
SVENSKA ÅK 4-6 

Syfte Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar 

kunskaper i och om svenska språket. 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. Undervisningen ska stimulera elevernas 

intresse för att läsa och skriva. 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 även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska 

uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar 

kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor. I 

undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika 

tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna 

utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. 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 andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar 

att ta ansvar för det egna språkbruket. Undervisningen ska även bidra till att 

eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de 

nationella minoritetsspråken.  

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att:                                                                     

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,                                                           

• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,                        

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,                           

• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och                                     

• söka information från olika källor och värdera dessa
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Läsa och skriva 
 

 Läsa och förstå åldersanpassad text . 

 Tillgodogöra dig en text så att du kan diskutera, värdera och 
reflektera över innehållet. 

 Skriva med läslig handstil och skriva texter med hjälp av 
datorn. 

 Känna till utropstecken och talstreck. 

 Känna till ordklasserna substantiv, adjektiv och verb. 

 Känna till tempusformerna nutid och dåtid. 

 Använda sig av rätt meningsbyggnad. 

 Känna till stavningsreglerna för ng-ljudet och j-ljudet. 

 Använda ordlista, uppslagsböcker och andra hjälpmedel för 
stavning och ordförståelse. 

 Läsa och förstå åldersanpassad text . 

 Reflektera över texters olika budskap. 

 Skriva, disponera och redigera sina egna texter för hand och 
med hjälp av datorn. 

 Kunna använda utropstecken och talstreck. 

 Kunna ordklasserna substantiv, adjektiv och verb. 

 Känna till de övriga tempusformerna. 

 Bygga meningar med hjälp av sambandsord. 

 Känna till stavningsreglerna för sj-ljud och tj-ljud. 

 Använda ordlista, uppslagsböcker och andra hjälpmedel för 
stavning och ordförståelse. 

 

 Läsa och förstå åldersanpassad text . 

 Tolka texters budskap, både de uttalade och det som står mellan raderna. 

 Redigera sina egna och andras texter för hand och med hjälp av datorn. 

 Kunna använda punkt, frågetecken, utropstecken, kommatecken och talstreck. 

 Känna till de sju ordklasserna.  

 Böja ord i rätt tempus. 

 Vara medveten om skillnaden mellan huvudsats och bisats. 

 Kunna använda de vanligaste stavningsreglerna. 

 Använda ordlista, uppslagsböcker och andra hjälpmedel för stavning och 
ordförståelse. 

Tala, lyssna, samtala  Göra en muntlig presentation med hjälp av bilder/föremål. 

 Förklara dina och andras åsikter och ställningstagande. 

 Känna till att presentationen kan förstärkas med hjälp av 
gester och kroppsspråk. 

 Göra en muntlig presentation med hjälp av stödord. 

 Förklara och förtydliga dina och andras åsikter och 
ställningstagande. 

 Använda någon form av gester och kroppsspråk vid en 
presentation. 

 Göra en muntlig presentation med hjälp av digitala medier. 

 Argumentera för dina och föra fram andras åsikter. 

 Kunna framföra en presentation med hjälp av gester och kroppsspråk. 
 

Berättande texter och 
sakprosatexter 

 Läsa och förstå enkla berättande och poetiska texter för 

barn och ungdom från Sverige som belyser människors olika 

kulturer. 

 Förstärka din berättelse med hjälp av beskrivningar av 

personer. 

 Känna till att dialoger skrivs med talstreck. 

 Känna till några kända ungdomsboksförfattare och deras 

verk. 

 Läsa texter som kombinerar ord, ljud och bilder. 

 Skriva en förklarande text. 

 Läsa och förstå enkla berättande och poetiska texter för 

barn och ungdom från Norden som belyser människors olika 

kulturer. 

 Förstärka din berättelse med hjälp av beskrivningar av 

personer och miljöer. 

 Känna till att en berättelse kan innehålla en berättande del 

samt dialoger. 

 Känna till några kända ungdomsboksförfattare och deras 

verk. 

 Läsa och följa med i ett berättande sammanhang där texter 

kombinerar ord, ljud och bilder. 

 Skriva en instruerande text.  

 Läsa och förstå enkla berättande och poetiska texter för barn och ungdom från 

övriga världen som belyser människors olika kulturer. 

 Förstärka din berättelse med parallellhandlingar och tillbakablickar. 

 Kunna skriva dialoger med talstreck. 

 Kunna namnge några kända ungdomsboksförfattare och deras verk. 

 Förstå, läsa och följa med i ett berättande sammanhang där texter kombinerar 

ord, bild och ljud. 

 Skriva en argumenterande text. 

Språkbruk  Använda tankekarta eller givna stödord för att återge 
textens innehåll. 

 Känna till att ord kan ha olika laddningar och innehåll. 

 Känna till att språket varierar beroende på mottagare. 

 Känna till olika dialekter och de nationella 
minoritetsspråken. 

 Ta ut egna stödord från en elevanpassad text.  

 Förstå att ord kan ha olika laddningar och innehåll. 

 Förstå vikten av ett varierat språk beroende på mottagare. 

 Känna igen de olika nordiska språken. 

 Kunna använda tankekarta och stödord för att minnas eller skapa egna texter. 

 Använda alternativa ord för att uttrycka ett nyanserat språk. 

 Använda ett varierat språk med ett givet syfte till olika mottagare. 

 Känna igen skillnader och likheter mellan ord och begrepp i de nordiska språken. 

Informationssökning och 
källkritik 

 Kunna använda ordlista och uppslagsverk. 

 Känna till att information kan förmedlas olika beroende på 
källa.  

 Använda sig av intervjuer för att ta reda på information och 
fakta. 

 Förstå att det går att jämföra information från olika källor. 

 Kunna använda sig av olika sökmotorer på internet. 

 Jämföra budskap i olika källor och deras tillförlitlighet. 


