
 
Mål med Mango Språk 
 

• Få ett utökat ordförråd och därmed förbättrad läsförståelse och förmåga att uttrycka sig. 
 
• Kunna förstå och använda uttryck såsom idiom, ordpar och ordspråk. 

 
 
• Behärska olika strategier för hur man tar reda på vad ett ord som man inte förstår betyder. 
 
• Vara bekant med hur språket och framförallt ordförrådet har utvecklats och hur det alltjämt förändras. 

 
 
• Kunna tillämpa våra vanligaste skrivregler i egna texter så att budskapet framgår tydligt. 
 
• Känna till hur språket växlar efter t.ex. grupp, situation, yrke och kön.  

 
 
• Se skillnad på olika språk och stil och kunna anpassa egna texter efter mottagare och situation. 
 
• Använda sina kunskaper om ordförrådet, skrivregler och språk och stil för att skriva uttrycksfulla texter och kunna 

säga precis det man vill ha sagt. 
 

 
• Känna till de viktigaste stavningsreglerna och tillämpa dem när man skriver. 

 
• Använda sin språkliga kreativitet för att förnya och utveckla sitt språk i olika sammanhang. 
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Moment   Arbetsbok 1 Arbetsbok 2 Arbetsbok 3 Arbetsbok 4 
ORDFÖRRÅDET
Synonymer 

Upptäcka att synonymer 
finns. 
Utöka sitt ordförråd med 
fler synonymer. 

Upptäcka att det kan finnas 
flera synonymer till varje 
ord. Märka effekten av att 
välja olika synonymer. 
 
Arbeta med gradskillnader 
mellan synonymer. 
 

Medvetet välja synonymer 
för att ändra stil eller 
innebörd i en text. 
 
 
Arbeta med gradskillnader 
mellan synonymer i 
meningar. 
 
 
 

Arbeta med att förbättra 
beskrivningarna i en text med 
hjälp av t.ex. liknelser och 
synonymer. 
 

Liknelser Förstå vad en liknelse är. 
Lära känna de vanligaste 
som har med djur att göra.  
Pröva på att skapa egna 
liknelser. 

Lära sig fler liknelser. 
Använda liknelser istället för 
andra uttryck i meningar.  
Hitta på egna liknelser. 

Lära sig fler liknelser.  
Skriva klart liknelser i 
meningar.  
Göra klart en text genom 
att använda kända och egna 
liknelser. 

Hitta på egna liknelser istället 
för de som vanligen används. 
Förbättra en text genom att 
infoga liknelser på lämpliga 
ställen. 
Analysera språk och stil i en 
text bl.a. utifrån användningen 
av liknelser, metaforer, ordpar, 
idiom och ordspråk. 
 

Metaforer Kunna förklara vad en 
metafor betyder genom att 
välja alt. eller beskriva med 
egna ord. 

Förklara och förstå fler 
metaforer. 
Använda de metaforer som 
lärs ut i meningar. 

Förklara metaforer som 
finns i en text. Använda de 
metaforer som lärs ut i 
meningar. 
 

Förklara metaforer som finns i 
en text. Använda de metaforer 
som lärs ut i en text. 
 

Ordpar Upptäcka att ordpar finns. Lära sig fler ordpar och 
använda dem i meningar. 
Hitta på egna ordpar som  
allitererar. 

Använda kända ordpar i 
meningar. 
Hitta på egna ordpar som 
rimmar. 
 

Använda givna ordpar i en text 
istället för andra uttryck. 
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Idiom Lära sig några idiom och 
vad de betyder. 
Kunna para ihop idiom och 
betydelse. 

Lära sig fler idiom. Använda 
idiomen i meningar. 
Upptäcka att de är både 
”ordeffektiva” och 
uttrycksfulla. 

Lära sig fler idiom genom 
att se dem i ett 
sammanhang. 
Byt ut vissa uttryck mot 
idiom. 
Hitta på egna idiom 
utifrån ett känt mönster. 

Använda givna idiom i en text 
istället för andra uttryck.  
 
 

Ordspråk - Lära sig några ordspråk och 
vad de betyder. 
Kunna para ihop ordspråk 
och förklaring och använda 
dem i en given text. 

Lära sig fler ordspråk. 
Kunna skriva klart 
ordspråk och använda dem 
om en given situation.  

Matcha olika situationer med 
givna ordspråk. 
 
 

Sammansatta 
ord 

Upptäcka att 
sammansättningar är det 
vanligaste sättet att bilda 
ord. Hitta på egna 
sammansättningar, förklara 
vad de betyder och använda 
dem i meningar. 

Studera fler och lite 
krångligare 
sammansättningar. 
 

Titta på längre 
sammansättningar. 
Vad händer i skarven t.ex. 
kyrk –o – gård ? 
Göra egna 
sammansättningar utifrån 
givna ord. 

 

Nya ord Översätta låneord. Hitta på 
egna nya ord. 

Översätta låneord och gissa 
ursprungsland. 
Byta slanguttryck mot 
uttryck som alla förstår. 
Inventera slanguttryck i 
närmiljön. 

Studera förortsslang. Hur man hanterar låneord som 
t.ex. freestyle. 

Förstavelser och 
ändelser 

 Hur man bildar motsatsord 
med förstavelser. 
Hur man med ändelser kan 
skapa adjektiv av substantiv 
och verb. 

