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Nivå

Centralt innehåll (Lgr 11, Sva)

5 och uppåt

5

SvA: Skrivkurs, textstruktur, textanalys, skönlitterära genrer,
lyrik
Dessutom So- och/eller No-ämnen utifrån ämnenas
kursplaner

4

4

3

2

SvA: Skönlitterära texter, recension, argumentation,
sammanfattningar
Sh/SvA: Arbete, intervju, CV, platsansökan
Sh: Lag och rätt

3A

3B

SvA: Olika texttyper,
textdisposition
Sh Politisk makt
Bi: Djur och växter
2A

SvA: Miljö- och personbeskrivning, konversation
Sh: Privatekonomi
Hi: Sverige 1900-talet
Bi: Luft och vatten
2B

SvA: Bok, referat, diktamen,
personbeskrivning,
sökläsning,
So: Göteborg, grundläggande geografiska begrepp

SvA: Samtal om bok/film
etc, miljöbeskrivning, ”på
stan”
So: Utbildning, arbetsliv
No: Mera om kroppen

1

1

Alfabetet, siffror, skrivgrund, klockan, presentationer,
bostad, resor, skolan, kroppen, skriva och läsa enkla texter,
uttal, IKT-introduktion, årstider, väder, Sverige,
världsdelarna etc.

Lässtrategier för att tolka och analysera texter
Urskilja texters budskap och motiv samt syften
Olika sätt att bearbeta och redigera egna texter
Språkets struktur; ordklasser, satsdelar mm
Litteratur från olika delar av världen
Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv
i skönlitteratur. Parallellhandling, tillbakablickar,
miljö- och personbeskrivningar mm
Några skönlitterära genrer
Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras
språkliga och dramaturgiska komponenter.
Språkliga strategier för att minnas och lära
Språkets betydelse för inflytande och identitet
Etiska och moraliska aspekter på språkbruk,
yttrandefrihet och integritet i olika medier
Informationssökning på bl a bibliotek och Internet
Citera och göra källhänvisningar
Sovra i en stor informationsmängd; källkritik
Lässtrategier för att förstå och tolka texter från
olika medier
Meningsbyggnad; att jämföra med modersmålet
Leda samtal, argumentera och sammanfatta
Muntliga presentationer för olika mottagare med
stödord, bilder och digitala medier
Uttalets betydelse för att göra sig förstådd
Skillnader i språkanvändning beroende på syfte,
t ex mellan sms och faktatext
Jämföra källor och pröva deras tillförlitlighet
Strategier för att skriva olika typer av texter
Bearbeta egna texter och ge och ta respons
Olika typer av texter; fakta, reklam, beskrivning etc
Ords och begrepps nyanser och värdeladdning
Ord och begrepp i skol- och vardagsspråk;
synonymer och motsatsord
Källkritik
Enkla former för textbearbetning
Meningsbyggnad; att jämföra med modersmålet
Lyssna och enkelt återberätta
Muntliga presentationer och muntligt berättande
Berättande texters uppbyggnad och innehåll
Beskrivande och förklarande texter
Skillnader mellan tal- och skriftspråk
Ords klassificering i över- och underordning
Informationssökning
Texter där ord och bild samspelar
Handstil och att skriva på dator
Språkets struktur; stor liten bokstav, punkt mm
Alfabetet och alfabetisk ordning
Föra enkla vardagliga samtal och muntliga
presentationer om vardagsnära ämnen
Uttal/Uttalets betydelse för att göra sig förstådd
Enkla beskrivande och berättande texter
Språkliga strategier för att minnas/lära

FÖRBEREDANDE LATINISERINGSKURS
Att läsa och skriva det latinska alfabetet
Bokstavera och läsa enkla ord
Känna till skillnad mellan bokstavens namn och ljud

