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TEMA: UPPSTART - VECKA 34 

- Gå igenom betyg, kunskapskrav och kursplanerna. 

- Gå igenom teman och arbetsområden inför hösten. 

- Dela ut material och gå igenom studieteknik, ex, tankekartor, minnesanteckningar, läxor mm. 

En del filmer finns på youtube, t.ex. plugga bättre på Ur. 

- Gå igenom klassrumsklimatet och deras förväntningar.  

- Growth/fixed mindset – Hur ska vi tänka? Låt dem reflektera över några ord och begrepp.  

- Läsförståelsetest.  
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TEMA: A R DU RA DD NU?  

- Skriva en skräcknovell med vissa kriterier, bland annat gestaltning och handling.  

- Illustrera en bild som förstärker budskapet i texten.  Berättande text.  

- Språklära: Stavning och satslära + liknelser och metaforer. (Klara svenskan).  

- Kamratrespons.  Målet är att träna på att ge omdömen om texters innehåll och 

utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett fungerande 

sätt. 

- Högläsningsbok (Rum 213) med enskilda reflektioner och boksamtal, i par och mindre 

grupper. Tillhörande reflektionslogg. 

- Skriva en bokrecension av boken där vi tränar på förmågan att resonera och 

budskapet i boken. Alternativt se filmen 213 och skriva en 

jämförande/argumenterande text om vilken som var bäst och varför.  

- Mellan raderna och texter med läsförstörståelsefrågor från Bums.  

 

Del av kunskapskraven: 

 

- Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt 
genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt. Genom att göra 
enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera 
centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande 
läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla 
och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika 
verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen. Bedömning avser 
loggbok, bokrecension samt högläsning av ett stycke i boken. 

- 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. Bedömningen avser bokrecensionen samt den berättande texten. 

- 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. Bedömningen avser bilden som illustreats till berättelsen samt 
kamratresponsen på en klasskamrats berättelse.  

- Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna 
åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet. Bedömningen avser 
samtalen i klassrummet kring de diskussionsfrågor som ställs kring högläsningsboken.  
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TEMA: MITT LIV SOM VUXEN  

- Individuell läsning. Alex Dogboy med tillhörande läsförståelsefrågor. Reflektioner kommer 

göras enskilt, par och i mindre grupp. Reflektionslogg. Boken kommer läsas både hemma 

och i skolan. Projektet avslutas med att skriva en bokrecension. (På, mellan, bortom 

raderna samt Klara svenskan). Fokus på att resonera, problematisera innehållet i boken.  

- Språklära: ordklasser (klara svenskan).  

- Göra en muntlig presentation om dig själv. Med temat ”min dröm som vuxen”. Gör en 

presentation om t.ex. ett drömyrke eller något annat som du brinner mycket för och vill 

ska hända när du blir äldre. Presentationen kan redovisas på två sätt. Genom muntligt 

framträdande i grupp eller att spela in den som film i appen iMovie. Presentationen 

framställs genom stöd av lappar.  

- Skriva ett brev till din fröken som du hade när du gick i årskurs 6. När du skriver så är du 

minst 30 år. Du ska skriva och berätta hur du har det nu. Familj, boende, yrke.) Som 

underlag för fakta om yrken mm så kan du göra intervjuer och sökta fakta. 

- Öva på muntligt nationellt prov. (gammalt NP) 

- Nationellt prov. (muntligt).  

Del av kunskapskraven: 

- Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom 
att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt. Genom att göra enkla, 
kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar 
med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom 
kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda 
resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva 
sin upplevelse av läsningen. Bedömningen avser högläsning ur delar av boken. 
Diskussioner i klassrummet kring frågor som ställs kring boken, loggboken samt 
bokrecensionen.  

- 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. Bedömningen avser 
bokrecensionen samt den muntliga presentationen som först skrivs för hand.  

- 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. Bedömningen avser 
diskussionerna i klassrummet kring boken. Samt den muntliga presentation som eleverna 
gör både om sitt vuxna jag samt övningen inför det nationella.  

- 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. 
Bedömningen avser den presentation som görs i appen iMovie samt en bild som 
illustreats till Alex Dogboy´¨  
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- TEMA: VEM A GER SANNINGEN? 

- Eleverna kommer att under denna period ha en egen bänkbok som de valt själva uppe vid 

biblioteket. Det kommer at vara enskilda reflektioner och boksamtal, i par och mindre 

grupper. Tillhörande reflektionslogg. 

- Granskning av reklam - hur man säljer en produkt. 

- Jämföra två stycken produkter och därefter skriva en jämförande faktatext. (klara svenskan). 

- Vidare kommer vi också titta på nyhetsartiklar (ex. se och hör) och därefter får eleverna i par 

skriva en påhittad nyhetsartikel. Återberättaande text.  

