Pedagogisk planering
Svenska 2-3

HT-19

Introduktion av innehåll
Vi arbetar praktiskt och upplevelsebaserat med svenska i naturen, samt individuell
bearbetning i den egna planeringsboken. Vi utvecklar förmågor i att läsa, tala och
skriva. Vi kommer att skriva återberättande och berättande texter samt faktatexter. Inom
planeringsboken i svenska arbetar eleverna enskilt för att befästa och fördjupa de
praktiska momenten. Vi kommer arbete både skriftligt och muntligt, individuellt och i
grupp.
Övergripande mål
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det
svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. Genom rika möjligheter att
samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och
därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.
Syfte
Undervisningen i svenska ska ge dig förutsättningar att utveckla din förmåga att:
 Formulera dig och kommunicera i tal och skrift
 Läsa skönlitteratur för olika syften
 Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Detta kommer du att bedömas på:
Din förmåga att
 Läsa elevnära texter med flyt
 Förstå en text genom att återge innehållet
 Skriva enkla texter med läslig handstil
 Använda stor bokstav och punkt
 Skriva texter med tydlighet
 Kombinera din text med bilder för att förtydliga och förstärka ditt budskap

Du kommer att visa det genom att:





Läsa högt tillsammans med en läskompis och lyssna när din kompis läser för dig
Återberätta innehållet i den gemensamma högläsningsboken, samt i din och din
läskompis bok
Vara aktiv på lektionerna
Skriva olika sorter texter efter bästa förmåga

Under arbetet kommer du att:









Öva högläsning och hörförståelse när du läser med din läskompis
Skriva bokrecensioner samt återberätta muntligt
Lära dig mer om barnboksförfattare och dess böcker genom att skriva enklare
faktatexter och redovisa
Befästa dina kunskaper om alfabetet och stavning av för eleverna vanligt
förekommande ord
Träna på att använda stor bokstav och punkt, utropstecken eller frågetecken på
rätt ställe
Träna på att inte blanda versaler och gemener samt träna på utformningen av
dessa.
Skriva och berätta berättelser med en bild som utgångspunkt
Träna på att bearbeta dina egna texter, dvs läsa igenom och ”rätta” själv

