Ämne: svenska

År 3

Eleven ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
Övergripande mål

•
•
•
•
•

formulera sig och kommunicera i tal och skrift
läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för
olika syften
anpassa språket efter olika syften, mottagare och
sammanhang
urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
söka information från olika källor och värdera dessa

Du ska kunna:
Konkreta mål för
eleverna

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

läsa bekanta och elevnära texter med flyt
uppnå en grundläggande läsförståelse
skriva enkla texter med läslig handstil och på dator
använda stor bokstav, punkt och frågetecken
stava vanligt förekommande ord
skriva en berättelse med tydlig inledning, handling och
avslutning
skriva enkla faktatexter
skriva instruerande texter
skriva text till bilder
efterarbeta dina texter med hjälp av lärar- och
kamratrespons
delta i diskussioner och ställa frågor, ge kommentarer
och framföra egna åsikter
lyssna på den som pratar
återberätta innehållet i en text eller film
namnge några kända författare och illustratörer
skriva ord i alfabetisk ordning
känna till var man kan söka information på olika sätt

•
•
•
•
•
•
•
•

läsa individuellt, högt eller i grupp
skriva olika sorters texter
textbearbetning
tala inför grupp
samtal och diskussioner
film
drama
biblioteksbesök

•
•
•
•
•

Arbetssätt

Eleven ska kunna
visa sina
kunskaper genom
att

•

läromedel Forma språket, Språklära, Retorikboken

•
•

läsa elevnära text med flyt och förståelse
läsa en bok och kunna återberätta den både muntligt
och skriftligt
skriva svar på frågor med hel mening
skriva läsligt för hand
kunna skriva en berättelse med tydlig inledning,
handling och avslutning
kunna skriva en enkel faktatext
kunna använda stor bokstav, punkt och frågetecken
samt stava ord som eleven själv ofta använder
delta i samtal och diskussioner
berätta var man kan söka information på olika sätt

•
•
•
•
•
•
•