Kunskapskrav  

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. 

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. 
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TEMA: DUGER JAG OCH VEM A GER 
EGENTLIGEN SANNINGEN?  

- Högläsningsbok: Sanning eller konsekvens av Annika Thor. med enskilda reflektioner och 

boksamtal, i par och mindre grupper. Tillhörande reflektionslogg. 

- Se filmen sanning eller konsekvens eller alternativt se avsnitt ur Serien ”Berätta för mig”.  

- Argumenterande text och tal. Göra en pod tillsammans med en kompis där ni diskuterar 

några av de viktiga frågorna för mående hos unga i dag. Idel, utseendefixering, träning, 

normer. Stödmallarna till talet görs i en PP som eleverna sedan skriver ut och har som stöd.  

- Dramatisera några av de viktiga frågorna.  

-  Nätetik, hur man beter sig online. Ev. se ett avsnitt från UR play. ”Vara vän online”.  

 

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att 
använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt. Genom att göra enkla, kronologiska 
sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till 
sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna 
erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt 
framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen. 
Bedömningen avser reflektionerna kring boken som kommer ske i reflektionslogg eller i samtal.  

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. Bedömningen gällande de estetiska 
uttryck avser PP och hur man förstärker budskapet med färgsättning och bilder och 
dramatiseringen. Bedömningen avser kamratresponsen som görs på PP.  

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. Bedömningen avser PP.  

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. Bedömningen avser de diskussioner som kommer att 

vara gällande temat samt poden.  

 

  



Marika Edberg.  
1stegitaget.wordpress.com  
ettstegitaget °instagram 

TEMA: A R DET NA GON SKILLNAD PA  
SPRA KET? 

- Språklära: De första skriftspråken, det feneciska alfabetet, det grekiska och latinska alfabetet, 

runskrift. 

- Minoritetsspråk och språkliga varianter inom svenskan.  

- Jämföra språkbruket förr och nu.  

- Språklära: språkbruk, fint eller fult språk, liknelser och metaforer. (Klara svenskan).  

- Arbetsområdet kommer att avslutas genom eleverna får diskutera vissa frågor i grupp.  

- Träna på nationella prov. Gå igenom de olika texttyperna samt träna på läsförståelse. 

- Nationella prov.  

Kunskapskav 

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. Bedömning kommer att ske när eleverna 
diskuterar vissa frågor kopplat till kunskapskraven i grupp.  
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TEMA: VAD A R POSESI? 

 

- Genomgång av dikter 

- Kända lyriker i historien. 

- Skriva en avslutningsdikt/tal till skolavslutningen. Detta görs i par. En bild ska även skapas 

tillsammans med dikten. Sedan kan man välja att spela in en video med uppläsning av dikterna där 

bakgrunden är en bild som du illustrerat till din text. 

Kunskapskrav  
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. Bedömningen 

avser texten och bilden eller video som innehåller bild och text.  
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Temä: FAKTATEXTER  

Detta arbetsområde ska samköras med ett område i NO/SO.  

- Eleverna kommer att under denna period ha en egen bänkbok som de valt själva uppe vid 

biblioteket. Det kommer at vara enskilda reflektioner och boksamtal, i par och mindre 

grupper. Tillhörande reflektionslogg. 

- Arbeta med faktatexter, ta ut stödord, göra egna sammanfattningar och öva på att använda 

"egna ord". Därefter kommer eleverna att individuellt skriva en kort faktatext. Faktatext.  

- Källkritik och källors trovärdighet.  

- Läsförståelsestrategier för hur man läser en faktatext.  

Kunskapskrav: 

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. 

Bedömningen avser den faktatext de skriver, diskussioner kring källornas användbarhet under 

lektionstid samt några avslutande frågor vid arbetsområdets slut.  
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DETALJER
AD 

PLANERI
NG 

34 UPPSTARTSVECKA    

35 SKRIVA: BERÄTTANDE TEXT 
LÄSA: HÖGLÄSNING UR BOKEN: 
RUM 213 
TALA: DISKUSSIONER KRING BOKEN 

  KAPITEL 
1-4 

36 SKRIVA: BERÄTTANDE TEXT 
LÄSA: HÖGLÄSNING UR BOKEN: 
RUM 213 
TALA: DISKUSSIONER KRING BOKEN 

  KAPITEL 
5-8 

37 SKRIVA: BERÄTTANDE TEXT 
LÄSA: HÖGLÄSNING UR BOKEN: 
RUM 213 
TALA: DISKUSSIONER KRING BOKEN 

  KAPITEL 
8-11 

38 SKRIVA: BERÄTTANDE TEXT 
LÄSA: HÖGLÄSNING UR BOKEN: 
RUM 213 
TALA: DISKUSSIONER KRING BOKEN 

  KAPITEL 
12-15 

39 SKRIVA: BERÄTTANDE TEXT 
LÄSA: HÖGLÄSNING UR BOKEN: 
RUM 213 
TALA: DISKUSSIONER KRING BOKEN 

  KAPITEL 
16-18 
KAPITEL 
19-22 

40 SKRIVA: BERÄTTANDE TEXT 
LÄSA: HÖGLÄSNING UR BOKEN: 
RUM 213 
TALA: DISKUSSIONER KRING BOKEN 
TALA: DISKUSSIONER KRING BOKEN 

