År 6 vt-18

Ur Lgr 11
Om man lite enkelt skulle sammanfatta några delar under centralt innehåll i Lgr 11 i
ämnet svenska, så innebär det att Skolverket vill att vi bl.a. ska lära oss om våra
grannspråk och dialekter i Sverige och de fem minoritetsspråken vi har; finska,
meänkieli (tornedalsfinska), samiska (samtliga dialekter), romani chib och jiddisch.
Du ska kunna
Skillnaden mellan språk och dialekt.
Namnge några mål och peka ut dem geografiskt.
Namnge några av våra nationella minoritetsspråk och veta vad som krävs för att ett
språk ska vara ett minoritetsspråk.
Några likheter och skillnader mellan svenska och norska/danska.
Så här ska vi jobba
Vi kommer att titta på några filmer om minoritetsspråk och lära oss via genomgångar
och egna anteckningar. Vi kommer också lyssna på ”Sms från Soppero” skriven av
Ann- Heléne Laestadius och jobba med frågor kring boken.
Slutligen ska vi även läsa ur ett eget häfte om dialekter och grannspråken.

År 6 vt-18
Kunskapskrav på ”språkbruk” genom ett läxförhör med dessa frågor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vad krävs för att ett språk ska bli ett minoritetsspråk?
Nämn de fem minoritetsspråken vi har i Sverige.
Vad är skillnaden mellan språk och dialekt.
Nämn några likheter/skillnader mellan svenska och norska/danska.
Markera de olika målen på kartan.
Diskutera en av dessa frågor:
 Är det fint med dialekter eller bör man träna bort dem?
 Borde fler språk i Sverige bli kallade minoritetsspråk?

Kunskapskrav på språkbruk samt hör/läsförståelse genom frågor av
gemensam bok:

Kunskaper om
språkbruk:

Grundläggande
Du kan ge exempel
på nationella
minoritetsspråk.

Utvecklade
Se till vänster

Väl utvecklade
Se till vänster

Sammanfattar du
det viktigaste och
utvecklar en del. Du
resonerar också en
del om handlingen
och förklarar dina
åsikter.

Sammanfattar du
det viktigaste och
utvecklar en del. Du
resonerar och jämför
handlingen med
egna erfarenheter
och förklarar dina
åsikter väl.

Du kan föra enkla
resonemang om
dialekter och ge
exempel på likheter
och skillnader.
Kunskapskrav
Hör/läsförståelse:
Genom att svara på
frågor om boken
”Sms från Soppero”

/Berna

Sammanfattar du det
viktigaste och tycker
till om handlingen
och boken.

