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Förord

Materialet inleds med kursplanerna i sin helhet i ämnena Matematik, Svenska 
och Svenska som andraspråk och därefter kommenteras de mål som eleverna 
lägst ska ha uppnått i slutet av det tredje skolåret i respektive ämne. Kom-
mentarerna visar på konkreta exempel och exempel på hur eleven kan visa sin 
kunskap i handling. Kommentarerna tydliggör och preciserar också de begrepp 
som finns i de mål som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av det tredje skol-
året. 

Det är Skolverkets förhoppning att kommentarerna till de mål som eleverna 
lägst ska ha uppnått i slutet av det tredje skolåret i ämnena Matematik, Svens-
ka och Svenska som andraspråk kommer att vara ett stöd för lärare i  
tolkningen av dessa mål.

Kursplan med kommentarer till mål som eleverna lägst ska ha uppnått i  
slutet av det tredje skolåret har på Skolverket utvecklats av Carina Hall,  
Helena Karis, Josefine Rejler och Inger Tinglev. 

Stockholm januari 2009

Ingrid Lindskog  Carina Hall
Enhetschef    Undervisningsråd
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Matematik
Kursplan

Ämnets syfte och roll i utbildningen

Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i ma
tematik som behövs för att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många val
situationer, för att kunna tolka och använda det ökande flödet av information 
och för att kunna följa och delta i beslutsprocesser i samhället. Utbildningen 
skall ge en god grund för studier i andra ämnen, fortsatt utbildning och ett 
livslångt lärande.

Matematiken är en viktig del av vår kultur och utbildningen skall ge eleven 
insikt i ämnets historiska utveckling, betydelse och roll i vårt samhälle. Utbild
ningen syftar till att utveckla elevens intresse för matematik och möjligheter att 
kommunicera med matematikens språk och uttrycksformer. Den skall också ge 
eleven möjlighet att upptäcka estetiska värden i matematiska mönster, former 
och samband samt att uppleva den tillfredsställelse och glädje som ligger i att 
kunna förstå och lösa problem.

Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och kommu
nicera matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet 
sökande efter förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem.

Mål att sträva mot

Skolan ska i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven 

 utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den 
egna förmågan att lära sig matematik och att använda matematik i olika 
situationer,

 inser att matematiken har spelat och spelar en viktig roll i olika kulturer 
och verksamheter och får kännedom om historiska sammanhang där viktiga 
begrepp och metoder inom matematiken utvecklats och använts,

 inser värdet av och använder matematikens uttrycksformer,

 utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang,  
dra slutsatser och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och  
argumentera för sitt tänkande,

 utvecklar sin förmåga att formulera, gestalta och lösa problem med hjälp  
av matematik, samt tolka, jämföra och värdera lösningarna i förhållande till 
den ursprungliga problemsituationen,
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 utvecklar sin förmåga att använda enkla matematiska modeller samt kritiskt 
granska modellernas förutsättningar, begränsningar och användning,

 utvecklar sin förmåga att utnyttja miniräknarens och datorns möjligheter.

Strävan ska också vara att eleven utvecklar sin tal och rumsuppfattning samt 
sin förmåga att förstå och använda

 grundläggande talbegrepp och räkning med reella tal, närmevärden,  
proportionalitet och procent,

 olika metoder, måttsystem och mätinstrument för att jämföra, uppskatta 
och bestämma storleken av viktiga storheter,

 grundläggande geometriska begrepp, egenskaper, relationer och satser,

 grundläggande statistiska begrepp och metoder för att samla in och  
hantera data och för att beskriva och jämföra viktiga egenskaper hos  
statistisk information,

 grundläggande algebraiska begrepp, uttryck, formler, ekvationer och  
olikheter,

 egenskaper hos några olika funktioner och motsvarande grafer,

 sannolikhetstänkande i konkreta slumpsituationer.

Ämnets karaktär och uppbyggnad

Matematik är en levande mänsklig konstruktion som omfattar skapande, ut
forskande verksamhet och intuition. Matematik är också en av våra allra äldsta 
vetenskaper och har i stor utsträckning inspirerats av naturvetenskaperna. Ma
tematikämnet utgår från begreppen tal och rum och studerar begrepp med väl
definierade egenskaper. All matematik innehåller någon form av abstraktion. 
Likheter mellan olika företeelser observeras och dessa beskrivs med matema
tiska objekt. Redan ett naturligt tal är en sådan abstraktion.

Tillämpningar av matematik i vardagsliv, samhällsliv och vetenskaplig verk
samhet ger formuleringar av problem i matematiska modeller. Dessa studeras 
med matematiska metoder. Resultatens värde beror på hur väl modellen be
skriver problemet. Kraftfulla datorer har gjort det möjligt att tillämpa allt mer 
precisa modeller och metoder inom områden där de tidigare inte varit prak
tiskt användbara. Detta har också lett till utveckling av nya kunskapsområden 
i matematik som i sin tur lett till nya tillämpningar.

Problemlösning har alltid haft en central plats i matematikämnet. Många 
problem kan lösas i direkt anslutning till konkreta situationer utan att man 
behöver använda matematikens uttrycksformer. Andra problem behöver lyftas 
ut från sitt sammanhang, ges en matematisk tolkning och lösas med hjälp av 
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matematiska begrepp och metoder. Resultaten skall sedan tolkas och värderas 
i förhållande till det ursprungliga sammanhanget. Problem kan också vara 
relaterade till matematik som saknar direkt samband med den konkreta verk
ligheten. För att framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan 
kreativa, problemlösande aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, 
metoder och uttrycksformer. Detta gäller alla elever, såväl de som är i behov av 
särskilt stöd som elever i behov av särskilda utmaningar.

Matematik har nära samband med andra skolämnen. Eleverna hämtar er
farenheter från omvärlden och får därmed underlag för att vidga sitt matema
tiska kunnande.

Mål som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av det tredje skolåret

Målen uttrycker en lägsta godtagbar kunskapsnivå. Skolan och skolhuvudman
nen ansvarar för att eleverna ges möjlighet att uppnå denna. De flesta elever 
kan och ska komma längre i sin kunskapsutveckling än vad denna nivå anger.

Eleven ska ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i matematik som 
behövs för att

•	 kunna	tolka	elevnära	information	med	matematiskt	innehåll,

•	 kunna	uttrycka	sig	muntligt,	skriftligt	och	i	handling	på	ett	begripligt	sätt	
med hjälp av vardagligt språk, grundläggande matematiska begrepp och 
symboler, tabeller och bilder, samt

•	 kunna	undersöka	elevnära	matematiska	problem,	pröva	och	välja	lösnings
metoder och räknesätt samt uppskatta och reflektera över lösningar och 
deras rimlighet.

Inom denna ram ska eleven

beträffande tal och talens beteckningar

 kunna läsa och skriva tal samt ange siffrors värde i talen inom heltals
området 0–1 000,

 kunna jämföra, storleksordna och dela upp tal inom heltalsområdet 0–1 000,

 kunna dela upp helheter i olika antal delar samt kunna beskriva, jämföra 
och namnge delarna som enkla bråk,

 kunna beskriva mönster i enkla talföljder, och

 kunna hantera matematiska likheter inom heltalsområdet 0–20,

beträffande räkning med positiva heltal

 kunna förklara vad de olika räknesätten står för och deras samband med 
varandra med hjälp av till exempel konkret material eller bilder,
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 kunna räkna i huvudet med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger 
inom heltalsområdet 0–20 samt med enkla tal inom ett utvidgat talområde, 
och

 kunna addera och subtrahera tal med hjälp av skriftliga räknemetoder när 
talen och svaren ligger inom talområdet 0–200,

beträffande rumsuppfattning och geometri

 kunna beskriva föremåls och objekts placering med hjälp av vanliga och 
enkla lägesbestämningar,

 kunna beskriva, jämföra och namnge vanliga två och tredimensionella 
geometriska objekt,

 kunna rita och avbilda enkla tvådimensionella figurer samt utifrån  
instruktion bygga enkla tredimensionella figurer, och

 kunna fortsätta och konstruera enkla geometriska mönster,

beträffande mätning

 kunna göra enkla jämförelser av olika längder, areor, massor, volymer och 
tider, och

 kunna uppskatta och mäta längder, massor, volymer och tid med vanliga 
måttenheter,

beträffande statistik

 kunna tolka och presentera enkel och elevnära information i tabeller och 
diagram.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret

Eleven skall ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i matematik som 
behövs för att kunna beskriva och hantera situationer och lösa konkreta pro
blem i elevens närmiljö.

Inom denna ram skall eleven

 ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal och enkla  
tal i bråk och decimalform,

 förstå och kunna använda addition, subtraktion, multiplikation och divi
sion samt kunna upptäcka talmönster och bestämma obekanta tal i enkla 
formler,

 kunna räkna med naturliga tal – i huvudet, med hjälp av skriftliga räkne
metoder och med miniräknare,
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 ha en grundläggande rumsuppfattning och kunna känna igen och beskriva 
några viktiga egenskaper hos geometriska figurer och mönster,

 kunna jämföra, uppskatta och mäta längder, areor, volymer, vinklar, massor 
och tider samt kunna använda ritningar och kartor,

 kunna avläsa och tolka data givna i tabeller och diagram samt kunna an
vända elementära lägesmått.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret

Eleven skall ha förvärvat sådana kunskaper i matematik som behövs för att 
kunna beskriva och hantera situationer samt lösa problem som vanligen före
kommer i hem och samhälle och som behövs som grund för fortsatt utbildning.

Inom denna ram skall eleven

 ha utvecklat sin taluppfattning till att omfatta hela tal och rationella tal i 
bråk och decimalform,

 ha goda färdigheter i och kunna använda överslagsräkning och räkning  
med naturliga tal och tal i decimalform samt procent och proportionalitet  
i huvudet, med hjälp av skriftliga räknemetoder och med tekniska hjälp
medel,

 kunna använda metoder, måttsystem och mätinstrument för att jämföra, 
uppskatta och bestämma längder, areor, volymer, vinklar, massor, tidpunk
ter och tidsskillnader,

 kunna avbilda och beskriva viktiga egenskaper hos vanliga geometriska 
objekt samt kunna tolka och använda ritningar och kartor,

 kunna tolka, sammanställa, analysera och värdera data i tabeller och  
diagram,

 kunna använda begreppet sannolikhet i enkla slumpsituationer,

 kunna tolka och använda enkla formler, lösa enkla ekvationer, samt kunna 
tolka och använda grafer till funktioner som beskriver verkliga förhållanden 
och händelser.
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Bedömning i ämnet matematik 

Bedömningens inriktning

Bedömningen av elevens kunnande i ämnet matematik gäller följande kvaliteter:

Förmågan att använda, utveckla och uttrycka kunskaper i matematik

Bedömningen avser elevens förmåga att använda och utveckla sitt matematiska 
kunnande för att tolka och hantera olika slag av uppgifter och situationer som 
förekommer i skola och samhälle, till exempel förmågan att upptäcka mönster 
och samband, föreslå lösningar, göra överslag, reflektera över och tolka sina 
resultat samt bedöma deras rimlighet. Självständighet och kreativitet är viktiga 
bedömningsgrunder liksom klarhet, noggrannhet och färdighet.

En viktig aspekt av kunnandet är elevens förmåga att uttrycka sina tankar 
muntligt och skriftligt med hjälp av det matematiska symbolspråket och med 
stöd av konkret material och bilder.

