Zick Zack- återberättande texter
Mål/förmågor
Eleven ska utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
Eleven ska utveckla sin förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Eleven ska utveckla sin förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Eleven ska utveckla sin förmåga att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll
Läsa och skriva
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga
drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
Språkets struktur med meningsbyggnad, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och
ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Berättande texter och sakprosatexter
Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och
tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Språkbruk
Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps
nyanser och värdeladdning.
Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel
skillnaden mellan att skriva ett personligt sms och att skriva en faktatext.










fullständiga meningar (stor bokstav och punkt, skiljetecken)
stavning-ordbok
struktur (rubrik, inledning, handling och avslut), (kronologisk ordning - tidsord),
(styckeindelning)
tankekarta (hjälp för att få struktur-styckeindelning)
personliga kommentarer, detaljer
grammatik (personligt pronomen, attribut), (ordklasser - verb, substantiv)
talspråk-skriftspråk (diskussioner)
läxa - kopplad till återberättande text (tar emot och diskuterar respons av läxan)

Kunskapskrav
E

C
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De berättande texter eleven
skriver innehåller enkla
gestaltande beskrivningar och
enkel handling.

De berättande texter eleven
skriver innehåller utvecklade
gestaltande beskrivningar och
utvecklad handling.

De berättande texter eleven
skriver innehåller välutvecklade
gestaltande beskrivningar och
välutvecklad handling.

I texterna använder eleven
grundläggande regler för
stavning, skiljetecken och
språkriktighet med viss
säkerhet.

I texterna använder eleven
grundläggande regler för stavning,
skiljetecken och språkriktighet
med relativt god säkerhet.

I texterna använder eleven
grundläggande regler för
stavning, skiljetecken och
språkriktighet med god säkerhet.

Eleven kan skriva olika slags
texter med begripligt innehåll
och i huvudsak fungerande
struktur samt viss språklig
variation.

Eleven kan skriva olika slags texter
med relativt tydligt innehåll och
relativt väl fungerande struktur
samt förhållandevis god språklig
variation.

Eleven kan skriva olika slags
texter med tydligt innehåll och
väl fungerande struktur samt
god språklig variation.

Dessutom kan eleven ge enkla
omdömen om texters innehåll
och utifrån respons bearbeta
texter mot ökad tydlighet och
kvalitet på ett i huvudsak
fungerande sätt.

Dessutom kan eleven ge
utvecklade omdömen om texters
innehåll och utifrån respons
bearbeta texter mot ökad tydlighet
och kvalitet på ett relativt väl
fungerande sätt.

Dessutom kan eleven ge
välutvecklade omdömen om
texters innehåll och utifrån
respons bearbeta texter mot ökad
tydlighet och kvalitet på ett väl
fungerande sätt.

