
Förmågor som eleverna ska utveckla i svenska
2. Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Praktisk Svenska 1 Praktisk Svenska 2 Praktisk Svenska 3 Kunskapskrav i svenska

Läsa ramsor, ordspråk och 
bilddikter.
Läsa och skriva 2

Analysera dikter.
Dikter 2

Analysera bilder.
Bildanalys

Eleven kan läsa skönlittera-
tur och sakprosatexter för 
barn och ungdomar med 
flyt genom att använda läs-
strategier på ett i huvudsak 
fungerade sätt. 

Genom att göra enkla, 
kronologiska samman-
fattningar av olika texters 
innehåll och kommentera 
centrala delar med viss 
koppling till sammanhanget 
visar eleven grundläggande 
läsförståelse. 

Dessutom kan eleven uti-
från egna erfarenheter tolka 
och föra enkla och till viss 
del underbyggda resone-
mang om tydligt framträ-
dande budskap i olika verk 
samt på ett enkelt sätt 
beskriva sin upplevelse av 
läsningen.

Sammanfatta sagor, ta 
fram typiska sagodrag.
Läsa och skriva 1

Läsa längre texter ur ung-
domsböcker.
Läsa och skriva 1, 3, 4

Sammanfatta innehållet i 
en berättande text.
Läsa och skriva 1, 3, 4

Sammanfatta och analysera 
texter.
Läsa och skriva 2, 3

Analysera en deckare/spän-
ningstext.
Läsa och skriva 1

Skriva en recension. 
Läsa och skriva 4

Sammanfatta berättande 
texter.
Läsa och skriva 1, 2 

Analysera en fantasytext.
Läsa och skriva 1

Analysera en science 
fiction-berättelse.
Läsa och skriva faktatexter 1

Analysera en spänningstext 
från en annan kultur.
Läsa och skriva 2

Analysera en faktatext.
Läsa och skriva faktatexter 2 

Analysera naturvetenskap-
liga faktatexter.
Läsa och skriva faktatexter 
1, 3

Skilja på folksagor och 
konstsagor.
Läsa och skriva 1

Beskriva vad som är typiskt 
för serier.
Läsa och skriva 6

Skilja på texttyperna berät-
telse, beskrivning och 
förklaring.
Läsa och skriva 1

Ändra en text från en genre 
till en annan.
Läsa och skriva 1

Skilja på en berättande text 
och en faktatext.
Läsa och skriva faktatexter 1

Skilja på skönlitteratur och 
facklitteratur.
Möte med författare

Beskriva typiska drag för 
olika genrer.
Möte med författare

Sökläsa faktatexter på 
webbsidor.
Studieteknik 3

Översiktsläsa en tidnings-
text och en faktatext.
Studieteknik 2, 3

Samla fakta om haiku och 
manga, presentera.
Läsa och skriva 2

Redovisa fakta om ett 
miljöord. 
Läsa och skriva faktatexter 1

Förmågor som eleverna ska utveckla i svenska
3. Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Praktisk Svenska 1 Praktisk Svenska 2 Praktisk Svenska 3 Kunskapskrav i svenska

Ställa lämpliga frågor till en 
kompis.
Tala och lyssna 5

Skriva en text om en  
kompis.
Adjektiv 2 
Tala och lyssna 5

Intervjua och skriva om en 
kompis
Kommunicera 2

Ställa personliga frågor 
till en kompis, lyssna och 
berätta.
Kommunicera 2

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 redogörel-
ser med i huvudsak fung-
erande inledning, innehåll 
och avslutning och viss 
anpassning till syfte och 
mottagare.