Förmågan att följa, förstå och pröva matematiska resonemang

Bedömningen avser elevens förmåga att ta del av och använda information 
i såväl muntlig som skriftlig form, till exempel förmågan att lyssna till, följa 
och pröva andras förklaringar och argument. Vidare uppmärksammas elevens 
förmåga att självständigt och kritiskt ta ställning till matematiskt grundade 
beskrivningar och lösningar på problem som förekommer i olika sammanhang 
i skola och samhälle.

Förmågan att reflektera över matematikens betydelse för kultur- och samhällsliv

Bedömningen avser elevens insikter i och känsla för matematikens värde och 
begränsningar som verktyg och hjälpmedel i andra skolämnen, i vardagsliv och 
samhällsliv och vid kommunikation mellan människor. Den avser också elev
ens kunskaper om matematikens betydelse i ett historiskt perspektiv.

Kriterier för betyget Väl godkänt

Eleven använder matematiska begrepp och metoder för att formulera och  
lösa problem.

Eleven följer och förstår matematiska resonemang.

Eleven gör matematiska tolkningar av vardagliga händelser eller situationer 
samt genomför och redovisar med logiska resonemang sitt arbete såväl  
muntligt som skriftligt.

Eleven använder ord, bilder och matematiska konventioner på ett sådant sätt att 
det är möjligt att följa, förstå och pröva de tankar som kommer till uttryck.
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Eleven visar säkerhet i sitt problemlösningsarbete och använder olika metoder 
och tillvägagångssätt.

Eleven kan skilja gissningar och antaganden från det vi vet eller har möjlighet 
att kontrollera.

Eleven ger exempel på hur matematiken utvecklats och använts genom histo
rien och vilken betydelse den har i vår tid inom några olika områden.

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt

Eleven formulerar och löser olika typer av problem samt jämför och värderar 
olika metoders för och nackdelar.

Eleven visar säkerhet i sina beräkningar och sitt problemlösningsarbete  
samt väljer och anpassar räknemetoder och hjälpmedel till den aktuella  
problemsituationen.

Eleven utvecklar problemställningar och använder generella strategier vid  
uppgifternas planering och genomförande samt analyserar och redovisar  
strukturerat med korrekt matematiskt språk.

Eleven tar del av andras argument och framför utifrån dessa egna matematiskt 
grundade idéer.

Eleven reflekterar över matematikens betydelse för kultur och samhällsliv.
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Kommentarer till mål som eleverna  
lägst ska ha uppnått i slutet av det  
tredje skolåret i ämnet matematik

De mål som beskrivs i kursplanen i matematik är av två typer, mål att sträva 
mot och mål att uppnå. Mål att sträva mot är mål som dels beskriver centrala 
förmågor eleven ska utveckla i matematik, dels beskriver ett matematiskt inne
håll. Det är viktigt att komma ihåg att elevers matematiska utvecklingsprocess 
inte går att dela upp i punkter eller färdigheter på det sätt som görs i mål att 
uppnå för årskurs tre. Målen är beroende av varandra, går in i varandra och 
kan i undervisningen inte delas upp och utvecklas var för sig utan hänger ihop 
som en helhet. Utgångspunkten för undervisningen är mål att sträva mot, där 
anges vilka förmågor eleverna ska utveckla genom undervisningen i ämnet.

I kursplanen följs mål att sträva mot av mål att uppnå för respektive skolår 
tre, fem och nio. Mål att uppnå beskriver ett matematiskt innehåll och centrala 
förmågor eleven ska ha uppnått. Mål att uppnå för årskurs tre och fem kan ses 
som en indikation på om undervisningen möjliggör för eleverna att utveckla 
kunskaper i linje med läroplanens och kursplanernas mål. De flesta elever kan 
och ska komma längre i sin kunskapsutveckling än vad denna nivå anger.

Begrepp som återkommer i mål att uppnå för årskurs tre är elevnära och 
vanliga. Det innebär att undervisningen ska utgå från elevens språk, vardag 
och begreppsvärld för att sedan berikas med matematiska begrepp, symboler 
och strategier. Det kan också vara att lärare och elever gemensamt bekantar sig 
med den information som ska tolkas och de matematiska problem som ska lö
sas, till exempel genom spel, samtal eller i handling. I matematiska samtal kan 
eleven utveckla ett matematiskt språk och förståelse för matematiska begrepp. 
För att utveckla ett alltmer abstrakt tänkande kan konkretiserande material 
och bilder användas parallellt med matematiska symboler och begrepp.

Mål att uppnå för årskurs tre inleds med tre mål som beskriver förmågor i 
högre grad än de efterföljande mer innehållsrika målen. Dessa tre första mål 
utgör ramen för och ska behärskas i relation till övriga mål att uppnå.

I kommentarerna till målen som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av det 
tredje skolåret finns dels en kort sammanfattande kommentar till varje mål
område, dels en text med förklaringar till begrepp och uttryck till varje enskilt 
mål.
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Eleven ska ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i matematik 
som behövs för att
•  kunna tolka elevnära information med matematiskt innehåll,

•  kunna uttrycka sig muntligt, skriftligt och i handling på ett begrip-
ligt sätt med hjälp av vardagligt språk, grundläggande matematiska 
begrepp och symboler, tabeller och bilder, samt

•  kunna undersöka elevnära matematiska problem, pröva och välja 
lösningsmetoder och räknesätt samt uppskatta och reflektera över 
lösningar och deras rimlighet.

Dessa mål är nära kopplade till varandra, de berikar och utvecklar varandra. 
Målen handlar om att utveckla elevens förmåga till förståelse av begrepp, att 
kommunicera med matematikens språk och olika uttrycksformer samt att 
undersöka matematiska problem. Det framhålls i kursplanen att det krävs en 
balans mellan kreativa, problemlösande aktiviteter och kunskaper om mate
matikens begrepp, metoder och uttrycksformer för att framgångsrikt kunna 
utöva matematik.

Elevnära innebär att den information som ska tolkas och de problem som 
ska lösas är kopplad till elevens verklighet från fritid, hem och skola, utifrån 
erfarenhet och intressen, fantasi och reell verklighet men också från elevens 
begreppsuppfattning.

•  kunna tolka elevnära information med matematiskt innehåll,

Målet handlar om att tillägna sig ett matematiskt innehåll där matematiska ord, 
begrepp, symboler, tabeller och bilder används samt att kunna uttyda och för
klara detta, det vill säga tolka informationen.

•  kunna uttrycka sig muntligt, skriftligt och i handling på ett begripligt  
sätt med hjälp av vardagligt språk, grundläggande matematiska begrepp 
och symboler, tabeller och bilder,

Målet handlar om att kommunicera med matematikens språk och uttrycks
former genom att uttrycka sig muntligt, skriftligt och i handling med hjälp av 
vardagligt språk, grundläggande matematiska begrepp och symboler, tabeller 
och bilder. Grundläggande matematiska begrepp och symboler är de som anges i 
målen.

Det kan vara ett matematiskt problem som eleven muntligt och skriftligt 
förklarar och beskriver genom att till exempel rita en förklarande bild eller an
vända en tabell och att också i handling visar till exempel begreppen först och 
sist genom att tillsammans med andra ställa sig först eller sist. 
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Uttryckssätten muntligt, skriftligt och i handling används både enskilt och i 
samverkan med varandra.

• kunna undersöka elevnära matematiska problem, pröva och välja  
lösningsmetoder och räknesätt samt uppskatta och reflektera över  
lösningar och deras rimlighet.

Målet handlar om att undersöka elevnära matematiska problem för att utveck
la goda problemlösningsstrategier. En del i att undersöka elevnära matematiska 
problem är att föra ett matematiskt resonemang, det vill säga att dels enskilt 
och dels i samtal och diskussioner med andra ställa frågor, motivera eller för
klara. En annan del handlar om att pröva och välja lösningsmetoder och räk
nesätt beroende på problemets karaktär samt att uppskatta och reflektera över 
lösningar och deras rimlighet. Det kan vara att göra en uppskattning med hjälp 
av överslagsräkning, eller att reflektera genom att tänka igenom lösningar och 
deras rimlighet.

Med matematiska problem avses här uppgifter där eleven inte direkt känner 
till hur problemet ska lösas utan måste undersöka och pröva sig fram för att 
finna en lösning.

Inom denna ram ska eleven

beträffande tal och talens beteckningar

- kunna läsa och skriva tal samt ange siffrors värde i talen inom  
heltalsområdet 0–1000,

- kunna jämföra, storleksordna och dela upp tal inom heltalsområdet 
0–1000,

- kunna dela upp helheter i olika delar samt kunna beskriva, jämföra 
och namnge delarna som enkla bråk,

- kunna beskriva mönster i enkla talföljder, och

- kunna hantera matematiska likheter inom heltalsområdet 0–20,

Detta målområde tar upp olika aspekter i den grundläggande taluppfattning
en. Taluppfattning kan kort beskrivas som relationer mellan tal och mellan tal 
och omvärld.
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beträffande tal och talens beteckningar

- kunna läsa och skriva tal samt ange siffrors värde i talen inom  
heltalsområdet 0–1000,

Att läsa tal handlar dels om att uttrycka ett tal med ord dels att kunna utläsa 
tal. Det kan vara att utläsa tal på tallinjen, ett värde på en våg eller ett skrivet 
tal i en uppgift. Att läsa tal handlar också om räkneorden som antal, ett, två, 
tre respektive ordningstal, första, andra, tredje.

Att skriva tal innebär att med siffror skriva givna tal som sägs eller efterfrågas.
Att ange siffrors värden innebär att bygga och dela upp tal med hjälp av 

positionssystemet, i vilket siffrors värden är beroende på plats, till exempel att 
17 är uppbyggt av 10 och 7, och att 117 är uppbyggt av 100, 10 och 7. Det 
handlar också om att ange siffrors värde med hjälp av ental, tiotal, hundratal 
och tusental. I förlängningen handlar det om förstå att man med siffersymbo
ler 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kan beskriva hur stora och små tal som helst.

Värt att uppmärksamma är skillnaden mellan siffror och tal samt nollans 
funktion i positionssystemet.

beträffande tal och talens beteckningar

- kunna jämföra, storleksordna och dela upp tal inom heltalsområdet 
0–1000,

Målet handlar om att se tals relation till varandra genom att jämföra, storleks
ordna och dela upp tal. Att jämföra tal innebär att använda begrepp som till 
exempel fler, färre, lika många, hälften så många, udda eller jämt.

Att storleksordna tal handlar om att jämföra tals storlek och relation till 
varandra genom att till exempel räkna uppåt och neråt från givna tal samt att 
bestämma tals plats på tallinjen och att rangordna olika stora tal i förhållande 
till varandra.

Att dela upp tal handlar om tals helhet och delar till exempel att talet 7 kan 
delas upp på olika sätt, som 5 och 2 eller 3 och 4, talet 573 kan delas upp i 
fem hundratal, sju tiotal och tre ental och talet 30 kan delas upp i 15 och 15; 
10 10 och 10; 5 5 5 5 5 och 5 eller 3 3 3 3 3 3 3 3 3 och 3.

beträffande tal och talens beteckningar

- kunna dela upp helheter i olika antal delar samt kunna beskriva,  
jämföra och namnge delarna som enkla bråk,

Målet handlar om att med hjälp av konkretiserande material eller bilder dela 
upp en helhet i ett givet antal delar för att sedan beskriva, jämföra och namnge 
delarna som enkla bråk. Det kan vara att dela upp en helhet, en tårta, i fyra lika 
stora delar och dela upp en annan lika stor tårta i tre lika stora delar och sedan 
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beskriva och jämföra delarnas storlek i förhållande till varandra. Det kan också 
vara att dela upp två helheter, två tårtor, som inte är lika stora och dela upp 
varje tårta i två lika stora delar och sedan beskriva och jämföra storleken på de
larna i förhållande till varandra och till helheten.
Att namnge delarna innebär att benämna delarna som en fjärdedel respektive 
en halv och skriftligt använda sig av de matematiska symbolerna 1 respektive 1. 
 

