SVENSKA – BERÄTTA OCH FRAMSTÄLLA
I den här övningen får eleverna utveckla sina kunskaper genom att berätta och
framställa genom att skapa film/rörlig bild. Den här övningar har flera kopplingar till
kursplanen då eleverna kan i stort sätt berätta om vad som helst. Nedan ser du
utdrag från kursplanen som går att koppla till övningen.
Vi ser att följande kunskapskrav kan uppfyllas i denna övning:
Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3
•

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då
grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. Texterna
innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att
innehållet klart framgår. Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven
förtydliga och förstärka sina budskap. Dessutom kan eleven utifrån givna frågor
ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons
bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

•

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge
kommentarer och framföra egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga
händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. Dessutom kan
eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
•

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak
fungerande struktur samt viss språklig variation. I texterna använder eleven
grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss
säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande
beskrivningar och enkel handling.

•

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval
av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och
viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp. Genom att kombinera text
med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande
sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. Dessutom kan
eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta

texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
•

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra
egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet. Dessutom kan
eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak
fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och
mottagare.

•

Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om
språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande
språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
•

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och
omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang
om tydligt framträdande budskap i olika verk.

•

Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess
upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket
har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har
tillkommit i. De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande
beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.

•

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval
av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om
informationens och källornas trovärdighet och relevans.

•

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika
delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och
levandegöra sina texters budskap. Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om
texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad
tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.

•

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor
och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett
sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Dessutom kan
eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak
fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och
sammanhang.

•

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska
språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk
och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

Du som lärare bestämmer själv under hur många lektioner ni ska jobba med
övningen och vad ni ska ha för tema. Om du inte har ett färdigt tema
rekommenderar vi att utgå från kursplanens centrala innehåll:
Svenska 1-3,
Skapa en film om till exempel: Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda
syften.
Svenska 4-6,
Skapa en film om till exempel: Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och
ungdomsboksförfattare och deras verk.
Svenska 7-9,
Skapa en film om till exempel: Etiska och moraliska aspekter på språkbruk,
yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
Ämnets syfte:
•

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt 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.

•

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om
hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda
medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att
skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

•

Eleverna ska ges möjligheter att kommunicera i digitala miljöer med interaktiva
och föränderliga texter.

•

Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska
uttrycksformer. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt
berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna
identiteten och sin förståelse för omvärlden.

•

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper
om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling 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.

•

Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man
kommunicerar på kan få konsekvenser för en själv och för andra människor.
Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna
språkbruket i olika sammanhang och medier.

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis
ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

