbetar dina texter efter respons
ger respons och omdömen på andras texter efter givna frågor
dela in ord i alfabetisk ordning

Undervisning:
skriva dagbok
skriva berättelser
skriva enkla faktatexter
textbearbetning
samtal och diskussion
alfabetisk ordning
använda ordlista
arbeta med språklära
arbeta i Forma språket