4 2

beträffande tal och talens beteckningar

- kunna beskriva mönster i enkla talföljder,

Målet handlar om att upptäcka likheter, skillnader och samband mellan tal i 
en enkel talföljd och beskriva mönster genom att fortsätta enkla talföljder som 
till exempel 3 6 9 eller 205 200 195 190 samt 101 202 303 404.

Att beskriva och fortsätta talföljder visar på förståelse för aritmetisk regel
bundenhet, ett uttryck för god taluppfattning. Att uppfatta mönster och sam
band är en prealgebraisk kompetens.

beträffande tal och talens beteckningar

- kunna hantera matematiska likheter inom heltalsområdet 0–20,

Målet handlar om förståelse av likhetstecknets betydelse som är grundläggande 
för att senare utveckla förståelse för ekvationer.

Att hantera matematiska likheter innebär att placera in tal och tecken för att 
få en likhet att stämma. Det kan vara att hantera matematiska likheter som till 
exempel				3	+	_	=	8	–	1							3	+	_	=	_	+	_							4	•	3	=	_+	4							7_2	=	14

Inom denna ram ska eleven

beträffande räkning med positiva heltal

- kunna förklara vad de olika räknesätten står för och deras samband 
med varandra med hjälp av till exempel konkret material eller bilder,

- kunna räkna i huvudet med de fyra räknesätten när talen och svaren 
ligger inom heltalsområdet 0–20 samt med enkla tal i ett utvidgat 
talområde, och

- kunna addera och subtrahera tal med hjälp av skriftliga räkne-
metoder när talen och svaren ligger inom talområdet 0–200,

Målområdet handlar om grundläggande förståelse för de fyra räknesätten och 
att utveckla strategier för att kunna räkna i huvudet och med hjälp av skriftliga 
räknemetoder. Bilder och konkretiserande material är viktiga hjälpmedel för 
att utveckla förståelsen.
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beträffande räkning med positiva heltal

- kunna förklara vad de olika räknesätten står för och deras samband med 
varandra med hjälp av till exempel konkret material eller bilder,

Målet handlar om grundläggande förståelse för de olika räknesätten och deras 
samband med varandra.

Att förklara vad de olika räknesätten står för kan vara att översätta ett uttryck 
som till exempel 20/4 = 5 till en räknehändelse eller en bild som beskriver en 
division. Det kan också vara att utifrån en uppgift; Elin var 90 cm lång, efter 
ett år hade hon växt 10 cm. Hur lång är hon nu?, väljer räknesättet addition 
eller förklarar att det är en addition.

Att förklara räknesättens samband kan vara att visa olika uttryck, där olika 
räknesätt finns representerade och som visar på samband, som     8 = 5 + 3  
8	–	5	=	3					5	=	8	–	3					eller				2	+	2	+	2	+	2	=	8					8	=	2	•	4					8/4	=	2	 
8/2 = 4     eller att med hjälp av klossar visa att 15 dividerat med 5 är 3 och  
3 gånger 5 är 15.

beträffande räkning med positiva heltal

- kunna räkna i huvudet med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger 
inom heltalsområdet 0–20 samt med enkla tal i ett utvidgat talområde,

Målet handlar om att ha så goda kunskaper om de fyra räknesätten att eleven 
kan räkna i huvudet när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–20. Att 
kunna räkna i huvudet innebär att kunna avgöra vilken strategi som är lämp
ligast och enklast att använda för att sedan lösa uppgiften utan att tänka efter 
för länge.

Enkla tal i ett utvidgat talområde menas för eleven vanligt förekommande tal i 
uppgifter	som	kan	vara				10	•	10				500	+	500					400/2					2	miljoner	–	1	miljon.

beträffande räkning med positiva heltal

- kunna addera och subtrahera tal med hjälp av skriftliga räknemetoder  
när talen och svaren ligger inom talområdet 0–200,

Skriftliga räknemetoder handlar om att skriva ner delanteckningar, tankeled el
ler minnessiffror i form av skriftlig huvudräkning eller uppställningar för att 
underlätta uträkningen. Med hjälp av skriftliga räknemetoder kan eleven göra 
beräkningar som inte enbart går att lösa med huvudräkning. Det är viktigt att 
de skriftliga räknemetoderna inte är för tidskrävande eller för invecklade utan 
ändamålsenliga och påbyggbara för framtiden. Skriftliga räknemetoder visar 
elevens förståelse för tals positioner och för det matematiska symbolspråket 
samt dokumenterar deras tankar och tankegångar i lösningsprocessen. 
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De elever som kan hantera detta talområde med hjälp av enbart huvudräkning 
behöver ändå kunna behärska skriftliga räknemetoder genom att till exempel 
lösa uppgifter i ett utökat talområde.

Inom denna ram ska eleven

beträffande rumsuppfattning och geometri

- kunna beskriva föremåls och objekts placering med hjälp av vanliga 
och enkla lägesbestämningar,

- kunna beskriva, jämföra och namnge vanliga två- och tre-
dimensionella geometriska objekt,

- kunna rita och avbilda enkla tvådimensionella figurer samt utifrån 
instruktion bygga enkla tredimensionella figurer, och

- kunna fortsätta och konstruera enkla geometriska mönster,

Detta målområde handlar om rumsuppfattning, vilket innebär att förstå, använ
da och utbyta information om var i rummet ett föremål, ett objekt eller eleven 
själv befinner sig i förhållande till omgivningen. Det handlar också om att upp
fatta föremål och objekts storlek och form och beskriva deras egenskaper.

Med föremål menas vardagliga föremål som till exempel en bok, med objekt 
menas geometriska objekt som till exempel en triangel. Figurer omfattar både 
föremål och geometriska objekt.

beträffande rumsuppfattning och geometri

- kunna beskriva föremåls och objekts placering med hjälp av vanliga  
och enkla lägesbestämningar,

Målet handlar om att beskriva föremåls och objekts placering, till exempel bo
ken ligger under stolen eller cirkeln ligger till höger om kvadraten.

Vanliga och enkla lägesbestämningar kan vara ovanför, ovanpå och under, 
höger och vänster eller först och sist.

beträffande rumsuppfattning och geometri

- kunna beskriva, jämföra och namnge vanliga två- och tredimensionella 
geometriska objekt,

Målet innebär att beskriva och jämföra geometriska objekt utifrån dess egen
skaper som till exempel storlek, form och antal och att kunna se olika dimen
sioner det vill säga längd, bredd och höjd.

För att göra detta behöver eleven känna till begrepp som till exempel hörn, 
sida och kant. Att beskriva och jämföra handlar om att se likheter och skill
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nader, till exempel att både kvadraten och rektangeln har fyra hörn men att 
kvadratens sidor är lika långa medan rektangelns sidor inte är det. eller att ett 
pastapaket har formen av ett rätblock. Det handlar också om att känna igen 
geometriska objekt utifrån olika rumsliga perspektiv det vill säga att en triangel 
är fortfarande en triangel även om man har vridit den i en annan position.

Vanliga geometriska objekt är objekt som utgår från elevernas erfarenheter 
och det som de möter på fritiden, i hemmet och i skolan. Vanliga tvådimensio-
nella geometriska objekt kan vara rektangel, kvadrat, triangel, cirkel och vanliga 
tredimensionella geometriska objekt kan vara rätblock, kub, klot och cylinder.

beträffande rumsuppfattning och geometri

- kunna rita och avbilda enkla tvådimensionella figurer samt  
utifrån instruktion bygga enkla tredimensionella figurer,

Målet handlar om relationen mellan avbildning och förebild.
Att rita och avbilda enkla tvådimensionella figurer handlar om att avbilda 

figurer tvådimensionellt, till exempel att rita en karta över skolgården. Det 
handlar också om att utifrån en bild eller en beskrivning rita och avbilda till 
exempel olika mönster och geometriska objekt.

Eleven ska också utifrån en instruktion kunna bygga enkla tredimensionella 
figurer med hjälp av till exempel klossar, lera, papper.

beträffande rumsuppfattning och geometri

- kunna fortsätta och konstruera enkla geometriska mönster,

Målet handlar om att upptäcka och beskriva enkla geometriska mönster ge
nom att fortsätta och konstruera egna geometriska mönster. Eleven kan visa 
detta genom att se mönster i golvplattor, dekorationer, göra färdigt mönster 
eller göra egna mönster, det kan också vara att se och skapa symmetriska 
mönster. Att fortsätta och konstruera geometriska mönster handlar bland an
nat om att utveckla elevens tal och rumsuppfattning och att ge en konkret 
förberedelse för arbetet med algebra.

Exempel på enkelt geometriskt mönster:

l n l n s l n l n s
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Inom denna ram ska eleven

beträffande mätning

- kunna göra enkla jämförelser av olika längder, areor, massor,  
volymer och tider, och

- kunna uppskatta och mäta längder, massor, volymer och tid  
med vanliga måttenheter,

Detta målområde handlar om förståelse för mätandets idé det vill säga att mäta 
med ett och samma mätredskap samt använda den enhet som mätandet utgått 
ifrån. Eleven ska använda sig av såväl informella som formella mätredskap. Att 
kunna göra rimliga uppskattningar är en viktig aspekt inom målområdet.

beträffande mätning

- kunna göra enkla jämförelser av olika längder, areor, massor,  
volymer och tider,

Målet handlar om att göra enkla jämförelser genom att jämföra till exempel 
olika längder med varandra och även göra enkla jämförelser med hjälp av in
formella mätredskap som till exempel sudd, knappar, snören, egna kroppen.

Att jämföra längd kan vara att ställa eller lägga föremål bredvid varandra och 
jämföra längden, det kan också vara att använda ett snöre som utgångspunkt 
för att mäta och utifrån det jämföra föremålens längd.

Att jämföra areor kan vara att täcka ytor med hjälp av till exempel rutor, 
händer, platta föremål och utifrån det jämföra ytornas storlek med varandra.

Att jämföra massa kan vara att uppskatta och jämföra vikten på olika före
mål eller att med hjälp av en balansvåg avgöra vilket föremål som är tyngst.

Att jämföra volym kan vara att fylla ett smalt högt glas med vatten som hälls 
i ett lågt brett glas och utifrån det se att volymen är oförändrad.

Att jämföra tid kan vara att jämföra att det tar längre tid att gå till skolan än 
att cykla eller att det tog kortare tid för Elsa att springa än för Anna eftersom 
Elsa kom först i mål.

beträffande mätning

- kunna uppskatta och mäta längd, massa, volym och tid med  
vanliga måttenheter,

Att uppskatta innebär att göra en rimlig uppskattning utan att mäta eller väga. 
Det kan vara att uppskatta hur tung en sten är eller hur hög en dörr är. Det 
kan också vara att tala om vad i rummet som är en meter.
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Att mäta handlar om att mäta med formella mätredskap, kunna läsa av och 
ange värdet med hjälp av vanliga måttenheter.