Delta i klassråd.
Kommunicera 3

Skilja på åsikt och argu-
ment.
Diskutera med hjälp av 
argument.
Kommunicera 3

Göra en muntlig redovis-
ning med hjälp av kropps-
språket.
Kommunicera 1

Tala och lyssna i grupp. 
Kommunicera 4

Demonstrera något i 
grupp.
Kommunicera 5

Uttrycka och motivera åsik-
ter, lyssna till andras åsikter 
Kommunicera 6

Ta ställning, argumentera 
och diskutera kring miljö-
frågor. 
Läsa och skriva faktatexter 2

Förbereda utvecklingssam-
tal.
Kommunicera 7

Välja förkortningar utifrån 
mottagare. 
Skrivregler 3

Skriva på chatt, chatt-
vetikett.
Kommunicera 1

Förmågor som eleverna ska utveckla i svenska
1. Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Praktisk Svenska 1 Praktisk Svenska 2 Praktisk Svenska 3 Kunskapskrav i svenska

Plugga smartare, vecko-
planera.
Studieteknik 1, 2

Använda olika minnesknep.
Studieteknik 1

Tala inför andra.
Tala och lyssna 1, 2

Diskutera tankar och käns-
lor med andra.
Läsa och skriva 3, 4

Berätta om en kompis.
Kommunicera 2

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 redogörel-
ser med i huvudsak fung-
erande inledning, innehåll 
och avslutning och viss 
anpassning till syfte och 
mottagare.

Berätta med hjälp av bilder.
Läsa och skriva 3

Sammanfatta muntligt.
Tala och lyssna 4

Samarbeta och skapa en 
saga.
Tala och lyssna 4

Berätta och redovisa inför 
klassen.
Kommunicera 1

Presentera författare munt-
ligt och lyssna till andra.
Möte med författare

Lyssna aktivt på andra.
Tala och lyssna 1, 2, 3, 4

Intervjua en kompis.
Tala och lyssna 5

Lyssna på en kompis.
Kommunicera 2

Intervjua en kompis.
Kommunicera 2

Mötesteknik på klassråd
Kommunicera 3

Diskutera och ta ställning.
Läsa och skriva 2

Lyssna på andra.
Kommunicera 3

Ge återkoppling till  
kompisar.
Kommunicera 1

Framföra åsikter och argu-
ment.
Kommunicera 3

Presentera favoritförfattare 
och favoritböcker.
Möte med författare.

Läsa högt med inlevelse. 
Tala och lyssna 3, 4 
Läsa och skriva 2, 5

Läsa dikter högt och ut-
trycka känslor med rösten.
Dikter 2

Skriva stödord.
Skriva 1 
Läsa och skriva 1 
Adjektiv 2 
Tala och lyssna 5

Skriva stödord och en text 
utifrån bilder.
Skriva 1

Beskriva och följa en  
arbetsgång. 
Skriva 1

Skriva ramsor, ordspråk 
och bilddikter.
Läsa och skriva 2

Skriva en dikt.
Dikter 1, 2

Eleven kan skriva olika 
slags texter med begripligt 
innehåll och i huvudsak 
fungerande struktur samt 
viss språklig variation.

De berättande texter eleven 
skriver innehåller enkla 
gestaltande beskrivningar 
och enkel handling.

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.

Sammanfatta en saga 
muntligt och skriftligt.
Läsa och skriva 1 
Tala och lyssna 4

Skriva om en kompis.
Adjektiv 2

Använda adjektiv för att 
göra en text levande.
Adjektiv 1

Skapa stämning och va-
riation i en text genom att 
använda verb.
Verb 2

Skriva och skapa spänning 
med hjälp av olika sinnen 
och substantiv, adjektiv, 
verb.
Skriva 2

