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Planering
Syfte
Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska
språket.
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt svenska tal- och skriftspråk så att de får
tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.
Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera
och lära.
Undervisningen ska ge eleverna rika möjligheter att kommunicera på svenska utifrån sin kunskapsnivå, utan att
ställa för tidiga krav på språklig korrekthet.
Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på svenska.
I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen.
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer,
uppbyggnad, uttal, ord och begrepp samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier.
På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och
kommunikativa förmågan.

Mål/förmågor
Eleven ska utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
Eleven ska utveckla sin förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Eleven ska utveckla sin förmåga att välja och använda språkliga strategier.

Centralt innehåll
Läsa och skriva

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.
Tala, lyssna och samtala

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
Uttal, satsmelodi och sambandet mellan betoning och betydelse.
Berättande texter och sakprosatexter

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
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.
Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.

Kunskapskrav
E
Eleven kan även beskriva sin
upplevelse av läsningen på ett
enkelt sätt.

C
Eleven kan även beskriva sin
upplevelse av läsningen på ett
utvecklat sätt.

A
Eleven kan även beskriva sin
upplevelse av läsningen på ett
välutvecklat sätt.
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I enkla texter kan eleven använda
grundläggande regler för stavning,
skiljetecken och språkriktighet på
ett i huvudsak fungerande sätt.

I enkla texter kan eleven använda
grundläggande regler för stavning,
skiljetecken och språkriktighet på ett
relativt väl fungerande sätt.

I enkla texter kan eleven använda
grundläggande regler för stavning,
skiljetecken och språkriktighet på ett
väl fungerande sätt.

Eleven kan med ett i huvudsak
fungerande ord- och
begreppsförråd samtala om bekanta
ämnen på ett enkelt sätt.

Eleven kan med ett ändamålsenligt
Eleven kan med ett ändamålsenligt
och effektivt ord- och
ord- och begreppsförråd samtala om
begreppsförråd samtala om bekanta
bekanta ämnen på ett utvecklat sätt.
ämnen på ett välutvecklat sätt.

I samtalen kan eleven ställa frågor
I samtalen kan eleven ställa frågor och I samtalen kan eleven ställa frågor
och framföra egna åsikter på ett sätt
framföra egna åsikter på ett sätt som och framföra egna åsikter på ett sätt
som till viss del upprätthåller
upprätthåller samtalet relativt väl.
som upprätthåller samtalet väl.
samtalet.

Övergripande mål och riktlinjer
Normer och värden

Skolans mål är att eleven kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om
mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter.
Skolans mål är att eleven respekterar andra människors egenvärde.
Skolans mål är att eleven tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt
medverkar till att hjälpa andra människor.
Skolans mål är att eleven kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla
också med deras bästa för ögonen.
Skolans mål är att eleven visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
Elevernas ansvar och inflytande

Skolans mål är att eleven tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö.
Skolans mål är att eleven successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan.
Skolans mål är att eleven har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i
demokratiska former.
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