Att mäta kan vara att mäta längd med hjälp av till exempel linjal, måttband, 
tumstock, att mäta massa med hjälp av till exempel balansvåg, hushållsvåg, att 
mäta volym med hjälp av till exempel litermått, decilitermått och att mäta tid 
med hjälp av till exempel klocka, tidtagarur, äggklocka, timglas.

Vanliga måttenheter är måttenheter som utgår från elevernas erfarenheter 
och det som de möter på fritiden, i hemmet och i skolan. Det kan vara meter, 
centimeter, kilogram, gram, liter, deciliter, timmar, minuter, sekunder.

Inom denna ram ska eleven

beträffande statistik

- kunna tolka och presentera enkel och elevnära information  
i tabeller och diagram.

Information ges ofta i form av tabeller och diagram och att kunna tolka och 
kritiskt granska statistisk information är en del i vår vardag. I arbete med sta
tistik och diagram ges eleverna möjlighet att upptäcka samband mellan olika 
delar av matematiken och mellan matematik och andra ämnen. Området 
bidrar till utveckling av kommunikativa färdigheter där eleven tolkar olika dia
gram och diskuterar kring innehållet.

beträffande statistik

- kunna tolka och presentera enkel och elevnära information  
i tabeller och diagram.

Att tolka elevnära information i tabeller och diagram handlar om att ställa frå
gor och dra slutsatser om den information som finns i tabeller och diagram.

Att presentera enkel och elevnära information i tabeller och diagram hand
lar om att urskilja egenskaper samt att klassificera och sortera hela mängden 
efter dessa egenskaper och bokföra det i en tabell och därefter presentera in
formationen i ett diagram med hjälp av till exempel konkretiserande material, 
bilder eller dator.
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Svenska
Kursplan

Ämnets syfte och roll i utbildningen

Utbildningen i ämnet svenska syftar till att ge eleverna möjligheter att använda 
och utveckla sin förmåga att tala, lyssna, se, läsa och skriva samt att uppleva 
och lära av skönlitteratur, film och teater. Språkförmågan har stor betydelse för 
allt arbete i skolan och för elevernas fortsatta liv och verksamhet. Det är där
för ett av skolans viktigaste uppdrag att skapa goda möjligheter för elevernas 
språkutveckling. Ämnet skall ge läs, film och teaterupplevelser och tillfällen 
att utbyta erfarenheter kring dessa.

Språket och litteraturen har stor betydelse för den personliga identiteten. 
Svenskämnet har som syfte att främja elevernas förmåga att tala och skriva väl 
samt att med förståelse respektera andras sätt att uttrycka sig i tal och skrift.

Språket har en nyckelställning i skolarbetet. Genom språket sker kommuni
kation och samarbete med andra. Kunskap bildas genom språket och genom 
språket görs den synlig och hanterbar. Svenskämnet syftar till att tillsammans 
med andra ämnen i skolan utveckla elevernas kommunikationsförmåga, tän
kande och kreativitet.

Det skrivna ordets betydelse är stor och samhället ställer krav på förmåga att 
kunna hantera, tillgodogöra sig och värdera texter. Utvecklingen av informa
tions och kommunikationstekniken skapar möjligheter för utveckling av och 
samtidigt förväntningar på språkförmåga hos alla.

Kultur och språk är oupplösligt förenade med varandra. I språket finns ett 
lands historia och kulturella identitet. Språket speglar också den mångfald 
av kulturer som berikar och formar samhället. Skönlitteratur, film och teater 
bär en del av kulturarvet och förmedlar kunskaper och värderingar. Skolans 
uppgift är att med utgångspunkt i elevernas egna kulturella skapande och med 
anknytning till deras läs, film och teatererfarenheter låta olika upplevelser, 
åsikter och värderingar mötas. Svenskämnet syftar till att stärka elevernas iden
titet och förståelse för människor med olika kulturell bakgrund.

Mål att sträva mot

Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven

 utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna 
läser på egen hand och av eget intresse,

 utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både  
individuellt och i samarbete med andra,
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 utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka 
sig i många olika sammanhang samt genom skrivandet och talet erövrar 
medel för tänkande, lärande, kontakt och påverkan,

 utvecklar sin förmåga att bearbeta sina texter utifrån egen värdering och 
andras råd,

 utvecklar sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor 
som texter med olika syften väcker samt stimuleras till att reflektera och 
värdera,

 utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag 
och att anpassa läsningen och arbetet med texten till dess syfte och karaktär,

 får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur 
och författarskap från olika tider och i skilda former från Sverige, Norden 
och andra delar av världen,

 tillägnar sig kunskaper om det svenska språket, dess ständigt pågående  
utveckling, dess uppbyggnad, ursprung och historia samt utvecklar för
ståelse för varför människor skriver och talar olika,

 genom eget skrivande fördjupar sin insikt i grundläggande mönster och 
grammatiska strukturer i språket samt utvecklar sin förmåga att tillämpa 
skriftspråkets normer i olika sammanhang,

 får erfarenheter av språken i de nordiska grannländerna samt en orientering 
om det samiska språket och övriga minoritetsspråk i Sverige,

 utvecklar sin förmåga att skriva läsligt för hand och att använda datorn  
som hjälpmedel,

 utvecklar förmåga att utnyttja olika möjligheter för att hämta information, 
tillägnar sig kunskap om mediers språk och funktion samt utvecklar sin 
förmåga att tolka, kritiskt granska och värdera olika källor och budskap, 

 stimuleras till eget skapande och till eget sökande efter meningsfull läsning 
samt till att ta aktiv del i kulturutbudet,

 förvärvar insikt i hur lärande går till och reflekterar över sin egen utveck
ling och lär sig att både på egen hand och tillsammans med andra använda 
erfarenheter, tänkande och språkliga färdigheter för att bilda och befästa 
kunskaper.

Ämnets karaktär och uppbyggnad

I ämnet svenska behandlas språk och litteratur som en helhet. Därför kan inte 
ämnet svenska delas upp i moment som bygger på varandra i en given turord
ning. Det går inte att hitta en jämnt växande utveckling genom skolåren som 
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innebär att små barn berättar och beskriver, medan äldre elever kan se sam
manhang, utreda och argumentera. Redan det lilla barnet argumenterar och 
diskuterar, och tonåringen har inte upphört att berätta och fantisera, men de 
gör det på olika sätt. Redan det lilla barnet kan delta i samtal om litterära erfa
renheter och om litteraturens specifika drag.

Språkutveckling innebär att elevernas begreppsvärld vidgas. Alla lärare har 
ett gemensamt ansvar och måste vara medvetna om språkets betydelse för 
lärande. Men inom svenskämnet ryms huvudansvaret för elevernas språkliga 
utveckling, vilket innebär ökad säkerhet att använda språket uttrycksfullt och 
tydligt i både tal och skrift och ökad förmåga att förstå, uppleva och tillgodo
göra sig litteratur. Det ingår i ämnet att beakta genusperspektivet, så att förut
sättningarna för utvecklingen av språket i såväl tal som skrift blir gynnsamma 
för båda könen.

Arbetet med språket och litteraturen skapar möjligheter att tillgodose elev
ernas behov att uttrycka vad de känner och tänker. Det ger gemensamma 
upplevelser att reflektera över och tala om. Det ger kunskaper om det svenska 
språket, om olika kulturarv och om vår omvärld. Att tillägna sig och bearbeta 
texter behöver inte alltid innebära läsning utan kan ske även genom avlyssning, 
drama, rollspel, film, video och bildstudium. Ämnet utvecklar elevens förmåga 
att förstå, uppleva och tolka texter. Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom 
skrivna och talade texter även bilder.

Språket och litteraturen är således ämnets centrala innehåll och en källa till 
kunskap om världen runt omkring oss.

Språket

Språket, i såväl tal som skrift, är av grundläggande betydelse för lärandet. Med 
hjälp av språket är det möjligt att erövra nya begrepp och lära sig se samman
hang, tänka logiskt, granska kritiskt och värdera. Elevernas förmåga att reflek
tera och att förstå omvärlden växer.

Språket utvecklas i ett socialt samspel med andra. Redan som fyraåring har 
barnet stor praktisk erfarenhet av hela det komplicerade system som språk 
utgör. Barn kan exempelvis tidigt förstå att orden har olika stilvalör och pas
sar olika bra i olika sammanhang. De förstår så komplicerade sammanhang 
som hur nutid, förfluten tid och framtid uttrycks i språket. För att gå vidare i 
sin språkutveckling måste eleverna utifrån sina erfarenheter få möjligheter att 
upptäcka de kunskaper de själva har om språket och med lärarens hjälp och i 
samarbete med varandra lära sig om språkets uppbyggnad och system. Utifrån 
sina olika erfarenheter kan de också gemensamt bygga upp kunskap om hur 
språket fungerar i samspel mellan människor och därigenom få perspektiv på 
sin egen språkförmåga.
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När eleverna använder sitt språk – talar, lyssnar, läser, skriver och tänker – i 
meningsfulla sammanhang, kan de utveckla goda språkfärdigheter. Genom att 
använda språket lär sig eleverna att behärska situationer som ställer olika språk
liga krav på inlevelse, utförlighet eller formell korrekthet.

Kunskaper om språkets struktur och uppbyggnad och om hur det historiskt 
har utvecklats fördjupar förståelsen. Språkkunskaper byggs upp genom att man 
använder språket, förstår hur man använder det och tillägnar sig nya kunska
per om språket.

Skönlitteratur, film och teater

Skönlitteraturen, filmen och teatern öppnar nya världar och förmedlar erfaren
heter och upplevelser av spänning, humor, tragik och glädje. Skönlitteratur, 
film och teater hjälper människan att förstå sig själv och världen och bidrar till 
att forma identiteten. Skönlitteratur, film och teater ger möjligheter till empati 
och förståelse för andra och för det som är annorlunda och för omprövning 
av värderingar och attityder. Därigenom kan motbilder formas till exempelvis 
rasism, extremism, stereotypa könsroller och odemokratiska förhållanden. När 
ungdomar möter skönlitteratur, film och teater innebär det också möjligheter 
för dem att tillägna sig litterära mönster och förebilder.

Skönlitteratur ger kunskaper om barns, kvinnors och mäns livsvillkor under 
olika tider och i olika länder. Litteraturen ger också perspektiv på det nära och 
vardagliga. Såväl det gemensamma utbytet som den individuella erfarenheten i 
arbetet kring litteraturen bidrar till att ge svar på de stora livsfrågorna.

I arbetet med skönlitteratur, film och teater i ämnet svenska kan skilda 
kulturella erfarenheter mötas och eleverna ges möjlighet att utveckla ett eget 
förhållningssätt till kultur och kulturella värderingar.

Mål som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av det tredje skolåret

Målen uttrycker en lägsta godtagbar kunskapsnivå. Skolan och skolhuvudman
nen ansvarar för att eleverna ges möjlighet att uppnå denna. De flesta elever 
kan och ska komma längre i sin kunskapsutveckling än vad denna nivå anger.

