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Alternativt kan licens köpas till en interaktiv elevbok, som går att använda i dator, iPad och
läsplatta i 6 månader eller 12 månader.
En obligatorisk roman. Titel meddelas senare.

Obligatoriska moment:
Träffar
Obligatoriska närträffar (studiegrupp) varje vecka.
Studieuppgifter
Inlämningsuppgifter, diagnoser och muntliga framställningar.
Prov
2 prov samt nationellt prov som ges i tre delar.

Om Svenska 1
Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap
för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan
uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika
typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv.
I undervisningen ska eleverna ges rikliga tillfällen att tala, skriva, läsa och lyssna.
Undervisningen i muntlig och skriftlig framställning ska ge eleverna tillfälle att värdera
andras muntliga framställningar och texter samt bearbeta sina egna muntliga
framställningar och texter, efter egen värdering och andras råd. I undervisningen ska
eleverna få möta olika typer av skönlitteratur och andra typer av texter samt få sätta
innehållet i relation till egna erfarenheter, intressen och den egna utbildningen.
Centralt innehåll i kursen: muntlig framställning med mottagaranpassning och
användning av presentationstekniska hjälpmedel; skriftlig framställning av texter för
kommunikation, lärande och reflektion; argumentationsteknik; grunderna i den retoriska
arbetsprocessen; bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text; citat- och
referatteknik; grundläggande källkritik; skönlitteratur; berättarteknik; språkliga begrepp
och språkriktighetsfrågor; språksociologi (utdrag från www.skolverket.se).

Kursmål
www.skolverket.se
Övrigt
Kursen kan påbörjas och avslutas vid andra tider än vid terminsstart och än vid terminsslut,
dock måste alla obligatoriska moment vara genomförda innan betyg sätts. Genomförande av
nationella prov kan endast erbjudas vid vissa tillfällen vilket gör att det kan komma att
påverka studietakten.
Den normala kurslängden är en termin men kan vid behov eventuellt variera mellan 10
veckor och två terminer.

