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Mittpunkt Svenska ger alla chansen att klara av A-kursen. Med en
tydlig struktur, luftig layout, läsvänlig text, engagerande innehåll,
motiverande uppgifter samt en fullmatad webbdel som eleven kan
använda för egen träning i eget tempo, finns alla förutsättningar för

att lyckas.

Mittpunkt Svenska är indelad i sex kapitel. De fem första har byggts
kring teman och romaner, där strukturen är gemensam. Till varje

kapiteldel finns uppgifter av varierande slag.

Lyssna - varje kapitel inleds med att man lyssnar till inledningen på
en roman, med tillhörande uppgifter.

Läs - efter att ha lyssnat på inledningen och därmed fått en
introduktion till boken, presenteras ett utdrag ur romanen, att läsa.

Läs vidare - här presenteras författaren och eleven uppmuntras att
fortsätta och läsa hela boken.

Kort sagt - under denna rubrik presenteras dikter på temat.



Läst i tidningen - en tidningsartikel presenteras, med anknytning till
temat.

Se film - här ges förslag på en film man kan se, som ger ytterligare
perspektiv på temat. Ordkunskap och övriga uppgifter - i slutet av
kapitlet finns möjlighet att träna på ord som förekommer i texterna.
Här finns även mer allmän fakta och övningar kring svenska språket.

Kapitel 6 har titeln Hur gör jag? Detta är en uppslagsdel, där man
kan hitta allmänna och specifika instruktioner till skrivandet, t.ex.
tips när man skriver dikter, studieteknik, hur man argumenterar, att
prata inför folk, filmanalys, etc. I de första fem kapitlen hänvisas till

denna del vid olika typer av uppgifter.

I varje kapitel presenteras en roman:

Magnus Nordin - Förföljaren

Ingrid Olsson - Medan mamma sover

Douglas Foley - Ingen återvändo

Torben Poulsen - Le, Smilja

Jan Fridegård - Trägudars land.
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