Eleven ska

beträffande läsning

 kunna läsa bekanta och elevnära texter med flyt,

 kunna läsa elevnära skönlitterära texter och kunna återberätta handlingen 
muntligt eller skriftligt, och

 kunna läsa elevnära faktatexter och instruktioner och kunna beskriva och 
använda sig av innehållet muntligt eller skriftligt,
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beträffande skrivning

 kunna skriva läsligt för hand,

 kunna skriva berättande texter med tydlig handling,

 kunna skriva enkla och elevnära faktatexter och instruktioner där  
innehållet klart framgår,

 kunna stava ord som eleven själv ofta använder i skrift och ord som är  
vanligt förekommande i elevnära texter, och

 kunna använda sig av stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter,

beträffande tal och samtal

 kunna berätta om och beskriva vardagliga händelser så att innehåll och 
handling på ett tydligt sätt framgår,

 kunna ge och ta emot enkla muntliga instruktioner, och

 kunna samtala om frågor och ämnen hämtade från egna och andras  
erfarenheter, texter och bilder genom att ställa frågor, framföra egna  
åsikter och ge kommentarer.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret

Eleven skall

 kunna läsa med flyt både högt och tyst och uppfatta skeenden och budskap  
i böcker och saklitteratur skrivna för barn och ungdom, kunna samtala om 
läsningens upplevelser samt reflektera över texter,

 kunna producera texter med olika syften som redskap för lärande och  
kommunikation,

 kunna muntligt berätta och redogöra för något så att innehållet blir  
begripligt och levande,

 kunna tillämpa de vanligaste reglerna för skriftspråket och de vanligaste 
reglerna för stavning samt kunna använda ordlista.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret

Eleven skall

 aktivt kunna delta i samtal och diskussioner och sätta sig in i andras tankar 
samt kunna redovisa ett arbete muntligt så att innehållet framgår och är 
begripligt,

 kunna läsa till åldern avpassad skönlitteratur från Sverige, Norden och 
från andra länder samt saklitteratur och tidningstext om allmänna ämnen, 
kunna återge innehållet sammanhängande samt kunna reflektera över det,
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 kunna läsa, reflektera över och sätta in i ett sammanhang några skönlitterära 
verk och författarskap med betydelse för människors sätt att leva och tänka,

 kunna ta del av, reflektera över och värdera innehåll och uttrycksmedel i 
bild, film och teater,

 kunna skriva olika sorters texter så att innehållet framgår tydligt samt til
lämpa skriftspråkets normer, både vid skrivande för hand och med dator,

 ha kunskaper om språket som gör det möjligt att göra iakttagelser av eget 
och andras språkbruk.
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Bedömning i ämnet svenska

Bedömningens inriktning

Bedömningen i ämnet svenska gäller hur långt eleven har kommit i sin språk
liga utveckling och sin litterära medvetenhet och i sin medvetenhet om olika 
mediers former och syften. Bedömningen gäller således elevens förmåga att 

 nyanserat och preciserat uttrycka egna åsikter, känslor, kunskaper och idéer 
med olika språkliga medel och med den variation som varje situation kräver,

 på egen hand och i samspel med andra människor vidga sin erfarenhet 
genom läsning både av skönlitteratur och andra texter samt upplevelser via 
andra medier samt

 medvetet reflektera över erfarenheter och uttrycksmedel.

Elevens skicklighet i att hantera språket och själv uttrycka sig, i att förhålla sig 
till vad andra uttryckt i tal, skrift och via andra medier samt att reflektera över 
sammanhang och förstå världen omkring sig är således en grund för bedöm
ningen.

Den språkliga och litterära kompetensen, graden av självständighet i att 
pröva och använda en vid repertoar av redskap liksom förmågan att språkligt 
behärska olika situationer är också utgångspunkter för bedömningen.

Kriterier för betyget Väl godkänt

Eleven arbetar medvetet med sitt språk för att göra det mer uttrycksfullt,  
korrekt och tydligt både i tal och skrift.

Eleven argumenterar i diskussioner och grupparbeten för den egna åsikten, 
ställer frågor som hör till ämnet, lyssnar på andra och granskar sina egna och 
andras argument.

Eleven anpassar sitt sätt att läsa efter syftet med läsningen och efter textens art 
samt anpassar i både tal och skrift sin text till mottagare och syfte.

Eleven gör enkla analyser av innehåll och form hos olika slags texter och  
använder och behärskar bland annat ord för olika genrer och berättar tekniker 
samt vanliga grammatiska termer.

Eleven använder skrivandet för att ge uttryck för tankar, åsikter och känslor 
och som ett redskap för kommunikation.

Eleven använder sig av olika källor för att bilda kunskap, granskar och  
värderar dem samt sammanställer sina resultat så att de blir tillgängliga  
för andra.
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Eleven gör jämförelser och finner beröringspunkter mellan olika texter  
och tolkar och granskar budskap i olika medier.

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt

Eleven uttrycker sig säkert, välformulerat och med tydligt sammanhang  
i tal och skrift.

Eleven har bredd i sin läsning, gör jämförelser och relaterar det lästa  
till egna tankar och erfarenheter av olika slag samt visar ett personligt  
förhållningssätt till texterna.

Eleven tolkar och värderar med originalitet och precision texter av olika slag.

Eleven är lyhörd för och reflekterar över stilistiska variationer och olika  
sätt att uttrycka sig i tal och skrift.



34     kursplan med kommentarer 

svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk
Kursplan

Ämnets syfte och roll i utbildningen

Syftet med utbildningen i ämnet svenska som andraspråk är att eleverna skall 
uppnå en funktionell behärskning av det svenska språket som är i nivå med 
den som elever med svenska som modersmål har. Ytterst är syftet att eleverna 
skall uppnå förstaspråksnivå i svenska. Därmed får de förutsättningar att 
kunna leva och verka i det svenska samhället på samma villkor som elever med 
svenska som modersmål.

Att i tal och skrift kunna använda det svenska språket är en förutsättning för 
elevernas fortsatta liv och verksamhet. Skolan skall genom ämnet svenska som 
andraspråk ge eleverna möjligheter att utveckla sin förmåga att tala och lyssna, 
läsa och skriva i olika situationer.

Det svenska språket har en nyckelställning i skolarbetet. Genom språket 
sker kommunikation och samarbete med andra. Genom språket blir kunskap 
synlig och hanterbar. Utbildningen i Svenska som andraspråk syftar till att 
elever med annat modersmål än svenska skall tillägna sig en sådan språkbe
härskning att de med fullt utbyte kan tillgodogöra sig utbildningen i andra 
ämnen och kan ingå i kamratgemenskapen och i det svenska samhället.

Det skrivna ordets betydelse är stor och samhället ställer krav på förmåga att 
kunna hantera, tillgodogöra sig och värdera texter. Utvecklingen av informa
tions och kommunikationstekniken skapar möjligheter för utveckling av och 
samtidigt förväntningar på språkförmåga hos alla.

Mål att sträva mot

Skolan skall i sin undervisning i svenska som andraspråk sträva efter att eleven

 utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna 
läser på egen hand och av eget intresse,

 utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både  
individuellt och i samarbete med andra,

 utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och vill, vågar och kan uttrycka 
sig i många olika sammanhang samt genom skrivandet erövrar ett medel för 
tänkande och lärande, kontakt och påverkan,

 utvecklar sin förmåga att bearbeta sina texter utifrån egen värdering och 
andras råd,

 i dialog med andra uttrycker känslor och tankar som texter med olika syften 
och olika mottagare väcker och stimuleras till att reflektera och värdera,
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 utvecklar sin förmåga att läsa och förstå, tolka och uppleva texter av olika 
slag och med olika svårighetsgrader samt att anpassa läsningen och arbetet 
med texten till dess karaktär och till syftet med läsningen,

 får möjlighet att förstå svensk skönlitteratur och svensk kultur och blir  
förtrogen med den värdegrund på vilken det svenska samhället vilar och 
även lär känna skönlitteratur från andra delar av världen,

 tillägnar sig kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad, särart i förhål
lande till andra språk, ständigt pågående utveckling, ursprung och historia 
samt utvecklar förståelse för varför människor skriver och talar olika,

 tillägnar sig ett rikt ordförråd och förstår och använder sig av grundläggan
de mönster och grammatiska strukturer i det svenska språket samt utvecklar 
sin förmåga att tillämpa skriftspråkets normer,

 utvecklar sin förmåga att skriva läsligt för hand och att använda  
ordbehandlingsprogram, 

 utvecklar förmåga att utnyttja olika möjligheter för att hämta information 
samt att tolka, kritiskt granska och värdera budskap i olika källor,

 tillägnar sig kunskaper om mediers språk och funktion samt utvecklar  
sin förmåga att förstå de kulturbundna värderingarna i medierna,

 stimuleras till eget kulturellt skapande och till att ta del i kulturutbudet,

 lär sig hur det egna lärandet på ett andraspråk går till och lär sig att  
använda sina erfarenheter, sitt tänkande och sina språkliga färdigheter  
för att inhämta och befästa kunskaper.

Ämnets karaktär och uppbyggnad

Ämnet svenska som andraspråk präglas av annorlunda förutsättningar än 
skolans övriga ämnen. I alla årskurser i grundskolan börjar elever med ett an
nat modersmål än svenska och med en annan kulturbakgrund. Spännvidden i 
språkbehärskning mellan eleverna är stor. Elever som nyligen anlänt till Sverige 
saknar oftast kunskaper i svenska. Även elever med annat modersmål än svens
ka som är födda i Sverige kan ha svårt att förstå och delta i undervisningen och 
redovisa kunskaper. Abstrakta begrepp uttrycks exempelvis ofta på ett konkret 
och förenklat språk och skillnaderna i språkbehärskning kan vara stora. Det 
är centralt i ämnet att beakta genusperspektivet i undervisningen, så att förut
sättningarna för utvecklingen av det svenska språket i såväl tal som skrift blir 
gynnsamma för båda könen.

Utvecklingen av språket innebär också en utveckling av tänkandet och är 
därigenom av avgörande betydelse för lärandet. I skolan är undervisningssprå
ket svenska för majoriteten av eleverna. Det nya språket måste användas som 
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tankeinstrument i skolan, även om det under en inlärningsfas inte alltid  
fungerar helt och fullt.

Alla lärare har ett gemensamt ansvar och måste vara medvetna om språkets 
betydelse för lärandet. Inom ämnet svenska som andraspråk ryms dock huvud
ansvaret för elevernas språkliga utveckling.

Till skillnad mot inlärningen av ett främmande språk sker inlärning av 
svenska hos elever med annat modersmål både i skolan och i elevens om
givning i övrigt. Att förstå denna omvärld och dess kultur och jämföra med 
egna erfarenheter är centralt för ämnet.

Språkutveckling – kunskapsutveckling

Språkutveckling sker inte isolerat utan är alltid knuten till ett innehåll. För att 
ett språk skall bli väl befäst och utvecklas krävs att språket används i olika sam
manhang och kring ett meningsfullt innehåll.

Att bl.a. skapa förutsättningar för att kunna sätta ord på tidigare omvärlds 
och ämneskunskaper och på så sätt få en grund för fortsatta ämnesstudier är 
ett centralt område inom ämnet svenska som andraspråk i det inledande skedet 
av utbildningen. Utmärkande för ämnet är att det både skall ge redskap för att 
tillägna sig kunskaper i andra ämnen och hjälp att formulera och redovisa kun
skaperna på det nya språket. Detta utvecklar både tanke och språkför mågan 
hos eleverna. Till det som är typiskt för ämnet hör att ge möjligheter att tänka 
och kommunicera på en kunskaps och begreppsnivå som ofta är högre än 
den språkliga nivån i svenska. Härvid är samverkan med modersmål och andra 
ämnen viktig. Betydelsefullt inom ämnet Svenska som andraspråk är att skapa 
förutsättningar för att i tal och skrift uttrycka komplicerade tankar utan för 
tidiga krav på formell korrekthet.