  KAPITEL 
23-25 
KAPITEL 
26-30 

41 SKRIVA: BERÄTTANDE TEXT 
LÄSA: HÖGLÄSNING UR BOKEN: 
RUM 213 
TALA: DISKUSSIONER KRING BOKEN 

   

42 LÄSA: DOGBOY 
TALA: MUNTLIG PRESENTATION 
OM DIG SOM VUXEN 
SKRIVA: BREV TILL FRÖKEN 

   

43 LÄSA: DOGBOY 
TALA: MUNTLIG PRESENTATION 
OM DIG SOM VUXEN 
SKRIVA: BREV TILL FRÖKEN 

   

44 HÖSTLOV!!!    

45 ÖVA INFÖR NATIONELLT PROV. 
MUNTLIG FRAMSTÄLLNING 

   

46 ÖVA INÖR NATIONELLT PROV.  
MUNTLIG FRAMSTÄLLNING  

   

47 NATIONELLT PROV SVENSKA    
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DELPROV A. MUNTLIG 
FRAMSTÄLLNING 

48 LÄSA: DOGBOY 
TALA: MUNTLIG PRESENTATION 
OM DIG SOM VUXEN 
SKRIVA: BREV TILL FRÖKEN 

   

49 LÄSA: DOGBOY 
TALA: MUNTLIG PRESENTATION 
OM DIG SOM VUXEN 
SKRIVA: BREV TILL FRÖKEN 

   

50 LÄSA: DOGBOY 
TALA: MUNTLIG PRESENTATION 
OM DIG SOM VUXEN 
SKRIVA: BREV TILL FRÖKEN 

   

51 LÄSA: DOGBOY 
TALA: MUNTLIG PRESENTATION 
OM DIG SOM VUXEN 
SKRIVA: BREV TILL FRÖKEN 

   

52 JULLOV    

1 JULLOV    

2 LÄSA: DOGBOY 
TALA: MUNTLIG PRESENTATION 
OM DIG SOM VUXEN 
SKRIVA: BREV TILL FRÖKEN 

   

3 LÄSFÖRSTÅELSEÖVNINGAR    

4 LÄSFÖRSTÅELSEÖVNINGAR    

5 GÅ IGENOM TEXTTYPER    

6 NATIONELLT PROV. SKRIFTLIGT 
OCH LÄSFÖRSTÅELSE. 
DELROV B1+B2 OCH C1 + C2 

   

7 TEMA: DUGER JAG? 
LÄSA: INDIVIDUELL LÄSNING / 
SANNING OCH KONSEKVENS 
TALA: POD 
SKRIVA: ARGUMENTERANDE TEXT 

   

8 TEMA: DUGER JAG? 
LÄSA: INDIVIDUELL LÄSNING / 
SANNING OCH KONSEKVENS 
TALA: POD 
SKRIVA: ARGUMENTERANDE TEXT 

   

9 SPORTLOV    

10 TEMA: DUGER JAG? 
LÄSA: INDIVIDUELL LÄSNING / 
SANNING OCH KONSEKVENS 
TALA: POD 
SKRIVA: ARGUMENTERANDE TEXT 

   

11 TEMA: DUGER JAG? 
LÄSA: INDIVIDUELL LÄSNING / 
SANNING OCH KONSEKVENS 
TALA: POD 
SKRIVA: ARGUMENTERANDE TEXT 
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12 TEMA: DUGER JAG? 
LÄSA: INDIVIDUELL LÄSNING / 
SANNING OCH KONSEKVENS 
TALA: POD 
SKRIVA: ARGUMENTERANDE TEXT 

   

13 TEMA: DUGER JAG? 
LÄSA: INDIVIDUELL LÄSNING / 
SANNING OCH KONSEKVENS 
TALA: POD 
SKRIVA: ARGUMENTERANDE TEXT 

   

14 PÅSKLOV    

15 TEMA: VEM ÄGER SANNINGEN? 
LÄSA:INDIVIDEULL LÄSNING 
SKRIVA: JÄMFÖRANDE FAKTATET 

   

16     

17     

     

     

 MINIORITETSSPRÅK    

 MINIORITETSSPRÅK    

 MINIORITETSSPRÅK    

 

 


