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Tema: Uppstart 

- Gå igenom teman och arbetsområden inför hösten. 

- Skriva brev, måla vimplar, om mig mm.  

- Gå igenom klassrumsklimatet och deras förväntningar.  

- DLS, läsflyt och läsförståelse.  

- Ta emot kontaktnät och fotopublicering.  

- Måla skylt, hemgruppsnamn. 

Tema: Mysterieklubben 

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

Berättande text. 

 Illustrera en bild som förstärker budskapet i texten.    

 Språklära: Alfabetet, skiljeteken, meningsbyggad, dialog, kommatecken, vokaler och 

konsonanter. 

 Textbearbetning och 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. 

 Enskild läslning ur Klubben med enskilda reflektioner och boksamtal, i par och mindre 

grupper. Tillhörande reflektionslogg. Fokus på att kunna samtala om böcker och dess 

innehåll.  

 Mellan raderna och texter med läsförståelsefrågor från Liber.  

 Grammatikbolaget 

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 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 boken.  

Del av kunskapskraven:  

 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 brevet och användas i formativt syfte inför 
skrivandet av berättelsen. 

 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 
DLS och den används i formativt syfte och för att få en överblick över klassen.  
 

Tema: Ord klass eller ordklass? 

 Gå igenom de olika ordklasserna verb, substantiv och adjektiv.  

 Gå igenom ordkunskap, synonymer, sammansatta ord, förkortningar mm.  

 Grammatikbolaget 

Del av kunskapskraven:  
- 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 språklig variation, utveckla ordförrådet och öka 
sitt kunnande inom det svenska språket.   



Tema: Vem snackar mest? 

 Göra en muntlig presentation om något som du tycker mycket om.  Presentationen 

framställs genom stöd av lappar.  

 Högläsning ur boken Snögrottan. 

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

boken. Samt argumenterar kring varför/varför inte man ska läsa den.  

 Diskutera bokens innehåll i hemgrupper och par.  

 Granskning av reklam - hur man säljer en produkt. 

 Du kommer få göra en reklamaffisch där du ska försöka sälja in din produkt som den allra 

bästa som julklapp. Argumenterande text.  

 Övning med argumentationer mot varandra. Träna på att övertyga, resonemang.  

 Se en film som handlar om vänskap, media mm.  

 Stavning.  

 Ur play källkritik och tungan rätt i mun 

Kunskapskrav: 

 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, reklamaffischen 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, argumentationen samt den muntliga 
presentation.  

 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. 

 

  



Tema: Ma ktiga vikingatiden 

 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.  

 Kamratrespons på faktatext. 

 Källkritik och källors trovärdighet.  

 Skriva en instruerande text gällande en vikingadryck. En dryck som gör vikingen helt 

oslagbar! 

 Läsa faktatexter kring vikingatiden. Fokus på läsförståelsestrategier.  

 Läsprojekt med klubben.  

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.  

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 de läsförståelse uppgifter vi gör kopplat till texterna. 

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 
kamratresponsen.  

 

  



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).  

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.  

  



 

 

Vecka Arbeta med: Bedömning Övrig 
information.  

33 UPPSTARTSVECKA 

 Dela ut material 

 Samla in fotopublicering, 
anhörigblankett 

 Gå igenom schema. 

 Måla vimpel ”Om mig”. 
Måla skylt, hemgruppsnamn. 

  

    

34  DLS – läsförståelse och 
läsflyt. Anteckna ner 
elevernas läsflyt för att 
kunna jämföra efter läxor.  

 Skriva ett brev och måla 
en bild till. 

 Läsförståelse och 
läsflyt.  

Stavning och 
meningsbyggnad 

 

35 - 41 LÄSA:  

 Liber läsförståelse 

 Klubben 
SKRIVA:  

 Berättande text 

 Handstil 

 Alfabetet, skiljeteken, 
meningsbyggad, 
kommatecken, vokaler 
och konsonanter 

TALA:  

 Diskussionsfrågor om 
klubben. 

 Läsflyt, handstil, 
berättande text, delta 
i samtal.  

Börja med läxor. 
Fokus på läsflyt. 

42 Kamratrespons och efter 
respons redigera klart 
berättelsen.  

 Kamratrespons  

43 - 46  LÄSA 

 Klubben 
SKRIVA 

 ORDKLASSERNA 
TALA 

 Diskussionfrågor Klubben 
 

 Börja med 
stavningsläxor. 
Diktamen 

47 – 4 LÄSA 

 Högläsning ur boken 
Snögrottan. 

SKRIVA 

 Stavning 

 Bokrecension, 
argumenterande text 
och muntlig 
presentation.  

 



 Skriva en bokrecension. 

 Reklamaffisch där du 
ska försöka sälja in din 
produkt som den allra 
bästa som julklapp. 
Argumenterande text.  

 
TALA 

 Göra en muntlig 
presentation om något som 
du tycker  
mycket om.  Presentationen 
framställs genom stöd av 
lappar.  

 Diskutera bokens innehåll i 
hemgrupper och par.  

 Argumentera mot varandra. 
 

4-11 LÄSA 

 Bänkbok 

 Läsprojekt med klubben. 
SKRIVA 

 Bokreflektioner 

 Faktatext 

 Kamratrespons 

 Instruerande text 
TALA 

 Boksamtal 

 Källkritik 
 
 

 Faktatext, källkritik 
och 
informationssökning
.  

Läsprojekt med 
Klubben.  

12 - 16  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).  

 

  

 

 