I ämnet ingår att behandla komponenter som uttal, grammatik, ordförråd, 
samtalsstruktur och textstruktur samt att stödja den speciella inlärningsprocess 
som det innebär att tillägna sig ett andraspråk.

Språk och kultur

Språk och kultur är mycket nära förbundna med varandra. Elever med ett an
nat modersmål är mer eller mindre delaktiga i två kulturer. Kultur i vid bemär
kelse innebär ett komplicerat nätverk av osynliga normer, regler och förhåll
ningssätt. Centralt i ämnet svenska som andraspråk är att synliggöra likheter 
och skillnader mellan ursprungskulturens och det svenska samhällets synsätt 
och värderingar för att eleverna skall förstå den värdegrund den svenska skolan 
och det svenska samhället vilar på.
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Elever som läser svenska som andraspråk har fått sina första språkliga erfa
renheter och kunskaper i och på ett annat modersmål än svenska. Att de har 
andra förkunskaper än elever med svenska som modersmål är kännetecknande 
för ämnet, och därför skapas inom ämnet förutsättningar för att kunna ut
veckla sitt andraspråk till så hög nivå som det är möjligt. Därmed kan också 
utvecklingen mot aktiv tvåspråkighet stödjas.

Andraspråksundervisning och litteraturläsning

Skönlitteratur är ett viktigt kunskapsområde i ämnet och samtidigt ett medel 
för att förstå världen och sig själv. Litteraturen formulerar och förmedlar kun
skaper och värderingar samt synliggör kulturella referensramar. Litteraturläs
ningen hjälper eleverna att formulera tankar och känslor som de känner igen, 
men som de har saknat ord för på det nya språket. De skall också få möjlighe
ter att formulera nya tankar som väcks genom litteraturen.

För elever med ett annat modersmål och en annan kulturell bakgrund har 
litteraturläsningen på svenska flera olika dimensioner. Utöver själva läsupple
velsen ger litteraturen stöd för att förstå svensk eller västerländsk referensram 
och jämföra med den egna. Litteraturläsningen vidgar omvärldskunskaperna 
och utgör en grund för ord och begreppsinlärning i meningsfulla samman
hang. Arbetet kring välvalda skönlitterära texter ger möjligheter till en allsidig 
övning i språket.

Att tillägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid innebära läsning utan 
även avlyssning, film, video och bildstudium. Ett vidgat textbegrepp innefattar 
förutom skrivna och talade texter även bilder.

Mål som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av  
det tredje skolåret eller efter en första del i undervisningen

Målen uttrycker en lägsta godtagbar kunskapsnivå. Skolan och skolhuvudman
nen ansvarar för att eleverna ges möjlighet att uppnå denna. De flesta elever 
kan och ska komma längre i sin kunskapsutveckling än vad denna nivå anger.

Eleven ska

beträffande läsning

 kunna läsa bekanta och elevnära texter med flyt,

 kunna läsa elevnära skönlitterära texter och kunna återberätta handlingen 
muntligt eller skriftligt, och

 kunna läsa elevnära faktatexter och instruktioner och kunna beskriva och 
använda sig av innehållet muntligt eller skriftligt,
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beträffande skrivning

 kunna skriva läsligt för hand,

 kunna skriva berättande texter med tydlig handling,

 kunna skriva enkla och elevnära faktatexter och instruktioner där  
innehållet klart framgår,

 kunna stava ord som eleven själv ofta använder i skrift och ord som är  
vanligt förekommande i elevnära texter, och

 kunna använda sig av stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter,

beträffande tal och samtal

 kunna berätta om och beskriva vardagliga händelser så att innehåll och 
handling på ett tydligt sätt framgår,

 kunna ge och ta emot enkla muntliga instruktioner, och

 kunna samtala om frågor och ämnen hämtade från egna och andras  
erfarenheter, texter och bilder genom att ställa frågor, framföra egna  
åsikter och ge kommentarer.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det  
femte skolåret eller efter en första del i undervisningen

Eleven skall

 på ett sätt som motsvarar elevens åldersmässiga mognad och förkunskaper 
kunna delta aktivt i samtal samt kunna muntligt berätta och redogöra så att 
innehållet blir begripligt för åhöraren,

 kunna skriva olika sorters texter i de sammanhang som behövs för arbetet,

 kunna med hjälp av samtal och intensiva textstudier läsa och förstå litteratur 
som motsvarar elevens åldersmässiga mognad och faktatexter som motsvarar 
elevens kunskapsmässiga mognad.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret

Eleven skall

 kunna förstå och själv använda det svenska språket i tal och skrift i de olika 
situationer eleven ställs inför,

 aktivt och med tydligt uttal kunna delta i samtal och diskussioner, kunna 
sammanhängande muntligt återberätta något som eleven hört, läst, sett eller 
upplevt samt muntligt kunna redovisa ett arbete så att innehållet framgår 
och är begripligt,
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 kunna läsa och tillgodogöra sig till åldern avpassad skönlitteratur och förstå 
faktatexter av den art som behövs i skolarbetet,

 kunna ta del av, reflektera över och värdera innehåll och uttrycksmedel i 
bild och film,

 kunna läsa, reflektera över och sätta in i ett sammanhang några skönlitterära 
verk och författarskap med betydelse för människors sätt att leva och tänka,

 kunna skriva olika sorters texter så att innehållet framgår tydligt och med en 
sådan språkriktighet som syftet med skrivandet kräver, både vid skrivande 
för hand och med dator,

 kunna uppfatta variationer, värdeladdningar och nyanser i det svenska  
språket.
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Bedömning i ämnet svenska som andraspråk

Bedömningens inriktning

Bedömningen i svenska som andraspråk gäller elevens förmåga att använda 
svenska språket för olika syften i enlighet med sina egna behov och omgiv
ningens krav. Bedömningen gäller således elevens förmåga att

 nyanserat och preciserat uttrycka egna åsikter, känslor, kunskaper och idéer 
med olika språkliga medel och med den variation som varje situation kräver, 

 på egen hand och i samspel med andra människor vidga sin erfarenhet 
genom läsning både av skönlitteratur och andra texter samt upplevelser 
genom andra medier,

 medvetet reflektera över erfarenheter och uttrycksmedel.

Elevens medvetenhet om språkets betydelse som redskap för inlärning, elevens 
skicklighet i att hantera språket i olika situationer samt elevens ökande for
mella säkerhet ger en inriktning för lärarens bedömning.

Vid bedömningen skall också beaktas elevens medvetenhet om hur olika 
kulturella normer och värderingar tar sig språkliga uttryck och hur eleven kan 
använda denna medvetenhet för att anpassa sitt språk efter sina intentioner 
och mottagarens förväntningar.

En aspekt i bedömningen är elevens insikt om hur språkinlärning och 
språkutveckling sker samt förmåga att använda denna insikt i arbetet med den 
egna språkutvecklingen.

Kriterier för betyget Väl godkänt 

Eleven uttrycker sig tydligt i tal och skrift i många olika sammanhang.

Eleven reflekterar över vad som påverkar den egna språkinlärningen  
och granskar, bearbetar och vidareutvecklar sitt språk, individuellt och  
i samarbete med andra.

Eleven uttrycker på ett nyanserat språk åsikter och känslor samt  
argumenterar för egna åsikter och lyssnar på andra.

Eleven anpassar vid redovisning av ett arbete sitt språk efter mottagare  
och situation.

Eleven uttrycker i samtal med andra tankar och upplevelser som litteraturen 
ger, gör språkliga iakttagelser utifrån skönlitterära texter och använder dessa  
för utveckling av sitt eget språk.
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Eleven följer i stort sett skriftspråkets normer när han eller hon själv väljer 
innehåll.

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt

Eleven skriver och talar i stort sett korrekt även vid icke självvalda uppgifter.

Eleven har insikt om sin egen språkutveckling och arbetar medvetet för att 
uppnå förstaspråksnivå.

Eleven har bredd i sin läsning, gör jämförelser och relaterar det lästa till egna 
tankar och erfarenheter samt visar ett personligt förhållningssätt till texterna.

Eleven inhämtar kunskap med hjälp av olika källor, granskar och värderar dem 
samt sammanställer sina resultat så att kunskapen blir tillgänglig för andra.

Eleven använder språket för att i skrift uttrycka ett krävande innehåll med  
mer komplicerade tankegångar och blir förstådd även om språket inte är helt 
korrekt.

Eleven är lyhörd för och reflekterar över stilistiska variationer och olika sätt  
att uttrycka sig i tal och skrift.
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Kommentarer till mål som eleverna lägst ska ha 
uppnått i slutet av det tredje skolåret i ämnena 
svenska och svenska som andraspråk

De mål som beskrivs i kursplanen är av två slag, mål att sträva mot och mål 
att uppnå. Mål att sträva mot är mål som dels beskriver de centrala förmågor 
eleven ska utveckla, dels ett innehåll. Det är viktigt att komma ihåg att elevers 
litterära, språkliga och kommunikativa utvecklingsprocess inte går att dela upp 
i förmågor som läsning, skrivning samt tal och samtal, som görs mål att uppnå 
för årskurs tre. Målen är beroende av varandra, går in i varandra och kan i un-
dervisningen inte delas upp och utvecklas var för sig utan hänger ihop som en 
helhet. Utgångspunkten för undervisningen är mål att sträva mot, där anges 
vilka förmågor eleverna ska utveckla genom undervisningen i ämnet. 

Mål att uppnå för årskurs tre och fem kan ses som en indikation på om un-
dervisningen möjliggör för eleverna att utveckla kunskaper i linje med läropla-
nens och kursplanernas mål. De flesta elever kan och ska komma längre i sin 
kunskapsutveckling än vad denna nivå anger.

I detta kommenterande avsnitt tydliggörs och preciseras begrepp som an-
vänds i mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av tredje skolåret i svenska och 
svenska som andraspråk. Under den första rubriken, Innehåll, texter och genrer, 
kommenteras begrepp som berör samtliga mål att uppnå för elever i årskurs 
tre. Därefter kommenteras alla mål i under respektive rubrik Att läsa, Att skriva 
och Att tala och samtala.

Texter och genrer

Kursplanerna i svenska har få konkreta anvisningar om innehåll i det som 
eleven ska kunna skriva, tala och samtala om i svenskämnena. För att eleven 
ska kunna och vilja utveckla sin fantasi och lust att skapa olika typer av texter 
är det viktigt att innehållet eleven ska läsa, skriva, tala eller samtala om väcker 
intresse och lust att utforska. I kursplanerna sägs bl.a. att svenskundervisning-
en ska stärka elevens identitet och utveckla deras förståelse för människor med 
olika bakgrund, vilket kan ses som en innehållsinriktning. Lärare och elever 
har dock ganska stor frihet att välja ett innehåll med utgångspunkt i elevernas 
erfarenheter, behov och intressen. 

När innehållet är valt är det viktigt att fundera över texters syfte, situation, 
mottagare och medium. Enligt målen i årskurs tre ska eleven kunna muntligt 
och skriftligt berätta, beskriva, instruera och argumentera. Till exempel ska 
eleverna kunna återberätta handlingen i en läst text, skriva berättande texter, 
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beskriva, ge och ta enkla muntliga instruktioner och muntligt framföra egna 
åsikter.

