PLANERING
Ämne/ämnen: Svenska, Sva

Årskurs/termin: Åk 1, ht16/vt17

Undervisande lärare: Cathrine Kuoppa, Sabina Rastoder, Gustavslundskolan
Inledning
I vår undervisning i ämnet svenska arbetar vi med att ge eleverna goda lässtrategier och
förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk för att få tilltro till sin språkförmåga och kunna
uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Vi vill att undervisningen ska öka
elevernas intresse för att läsa och skriva. Eleverna ska ges möjlighet att formulera egna åsikter
och tankar. De tränar sin förmåga att skapa enskilt och tillsammans med andra. Dessutom ska
eleverna stimuleras att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Genom att möta olika
typer av texter utvecklas språket och förståelsen för sin egen identitet och omvärld.
Syfte
Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga
att
 formulera sig och kommunicera i tal och skrift samt
 läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Kunskapskrav och bedömning (åk 3)
I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du kan
 läsa en enkel text genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning samt visa
grundläggande läsförståelse genom att kunna återberätta det lästa,
 berätta något vardagsnära och delta i samtal,
 skriva en enkel text som andra kan läsa samt
 föra enkla resonemang om texters innehåll och relatera detta till egna erfarenheter.

Konkretiserade mål
I slutet av åk 1 bedöms på vilket sätt du kan
 läsa och förstå en enkel text,
 återberätta böcker du läst eller händelser du varit med om,
 skriva en enkel text och
 kunna lyssna och delta i ett boksamtal (Läsmys).
”I arbetsområdet … ska du få möjlighet att utveckla…”

Undervisning
Du kommer att få arbeta med svenska på ett varierat sätt. Du kommer att få arbeta med bokstävernas
form och ljud. Vi gör gemensamma dikteringar då vi tränar läsriktning och meningsbyggnad. Vi
skriver bland annat dagbok och enkla texter till våra teman. Du kommer att få läsa, redovisa och
berätta i grupp (Läs och Berätta, Läsmys, m.m.). Du kommer att få samtala om och dramatisera olika
händelser. Du kommer att få lyssna på olika skönlitterära böcker och en gång i veckan besöker vi
skolans bibliotek.