Förstavelser som 
förstärkning t.ex. hyper-, 
ur- m.fl. 
Byta ordklass med hjälp av 
ändelser. 
Nationalitetsord t.ex. 
somalier, fransman m.fl. 
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Små men viktiga 
ord 

Hitta på egna 
onomatopoetiska ord. 
Välja rätt preposition. 

Arbeta med utropsord och 
verbpartiklar. 
Använda konjunktioner för 
att binda ihop meningar. 
Lära sig hur man använder 
pronomen i en text så att den 
inte blir tjatig, men samtidigt 
undviker syftningsfel 

Välja rätt preposition i 
fasta uttryck. 
Använda konjunktioner för 
att förtydliga samband i en 
text och binda ihop 
meningar. 

 

Utöka 
ordförrådet 

Tre olika sätt att förstå ett 
okänt ord presenteras och 
tränas: 
1.Sammanhanget förklarar 
2. Orden förklarar själva 
3. Använda ordböcker + 
alfabetisk ordning 
Ordkunskapsövningar för att 
lära nya ord och träna på att 
använda ordböcker– bl.a. 
festord och ord som liknar 
varandra 
Repetition -ordtest 

1. Sammanhanget förklarar – 
mer underförstått, längre 
texter 
2. Orden förklarar själva – 
förstavelser 
3. Använda ordböcker – 
ordkunskapsövningar bl.a. 
SO-ord, resord och filmord 
Repetition – ordtest. 

1. Sammanhanget förklarar 
– läsa hela texten, 
homonymer 
2. Orden förklarar själva – 
släktskap, förstavelser 
3. Använda ordböcker – 
ordkunskapsövningar bl.a. 
yrken, fackuttryck, 
SO/NO-ord, ord som är 
lika varandra och ord som 
beskriver människor 

Förklara svåra ord ur en längre 
text med hjälp av strategierna 
1-3.  
Ordkunskapsövningar bl.a. ord 
om litteratur, film, relationer, 
och svåra låneord. 

SKRIVREGLER 
Skrivregler 

Styckeindelning – ny tid 
Skiljetecken – punkt, 
frågetecken, utropstecken, 
komma 
Skriva dialog 
Stor eller liten bokstav 
Skriva ihop eller isär 
Förkortningar 
Uttryck som används fel 

Styckeindelning – ny plats, 
nytt ämne 
Skiljetecken – punkt, 
frågetecken, utropstecken, 
komma 
Skriva dialog 
Stor eller liten bokstav 
Skriva ihop eller isär 
Förkortningar 
Syftningsfel 

Styckeindelning – tid, plats 
och ämne 
Skiljetecken - punkt, 
frågetecken, utropstecken, 
komma, kolon, citattecken 
Indirekt och direkt anföring
Stor eller liten bokstav 
Uttryck som lätt används 
fel 
Skriva ihop eller isär 
Syftningsfel 

Tillämpa skrivreglerna i längre 
texter.  
Ge förslag till förbättringar i 
givna texter. 
Använda skrivregler för att 
skapa tydlighet och undvika 
felsyftningar. 
Träna textdisposition. 
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Skrivskola Mera Mango – studera 
kommatering i egna och 
andras texter 

Beskriva människor – 
smyga in information  
( se Faktaboken  s. 69 
Undvik upprepningar –  och 
så … 

Beskriva miljön – utifrån 
en bild 
Beskriva människor –  
smyga in informationen i 
en dialog 
Variera meningarnas 
längd – förläng med 
konjunktioner och förkorta 
med interpunktion 
Undvik upprepningar – 
använda synonymer och 
ändra ordföljd 
När händer det? –undvika 
felaktiga tempusbyten 
 
 

Beskrivningar – hur gör 
författaren? Bygga ut givna 
texter med beskrivningar av 
personer, miljö och känslor. 
Beskriva mellan raderna – 
analys av hur en författare gör 
för att få en läsare att förstå 
något utan att skriva det rakt ut. 
Härma tekniken.  
När händer det? – undvika 
felaktiga tempusbyten 
Variera meningarnas längd – 
förläng med konjunktioner och 
förkorta med interpunktion 
Dialog eller inte? – hur man 
varvar dialog och berättande 
text 
Berättarperspektiv – om att 
skriva en historia ur olika 
berättarperspektiv 
 

MÄNNISKAN 
OCH SPRÅKET 

  Språk och stil –  samma 
historia på fyra olika sätt, 
analysera innehåll, ordval, 
stil och syfte. 
Skriva egna texter med 
olika stil och språk. 

Språkhistoria – Vilka ord, 
händelser, språkliga drag hör 
hemma i vilken period i den 
svenska språkhistorian?  
Många förslag på fria övningar 
och uppdrag inom 
språkhistoria. 
Chat, sms, e-post – språkliga 
drag i modern kommunikation  
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Språk och stil 
Formulera om meningar och 
text från en stil till en annan 
t.ex. artikel ur uppslagsverk till 
egen redogörelse och 
beskrivning av någon på 
chattsida till beskrivning av 
samma person i jobbansökan. 
Skriva om en kort text i olika 
stilar. 

STAVNING Självkännedomsfrågor 
Råd om hur man tränar 
stavning. 
Vokaler 
En eller två konsonanter? 
Grundform 
Släktskapsregeln 
M-, N-, NG-ljud 
Stavningstest 

Lång eller kort vokal? 
En eller två konsonanter? 
Släktskapsregeln 
J-, Sj-, Tj-ljud 
Å/O och Ä/E 
Stavningstest med repetition 

 Stavningstest – repetition och 
svåra ord som är bra att kunna 
stava 
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