Berätta levande om perso-
ner.
Skriva 1

Berätta och skriva levande 
om platser och miljöer.
Skriva 2

Skriva en ny början och ett 
nytt slut.
Läsa och skriva 2

Skapa en spännande berät-
telse med hjälp av olika 
knep.
Skriva 3

Börja och avsluta en berät-
telse på olika sätt.
Skriva 3

Planera en berättelse och 
skriva en fantasytext.
Läsa och skriva 1

Skapa en text i ord och 
bilder.
Läsa och skriva 3

Skriva en recension.
Läsa och skriva 4

Skriva en kort science 
fiction-berättelse.
Läsa och skriva faktatexter 1

Skriva, bearbeta och åter-
koppla. 
Skriva 3

Läsa och skriva 4

Skriva, bearbeta och åter-
koppla på texter.
Skriva 1, 2, 3 

Göra en tankekarta.
Skriva 2, 3

Sammanfatta i en tanke-
karta.
Skriva 2

Skriva från tankekarta till 
färdig text.
Skriva 3

Skriva en sammanfattning 
av en tidningstext.
Studieteknik 2

Ta ut det viktiga i en  
faktatext.
Studieteknik 3

Sammanfatta en faktatext 
med stödord, tankekarta 
och frågor.
Studieteknik 3

Sammanfatta en faktatext, 
artikel.
Läsa och skriva faktatexter 1

Skriva en faktatext med 
hjälp av ett faktakort.
Läsa och skriva faktatexter 3

Skriva korta omdömen.
Mina böcker

Skriva ett författarporträtt.
Läsa och skriva 1, 7

Skriva korta omdömen.
Mina böcker

Skriva korta omdömen.
Mina böcker

Skriva ett författarporträtt.
Möte med författare.

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.

Göra en serie
Läsa och skriva 6

Göra en förstasida och en 
löpsedel.
Massmedia 1

Göra en väggtidning.
Massmedia 2

Presentera nyheter skriftligt 
eller muntligt.
Massmedia 3

Göra en tidning eller använ-
da presentationsverktyg.
Möte med författare 

Presentera fakta om för-
fattare skriftligt. 
Möte med författare
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Förmågor som eleverna ska utveckla i svenska
4. Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Praktisk Svenska 1 Praktisk Svenska 2 Praktisk Svenska 3 Kunskapskrav i svenska

Alfabetet och alfabetisk ord-
ning.
Alfabetet 1, 2 
Skrivregler 1  
Ordkunskap 3

Stor och liten bokstav.
Ordkunskap 3 
Skrivregler 4

Vokaler och konsonanter.
Stavning 1, 2

Typiska drag i chattspråk.
Kommunicera 1

Ställa personliga frågor till en 
kompis, lyssna och berätta.
Kommunicera 2

I texterna använder eleven 
grundläggande regler för 
stavning, skiljetecken och 
språkriktighet med viss 
säkerhet.

Dubbelteckning.
Stavning 2, 3, 4

Ett eller två m, ett eller två n.
Stavning 3, 4

Dubbelteckning.
Stavning 1

Ng, n eller g.
Stavning 2

O eller å, betydelseskillnad.
Stavning 3

E eller ä, betydelseskillnad.
Stavning 4

J-ljudet.
Stavning 5

Dubbelteckning.  
Stavning 1

Sj-ljudet.
Stavning 2

Tj-ljudet.
Stavning 3

Substantiv.
Substantiv 1, 2, 3

Egennamn.
Substantiv 2, 3 
Ordkunskap 3

Substantiv i ental och flertal.
Substantiv 2, 3

Substantiv i bestämd och 
obestämd form, i singular 
och plural.
Substantiv 1, 2,  
Repetition ordklasser

Konkreta och abstrakta 
substantiv.
Substantiv 1, 2

Substantiv 
i bestämd och obestämd 
form, singular och plural.
Substantiv  
Repetition ordklasser

Adjektiv.
Adjektiv 1, 2

Adjektiv i olika former.
Adjektiv 3

Adjektiv.
Adjektiv 1 
Repetition ordklasser

Komparera adjektiv.
Adjektiv 2  
Repetition ordklasser

Adjektiv och de tre kompara-
tionsformerna.
Adjektiv 
Repetition ordklasser

Verb.
Verb 1, 2, 3

Verb i infinitiv, presens och 
preteritum.
Verb 2, 3, 4

Verb i presens, preteritum 
och futurum.
Verb 1 
Repetition ordklasser

Temaformerna infinitiv,  
preteritum och supinum.
Verb 1 
Repetition ordklasser

Verb i presens, preteritum, 
perfekt, pluskvamperfekt 
och futurum.
Verb 1, 2 
Repetition ordklasser

Temaformerna infinitiv,  
preteritum och supinum. 
Hur tema och tempus 
hänger ihop.
Verb 1  
Repetition ordklasser