Berättande, beskrivande, instruerande och argumenterande texter har olika 
funktioner och syften, vilket innebär att de olika texterna har olikartade struk-
turer och språkliga drag. Ett innehåll kan framställas på olika sätt i det som 
ofta kallas genrer. Till exempel kan en åsikt om en bok återges som en dikt, i 
ett brev till en kamrat eller som en bild. En genre är kulturellt betingad och 
bygger på människors föreställningar om hur olika skriftliga och muntliga tex-
ter med ett visst syfte brukar se ut i en viss situation. Även om genrer utvecklas 
hela tiden kan olika genremönster i olika kulturer kännas igen av individerna 
i en kultur. Till exempel kan en genre om hur man samtalar hemma vid mat-
bordet urskiljas från hur man samtalar på en matematiklektion. Ett samtal kan 
beroende på funktion och syfte innehålla såväl beskrivande, berättande, instru-
erande som argumenterande inslag. Även skriftliga genrer som till exempel en 
notis i tidningen, en saga och ett brev, som har olika funktioner och syften, 
kan skiljas åt och urskiljas. Notisen informerar och författaren kan därför både 
behöva beskriva och argumentera, sagan roar men författaren vill kanske även 
påverka, varför han eller hon både berättar, beskriver och argumenterar. Slut-
ligen när det gäller brevet vill skribenten kanske informera och kan då både 
beskriva och argumentera för sin tes.

För att elever ska kunna skriva olika texter bl.a. med tydlig handling, där 
innehållet klart framgår eller muntligt framföra texter så att innehåll och hand-
ling på ett tydligt sätt framgår, vilket målen i årskurs tre anger, kan mönster för 
texter och genrer vara ett stöd. Samtidigt är det viktigt att erinra om att texters 
och genrers mönster är funktionella, det vill säga dessa mönster förändras och 
utvecklas hela tiden. Syftet med att arbeta med texter och genrer är att få kun-
skap om dem. Arbetet syftar inte till att eleven ska följa genre- och textmönster 
slaviskt utan snarare till att göra dem till sina, värdera och pröva dem för att 
senare kunna utveckla dem.

Den berättande texten

Den berättande typen av texter ligger till grund för genrer som ingår i skön-
litterära texter och berättande texter, till exempel texter som saga, fabel, berät-
telse, barnromaner. I dessa genrer är de berättande inslagen centrala, även om 
till exempel beskrivande delar kan förekomma.

Kännetecken för den berättande texten är att den undersöker och berättar 
om verkliga eller påhittade händelser. Handlingen byggs ofta upp genom att 
något oväntat, nytt eller komplicerat inträffar. Hur personerna i texten handlar 
och reagerar är också viktigt för handlingen. Texten beskrivs ofta i kronologisk 
ordning och i ofta i preteritum, det vill säga dåtid.
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Ett exempel på en genre, där berättande inslag är centrala, är sagan. I sagan 
berättas handlingen kronologiskt. Vidare berättas och beskrivs olika händelser, 
där en komplikation kan bestå av till exempel en konfrontation mellan det 
goda och onda. Det onda och goda representeras ofta av olika personer som 
agerar och reagerar på ett bestämt sätt, ofta antingen som hjälpare eller hind
rare, utifrån oväntade händelser. Språkligt ligger sagan nära det muntliga berät
tandet och börjar ofta med ”Det var en gång ...”. Slutet är ofta gott och ”de 
levde lyckliga i alla sina dagar”.

Ett annat exempel på en genre som är berättande är en återberättelse om en 
egen upplevelse. Berättelsen sker ofta i en viss tidsordning, ofta kronologisk. 
Handlingen kan byggas upp med hjälp av indirekt tal, till exempel ”Då sade 
jag ...”, beskrivningar och berättelser pekar fram mot det som utgör höjdpunk
ten i upplevelsen. Oftast förekommer endast ett fåtal personer i en återberät
telse, varav en person ofta har huvudrollen. Om upplevelsen berättas skriftligt 
dominerar skriftspråket medan talspråket förstås är det som används i den 
muntligt återberättade upplevelsen.

Den beskrivande texten

Den beskrivande texten ligger till grund för saktexter av olika slag, i målen och 
i skolan ofta kallade faktatexter. Exempel på genrer där beskrivningar domi
nerar är broschyrer, faktatexter för barn, vägbeskrivning till en bestämd plats. 
Strukturen i olika beskrivande texter bygger ofta på någon typ av indelning av 
ett fenomen i undergrupper, till exempel beskrivning av däggdjur och deras 
undergrupper, eller på en relation mellan helhet och delar, till exempel beskriv
ningen av en blomma, där först helheten beskrivs och sedan blommans olika 
delar. Texten skrivs ofta i presens.

Ett exempel på en genre är en faktatext för barn, som till exempel handlar 
om djur. I en sådan text beskrivs först vilken djurgrupp texten ska behandla, 
exempelvis katter. Därefter beskrivs kanske en undergrupp av kattdjuren, till 
exempel norsk skogskatt. Ytterligare olika delar i texten kan beskriva vad det 
innebär att ha en norsk skogskatt, till exempel fakta om mat och annan sköt
sel. I en faktatext kan även en berättelse om en personlig händelse, en bild eller 
grafisk figur ingå som en del i texten.

Om samma text ska formuleras som ett personligt brev om att äga och sköta 
ett husdjur, får den en annan funktion och syfte än faktatexten. Såväl syfte och 
funktion som den beskrivande textens form och språk påverkar det personliga 
brevets form och språk.
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Den instruerande texten

Den instruerande typen av text ligger till grund för genrer som instruktioner 
och anvisningar. I den instruerande texten anges en följd av handlingar som 
läsaren behöver utföra för att nå ett bestämt resultat. Att kunna läsa, skriva och 
att ge och ta instruktioner handlar om att kunna återge och utföra ett förlopp, 
ofta i en viss ordning. Texten omfattar ofta både text och bild. I denna typ av 
texter används ofta imperativ, till exempel ”Sätt först på ugnen”.

Instruktionen förekommer i olika genrer, till exempel i spelregler, recept, 
instruktioner eller manualer för olika typer av spel.

Den argumenterande texten

Den argumenterande texten ligger till grund för genrer som brev, kommenta
rer och insändare. Syftet är att presentera ett påstående, ofta kallad en tes och 
att argumentera för och emot tesen. Språket i en skriftligt argumenterande text 
är ofta abstrakt och relativt komplext. I den muntliga argumenterande texten 
som eleven förväntas kunna använda i årskurs tre är språket mer konkret och 
talspråkligt.

Till exempel ska en elev muntligt kunna samtala om en annan elevs texter 
eller bilder genom att framföra egna åsikter om och ge kommentarer till dessa. 
Det innebär att eleven ska kunna uttrycka ett påstående/en tes ”Jag tycker ...” 
för att sedan motivera med ett eller flera argument ”därför att ...”.

Avslutningsvis när det gäller texter/genrer så påverkas innehåll, syfte, struk
tur och språk av den typ av genre/text eleven väljer eller uppmanas att skriva, 
muntligt framföra eller argumentera för/emot. Även situation och samman
hang påverkar en genre/text. Ett exempel som visar på denna påverkan är 
om en elev ska beskriva ett regnoväder i skolämnena fysik, geografi och bild. 
Texterna kommer att te sig olika beroende på att arbetet sker i olika samman
hang, i detta fall i olika ämnen, på vem som berättar, var, för vem och i vilken 
situation texterna framförs. Även texternas syfte och funktion påverkar elevens 
slutgiltiga produkt. Slutligen är det viktigt att ha i åtanke att det som diskute
ras ovan om texter och genrer alltid utvecklas och förändras över tid i de situa
tioner och sammanhang där de används.

Att läsa

Enligt kursplanerna är syftet med svenskämnena bland annat att sträva efter att 
eleven utvecklar sin fantasi och lusten att lära genom att läsa på egen hand och 
av eget intresse. Eleven ska utveckla förmågan att läsa, förstå, tolka och upp
leva olika typer av texter. Det är också viktigt att uppmuntra eleven att samtala 
med andra, uttrycka tankar, reflektera och värdera texter med olika syften och 
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på så sätt erövrar medel för tänkande, lärande, kontakt och påverkan. Förutom 
faktatexter utgör skönlitteraturen en källa till kunskap för att förstå världen 
och sig själv. Den lägsta godtagbara kunskapsnivån i årskurs tre är att

Eleven ska

beträffande läsning

- kunna läsa bekanta och elevnära texter med flyt,

- kunna läsa elevnära skönlitterära texter och kunna  
återberätta handlingen muntligt eller skriftligt, och

- kunna läsa elevnära faktatexter och instruktioner och beskriva  
och använda sig av innehållet muntligt eller skriftligt,

Med begreppet läsa i målen ovan avses att en elev både kan avkoda och förstå. 
Förståelse omfattar något mycket mer än bara att förstå det som går att avkoda 
i orden. Förståelsen av en text är beroende av och bygger på den erfarenhet och 
omvärldskunskap en elev har om det som texten handlar om. En elev som kan 
avkoda, förstå orden och tolka det som står på och ”mellan raderna” i en text 
kan till exempel återberätta en handling, och använda innehållet muntligt och 
skriftligt genom att till exempel förhålla sig till det, argumentera för och emot 
och förstå det på ett nytt sätt.

I samtliga ’läsamål’ används begreppen bekanta och elevnära eller elevnära 
texter. Med elevnära texter avses texter som eleven har erfarenhet av och mö
ter på fritiden i hemmet och skolan. Texter som är elevnära är kopplade till 
elevens kulturella och sociala villkor. Dessutom innebär elevnära att texten är 
vald med hänsyn till elevens behov, förutsättningar, utvecklingsmöjligheter och 
intressen i vilket även ingår elevens språkliga förmåga. Förutom dessa aspekter 
utanför texten har även aspekter i texten betydelse. Viktiga faktorer är kom
plexiteten i texten, till exempel sats och meningskonstruktion och hur texten 
byggts samman. Ytterligare en viktig faktor är hur läsaren dras in i texten, till 
exempel om den ger utrymme för eget tänkande och att ovanliga ord ges en 
fyllig språklig omgivning, det vill säga förstås av sitt sammanhang.

Med bekanta texter avses att textens innehåll, handling och språk har gjorts 
och görs bekant. Förförståelse av en text kan före läsningen byggas upp genom 
att lärare och elever gemensamt, till exempel tolkar bilder, gör förutsägelser, 
associerar till egna erfarenheter och ställer frågor. Förståelsen av texten är be
roende av att lärare och elever gemensamt under läsningens gång och efter läs
ningen diskuterar det lästa, relaterar till egna erfarenheter men också förutsäger 
vad som kan tänkas komma längre fram i texten. Förståelsen liksom avkod
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ningen och motivationen underlättas av att eleven tillsammans med andra blir 
bekant med texten.

Att gemensamt bekanta eleverna med texter före, under och efter läsningen 
samt att använda elevnära texter är viktigt oavsett om det handlar om att läsa, 
skriva eller att tala om dem. Det gäller för alla elever men är speciellt viktigt 
för elever med annat modersmål än svenska.

beträffande läsning

- kunna läsa bekanta och elevnära texter med flyt,

En elev som kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt kan avkoda bokstäver 
och på egen hand läsa ut ord och meningar. Eleven läser relativt obehindrat 
både tyst och högt. Eleven stannar bara till vid ett fåtal ord för att se hur ordet 
ska avläsas. Eleven korrigerar sig själv genom att läsa om enstaka ord eller en 
mening.

beträffande läsning

- kunna läsa elevnära skönlitterära texter och kunna återberätta  
handlingen muntligt eller skriftligt,

Exempel på elevnära skönlitterära texter är kapitelböcker för barn, sagor, berät
telser och fabler.

En elev som kan återberätta handlingen muntligt eller skriftligt i en elevnära 
skönlitterär text avläser, förstår och återberättar handlingen i den skrivna tex
ten. Eleven kan då också återberätta det som underförstått kan förstås ”mellan 
raderna” i texten.

beträffande läsning

- kunna läsa elevnära faktatexter och instruktioner och beskriva  
och använda sig av innehållet muntligt eller skriftligt,

Inför valet av faktatexter är det viktigt att reflektera över betydelsen av elevnära 
aspekter både i och utanför texten. Det är av särskild vikt för elever med annat 
modersmål. 

Exempel på faktatexter är läroböcker i årskurs tre, faktatexter och tidskrifter 
för barn. Exempel på instruktioner är recept samt regler för sällskaps och  
dataspel. 

Begreppet beskriva används för att markera att eleven med egna ord munt
ligt eller skriftligt ska kunna förhålla sig till och återge fakta som finns i de  
faktatexter och instruktioner som eleven läser. 

En elev som kan använda sig av innehållet i faktatexter och instruktioner 
kan samtala om innehållet och använda det i egna muntliga eller skriftliga tex
ter eller andra medier.
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Att skriva

När det gäller ämnena svenska/svenska som andraspråk ska undervisningen 
sträva efter att elever genom skrivandet erövrar medel för tänkande, lärande, 
kontakt och påverkan. Dessutom framhålls i kursplanerna att svenskunder
visningen ska främja elevernas förmåga att uttrycka sig skriftligt för hand och 
med datorn som hjälpmedel samt att utveckla språklig säkerhet i skrift i olika 
sammanhang. Eleven ska även ges möjlighet att skriva för olika syften. Dels är 
det viktigt att skriva för att lära, och dels ska eleven skriftligt kunna uttrycka 
egna erfarenheter och kunskaper så att andra kan ta del av dem. Skrivandet i 
kursplanerna ses både som en riktning inåt mot det egna lärandet och som en 
riktning utåt mot en kommunikation med andra. Den lägsta godtagbara kun
skapsnivån i årskurs tre är att

Eleven ska

beträffande skrivning

- kunna skriva läsligt för hand,

- kunna skriva berättande texter med tydlig handling,

- kunna skriva enkla och elevnära faktatexter och instruktioner  
där innehållet klart framgår,

- kunna stava ord som eleven själv ofta använder i skrift och ord  
som är vanligt förekommande i elevnära texter, och

- kunna använda sig av stor bokstav, punkt och frågetecken i  
egna texter,

Med begreppet skriva avses en process som startar inne i eleven och går i rikt
ning utåt mot en ”färdig” text som andra kan ta del av. I en skrivprocess som ska 
utveckla elevens skrivande har den färdiga texten föregåtts av läsning, samtal, 
reflektion och val av innehåll och struktur, ett eller flera utkast på en text, ett 
eller flera samtal om utkastets innehåll, struktur och språk. I allt skrivande är det 
viktigt att förbereda den text eleven själv eller gemensamt planerar att skriva el
ler muntligt framföra. Förberedelsen bidrar till att texten blir mer komplex.

beträffande skrivning

- kunna skriva läsligt för hand,

Att skriva läsligt för hand innebär att eleven kan forma bokstäver och ord så att 
andra kan läsa dem, det vill säga avkoda och förstå orden. Datorskrivandet kan 
för en del elever vara en väg in i handskrivandet. I datorskrivandet kan elever 
göra upptäckter som kan utnyttjas i handskrivandet och vice versa.
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beträffande skrivning

- kunna skriva berättande texter med tydlig handling,

- kunna skriva enkla och elevnära faktatexter och instruktioner  
där innehållet klart framgår,

I berättande texter är det handlingen som tydligt ska framgå, det vill säga eleven 
ska i en kronologisk ordning kunna återge ett händelseförlopp.

När det gäller faktatexter är det i stället innehållet som klart ska framgå. I 
dessa texter handlar strukturen om att ett innehåll behandlas ur olika aspekter 
som då anger strukturen i texten. Till exempel kan först katten beskrivas, det 
vill säga eleven gör en klassifikation, sedan beskrivs kattens skötsel och kanske 
en kort händelse med en katt. Enkla faktatexter kan sägas omfatta ett par – tre 
olika delar eller aspekter.

I instruktioner förklaras ett handlingsförlopp där det klart framgår i vilken 
ordning varje del ska utföras, till exempel att skriva en instruktion om hur 
man matar akvariefiskar.

I enkla instruktioner redogörs för ett kortare förlopp av ett för eleven känt 
ämne. Enkla kan även förstås ur ett språkligt perspektiv. Då avses att språk
byggnaden är relativt enkel.

beträffande skrivning

- kunna stava ord som eleven själv ofta använder i skrift och ord  
som är vanligt förekommande i elevnära texter,

Målet att eleven ska kunna stava ord som eleven ofta använder och är vanligt 
förekommande i elevnära texter betyder att de ord en elev ska kunna stava inte 
alltid är samma ord som en annan elev kan stava. Orden kan skilja sig åt efter
som texterna kan vara olika då de dels kan ha valts med utgångspunkt i elevens 
intressen, förkunskaper och bakgrund, dels kan ha använts både i och utanför 
skolan. Vad som är vanligt förekommande ord i elevnära texter kan därför va
riera mellan olika elever. Urvalet av ord och den individuella anpassningen av 
texter är viktig för alla elever men speciellt viktigt är det för elever med annat 
modersmål än svenska.

beträffande skrivning

- kunna använda sig av stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter,

Eleven ska i sina ”färdiga” texter kunna använda sig av stor bokstav, punkt och 
frågetecken. Eleven ska veta hur och när man använder punkt, frågetecken och 
att dessa skiljetecken följs av ord med stor begynnelsebokstav. Eleven ska också 
kunna skriva bekanta egennamn med stor begynnelsebokstav.
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Att tala och samtala

Ett syfte med svenskämnena är att främja elevens förmåga att tala samt utveck
la hans eller hennes språkliga säkerhet i tal i olika sammanhang så att eleven 
på det sättet erövrar ett medel för tänkande, lärande, kontakt och påverkan. 
Att kunna använda svenska språket i talad form framhålls i svenska som andra
språk som en förutsättning för elevernas fortsatta liv och verksamhet. Som 
tidigare sagts ska eleverna i svenska utveckla en sådan säkerhet att de kan, vå
gar och vill tala i många olika sammanhang. För elever som läser svenska som 
andraspråk gäller att de ska utveckla en sådan säkerhet i tal att de vill, vågar 
och kan uttrycka sig i många olika sammanhang. Språket utvecklas i ett socialt 
samspel med andra. Att förstå och att kunna använda mönster för olika typer 
av samtal ökar möjligheterna till delaktighet i klassrummet, vilket kan ses som 
ett led i att utveckla elevernas demokratiska värderingar. Den lägsta godtagbara 
kunskapsnivån i årskurs tre är att

Eleven ska

beträffande tal och samtal

- kunna berätta om och beskriva vardagliga händelser så att innehåll 
och handling på ett tydligt sätt framgår,

- kunna ge och ta enkla muntliga instruktioner, och

- kunna samtala om frågor och ämnen hämtade från egna och  
andras erfarenheter, texter och bilder genom att ställa frågor,  
framföra egna åsikter och ge kommentarer.

Ett tal är ett muntligt framförande där eleven själv till exempel beskriver, be
rättar om eller argumenterar för eller emot något för en eller flera personer. Ett 
muntligt framfört tal har liksom en skriven text föregåtts av ett förarbete och 
samtal om innehåll, struktur och språk.

I det sociala samspelet, där flera individer deltar, är samtalet en viktig förut
sättning för den fortsatta muntliga men även skriftliga språkutvecklingen. En 
elev som språkligt samspelar med andra, det vill säga samtalar med andra, kan 
ta initiativ till samtal, ge uttryck för åsikter, vänta på sin tur, lyssna på andra, 
ge respons på det någon säger, till exempel framföra åsikter på ett enkelt sätt. 
Samtalsmönstret kan variera i olika situationer och kulturer, något som är vik
tigt att synliggöra för och diskutera med alla elever, men kan vara av speciell 
vikt för elever med annat modersmål än svenska.
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beträffande tal och samtal

- kunna berätta om och beskriva vardagliga händelser så att innehåll  
och handling på ett tydligt sätt framgår,

Att eleven muntligt ska kunna berätta och beskriva vardagliga händelser så att 
innehåll och handling på ett tydligt sätt framgår innebär att eleven ska kunna 
formulera ett innehåll och bygga upp en struktur i berättande och beskrivande 
texter. Till exempel ska eleven kunna berätta om en upplevelse eller beskriva 
skolvägen så att innehåll och handling på ett tydligt sätt framgår. Kunskap om 
texters och genrers olika karaktärsdrag kan hjälpa eleven att beskriva och be
rätta så att innehåll och handling tydligt framgår.

beträffande tal och samtal

- kunna ge och ta enkla muntliga instruktioner,

En elev som kan ge och ta enkla muntliga instruktioner kan muntligt uttrycka 
och förstå den beskrivning av aktiviteter som i en instruktion bygger på 
varand ra och förklarar ett förlopp. Eleven ska kunna beskriva men även förstå 
eller ställa frågor för att förstå när andra beskriver hur man till exempel spelar 
ett spel för barn eller använder en funktion på datorn.

beträffande tal och samtal

- kunna samtala om frågor och ämnen hämtade från egna och  
andras erfarenheter, texter och bilder genom att ställa frågor,  
framföra egna åsikter och ge kommentarer.

Som framhållits tidigare kan samtal variera beroende på sammanhang och 
situation. Eleven ska kunna samtala om ämnen som berör genom att ställa 
frågor, framföra egna åsikter och ge kommentarer, det vill säga vara en aktiv 
språkanvändare. Att kunna ställa adekvata frågor samt komma med relevanta 
åsikter och kommentarer är ofta ett tecken på att eleven kan lyssna. Att sam
tala innebär därför att eleven ska kunna vara både en lyssnare och en aktiv 
språkanvändare.

Att kunna samtala om frågor och ämnen hämtade från egna och andras erfa-
renheter innebär att eleven till exempel kan samtala om frågor och ämnen som 
berör händelser som eleven själv har varit med om, läst om eller hört andra 
beskriva eller berätta om.

När det gäller att kunna samtala om frågor och ämnen hämtade från egna 
och andras texter och bilder kan samtalet bland annat handla om spontana frå
gor som uppstår och berör det samtalsämne som pågår kring ett innehåll. Sam
tal kan också beröra frågor om struktur och språk i egna och andras texter och 
bilder. Samtalet med läraren är vägledande för vilket innehåll som är viktigt 
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att samtala om och för hur man gör upptäckter i texter. Lärarnas samtal om 
innehåll, struktur och språk med eleven enskilt eller i grupp bygger på sikt upp 
elevernas textmedvetande som de senare kan utnyttja i egna texter.

I detta sista mål synliggörs samtalets betydelse för läs och skrivutvecklingen 
liksom dess betydelse för kopplingen mellan det som eleven upplevt, berättat, 
läst och skrivit om eller sett på bilder. Denna koppling visar avslutningsvis att 
alla mål att uppnå beträffande läsning, skrivning, tal och samtal är lika viktiga 
för den språkliga förmåga som alla elever lägst ska ha uppnått i slutet av det 
tredje skolåret.
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