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INLEDNING: Under höstterminen kommer vi att arbeta med grunderna i det svenska
språket. Vi kommer att lära oss om grammatiska områden så som ordklasser,
meningsbyggnad och skiljetecken. Vi kommer att arbeta med ordförståelse, uttryck och
begrepp. Vi kommer att arbeta med olika typer av texter samt med egenproducerade texter,
både berättande sådana och faktatexter utifrån given disposition (inledning, mitten,
avslutning). Vi kommer att arbeta med att olika former av muntliga presentationer.
Svenska som andraspråk









Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler,
skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av
sambandsord.
Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen
hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för
att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan
påverka en presentation.
Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, anpassa språket
efter olika syften, mottagare och sammanhang
Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel
faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll,
uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

KONKRETISERING AV MÅL
I svenska ska du få möjlighet att utveckla:
 Din förmåga att förstå fler ord och begrepp som är vanligt förekommande i svenska
språket.
 Din förmåga att läsa, förstå och analysera olika typer av texter.
 Din förmåga att skriva enklare faktatexter och skönlitterära texter (t ex; med hjälp av
tankekarta).
 Din förmåga att förbereda och genomföra muntliga presentationer inför klassen.
UNDERVISNING
I undervisningen kommer du får arbeta både enskilt och i grupp. Vi kommer främst att
använda oss av gemensamma diskussioner och genomgångar. Vi kommer att arbeta både
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praktiskt och teoretiskt. I en stor del av undervisningen kommer vi att använda oss av digitala
hjälpmedel.
Du kommer också att få rita och skriva texter och göra en egen faktabok.
BEDÖMNING





Du kan genomföra en muntlig presentation med relevant innehåll, på ett tydligt sätt till
åhörarna.
Du känner till några vanliga grammatiska skrivregler och kan använda dessa i dina
texter samt i ditt tal.
Du kan prata med ett större ordförråd och har utvecklat din förståelse för nya begrepp.
Du kan förstå och tolka information från olika typer av texter, exempelvis reklam,
recept, öppettider, busstidstabell etc.