Räkneord, grundtal och 
ordningstal.
Räkneord

Skriva datum.
Räkneord

Räkneord, grundtal och 
ordningstal.
Räkneord 
Repetition ordklasser

Personliga pronomen.
Pronomen

Personliga pronomen i 
singular och plural.
Pronomen 
Repetition ordklasser

Prepositioner i olika uttryck.
Prepositioner 
Repetition ordklasser

Subjekt och predikat.
Satsdelar

Stava svåra ord.
Ordkunskap 2 
Stavning 5

Stava svåra ord.
Stavning 7

Stava och förklara svåra ord.
Stavning 4 
Ordkunskap 2

Förklara och förstå vad ord 
betyder.
Läsa och skriva 3 
Ordkunskap 2

Förklara vad svåra ord 
betyder.
Läsa och skriva faktatexter 
2, 3

Ta reda på vad nyord  
betyder.
Ordkunskap 1

Varför och hur nyord bildas.
Ordkunskap 1

Vad ord från latin och  
grekiska betyder. 
Språkhistoria 2, 3 

Hur ord bildas.
Språkhistoria 2, 3

Stora skiljetecken.
Skrivregler 2

Stora skiljetecken.
Skiljetecken 1

Skriva dialog.
Skiljetecken 2

Förkortningar, sms- och 
chatt-förkortningar.
Skrivregler 3

Olika typer av förkortningar.
Förkortningar

Förmågor som eleverna ska utveckla i svenska
5. Söka information från olika källor och värdera dessa

Praktisk Svenska 1 Praktisk Svenska 2 Praktisk Svenska 3 Kunskapskrav i svenska

Ordlista, stavning, betydelse 
och former.
Ordkunskap 1, 2

Ordlista, stavning och bety-
delse.
Läsa och skriva 3

Ordlista, stavning och bety-
delse.
Läsa och skriva 1, 3 
Ordkunskap 2 
Språkhistoria 2, 3

Söka på internet, ords bety-
delser. 
Ordkunskap 1, 2 
Läsa och skriva 2  
Läsa och skriva faktatexter 2

Eleven kan söka, välja ut och 
sammanställa information 
från ett avgränsat urval av 
källor och för då enkla reso-
nemang om informationens 
användbarhet. 

Sammanställningarna inne-
håller enkla beskrivningar, 
egna formuleringar och viss 
användning av ämnesspeci-
fika ord och begrepp.Olika typer av tidningar.

Massmedia 1
Förstasida, nyhet, rubrik, 
ingress, artikel, annons.
Massmedia 1

Olika sidor i en tidning.
Massmedia 2

Olika delar i en artikel.
Massmedia 2

Analysera nyheter, skilja på 
in- och utrikesnyheter.
Massmedia 3

Söka information i kartbok 
och på Google Earth.
Läsa och skriva 4

Söka information på biblio-
tek och internet.
Läsa och skriva 1, 7

Namn och ortnamns bety-
delse, söka på internet och i 
böcker.
Språkhistoria 1

Söka på bibliotek och inter-
net.
Söka information

Söka på bokhandlar och 
nätbokhandlar. 
Söka information

Söka, granska och ställa 
samman information. 
Läsa och skriva faktatexter 3 
Möte med författare

Symboler och deras bety-
delse. 
Symboler

Läsa och analysera bilder.
Bildanalys

med kommunikation i fokus

Tyd
lig 

kopp
ling

 til
l Lg

r11

”Praktisk Ordkunskap” är ett fristående övningsmaterial i tre delar 
där eleverna tränar ordkunskap på ett kreativt sätt. Olika typer av 

uppgifter inom olika områden inspirerar och befäster. Materialet är 
flexibelt och kan även kopplas till övningarna i ”Praktisk Svenska” 

1–3 och till arbetsområden eller teman i andra ämnen.

Praktisk 
Ordkunskap

I ”Praktisk Svenska” står kommunikation i fokus: att tala, lyssna,  
läsa och skriva. Du kan arbeta flexibelt och anpassa undervisningen 

efter elevernas nivå samt till andra ämnen och teman.
Uppgifternas skiftande svårighetsgrad uppmuntrar eleverna att utifrån 
egna förutsättningar utveckla språket och träna den sociala förmågan.

Författare: Annika Bayard och Karin Sjöbeck
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