
 

Svenska skriva år 4-5 Ht-16  

 

Omvärldskontakter: 

Miljöprofilen: 

Elevers ansvar och inflytande:  

• eleven tar ett personligt ansvar för sina studier och sin 

arbetsmiljö. 

Syfte: Undervisningen ska syfta till: 

Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper i och om 

svenska språket. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sitt 

tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan 

uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.  Eleverna ska 

också ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera 

och lära. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att 

läsa och skriva. Undervisningen ska även syfta till att eleverna 

utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter. 

 

Dessa delar ur centralt innehåll kommer att beröras: 

• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning 

till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. 

• Skapande av texter där ord och gestaltningar samspelar. 

• Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.  

• Språkets struktur med meningsbyggnad, stavningsregler och 

skiljetecken.  

 

Konkretisering av mål: 

Efter arbetsområde ska eleven ha utvecklat sin förmåga att: 

• Planera och strukturera en 

berättelse/insändare/argumenterande text så att innehållet 

och strukturen blir tydlig. 

• Använda grundläggande regler för meningsbyggnad, 

skiljetecken och dialoger. 

• Skriva en text med anpassning till syfte och mottagare. 

• Bearbeta om sin text.  

 

Övergripande mål för området: 



 

• Kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt 

och nyanserat sätt. 

• Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och 

tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga. 

 

Arbetsformer 

Introduktion: 

Vad är en insändare?  Vad är ett argument? 

Vad kännetecknar en fantasyberätttelse, vad gäller gestalter, 

föremål, miljö, tidsperspektiv? Vilka karaktärer ska vara med i en 

berättelse? 

 

Genomförande: 

Diskussioner i helglass/gruppvis. 

Vi läser olika texter inom genren fantasy. 

Vi ser på en fantasyfilm. 

Vi tittar i tidningar/nätet på olika insändare. 

Skriftliga och muntliga redovisningar. 

 

Utvärdering/avslutning: 

Skriftliga och muntliga redovisningar.  

Eleverna läser några av klasskompisarnas fantasyberättelser. 

 

 

 


