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Summera på den här sidan hur väl eleven lyckats i förhållande till de olika målen för år 5 i ämnet svenska eller svenska som andraspråk.  
 
Mål att uppnå i 
skolår 5, svenska  
(Lpo94, rev. 2000) 
 

Mål att uppnå i skolår 5, 
svenska som andraspråk 
(Lpo94, rev. 2000) 

Punkter att observera 
(specificering) 

Lärarens kommentarer 
(Äp 5 + elevens övriga prestationer) 

Eleven skall  
– kunna läsa med flyt 
både högt och tyst, 
uppfatta skeenden och 
budskap i böcker och 
saklitteratur för barn 
och ungdom, samtala 
om läsningen, 
upplevelser, reflektera 
över texter.  

Eleven skall 
– kunna med hjälp av samtal 
och intensiva textstudier läsa 
och förstå litteratur och 
faktatexter som motsvarar 
elevens ålders- och 
kunskapsmässiga mognad. 

Läsa och förstå: 
läser gärna, återger innehåll, 
förstår innehåll av 
sammanhanget,  
rättar sig själv vid högläsning,
läser mellan raderna, 
reflekterar, 
anknyter till egna erfarenheter
har ett rimligt stort ordförråd. 

 

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

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

Skriva: skriver gärna, berättar 
sammanhängande (kronolog.), 
formulerar egna reflektioner, 
skriver brev, gör anteckningar 
osv. 

 

– kunna muntligt 
berätta och redogöra så 
att innehållet blir be-
gripligt och levande.  

– 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. 

Tal och samtal: 
berättar och redogör 
sammanhängande, deltar 
aktivt (i liten grupp/i stor 
grupp),  
lyssnar på andra. 

 

– kunna tillämpa de 
vanligaste reglerna för 
skriftspråket, för stav- 
ning och kunna använda 
ordlista. 

  Skrivteknisk förmåga: 
ljudenlig stavning, 
dubbeltecknad konsonant i 
vanliga ord, stor bokstav, stora 
skiljetecken, meningsbyggnad.

 



                   2(2) 
 
Övrigt 
säkerhet i tal  
säkerhet i skrivande  
uthållighet i arbetet 
hänsyn till kamraterna 
ansvar för sitt eget lärande 

 

Lärarens kommentarer Elevens kommentarer 

 
 
Det här går bra: Lärarens kommentarer Elevens kommentarer 

Det här är svårt:   

Hur går vi vidare? 
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