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Syfte
Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om
svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt taloch skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika
sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att
läsa och skriva.
I ämnet SVENSKA ska du få möjlighet att utveckla:
 dina kunskaper om:
- svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur
språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier
 din förmåga att:

- formulera dig och kommunicera i tal och skrift
- läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Bedömning Vi bedömer på vilket sätt/på vilken nivå/i vilken omfattning:
- Du kan se sambandet mellan ljud och bokstav
- Du kan alfabetet och alfabetisk ordning
- Du kan läsa och förstå en enkel mening
- Du kan läsa en enkel text med flyt (stjärnsvenska 3)
- Du vet skillnaden på kapitelböcker, bilderböcker och dikter
- Du kan lyssna och återberätta
- Du kan berätta muntligt om vardagsnära saker
- Du kan ta hjälp av bilder eller annat vid presentation
- Du kan uttrycka dina känslor, kunskaper och åsikter
- Du kan skillnaden på tal- och skriftspråk
- Du kan skriva en enkel text på dator
- Du förstår att det du säger kan uppfattas på olika sätt
Undervisning
- Alfabetet och alfabetisk ordning
- Sambandet mellan ljud och bokstav
- Hur du ska göra när du läser
- Språkets struktur med stor och liten bokstav
- Att skriva sig till läsning (ASL), skriva texter på datorn som vi läser och bearbetar
- Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer som t.ex. boksamtal, samlingar,
för en kompis
- Öva läsförståelse med hjälp av olika strategier
- Att beskriva och berätta om vardagliga händelser
- Följa enkla instruktioner
- Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av
världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik,
dramatik, sagor och myter

Dokumentation
Du dokumenterar det du lärt dig genom din alfabetsbok och texter du skriver på datorn. Du
kommer att få presentera och samtala om det du skrivit tillsammans med andra elever. Du
kommer att läsa texter högt och tyst för dig själv och samtala om det du läst. Du kommer att
få göra egna berättelser med bild och text och berätta för klassen. Du kommer att få lyssna
på olika sorters texter och samtala om dem. Du kommer att berätta om saker du varit med
om. Du kommer att få göra muntliga och skriftliga tester.
Analys:

