
Svenska åk 1-3  - Centralt innehåll

Läsa och skriva

• Läsa

• Läsförståelse

• Stavning

• Skriva olika texter

• Bearbeta sin text

• Skriva, handstil och på dator

• Skrivregler

• Alfabetisk ordning



Svenska åk 1-3  - Centralt innehåll

Tala, samtala och 
lyssna

• Lyssna

• Återberätta

• Berätta och presentera

• Ge och ta muntliga instruktioner

• Berättande i andra kulturer och i 
historien

Informationssökning 
och källkritik

• Söka information

• Källkritik



Svenska åk 1-3  - Centralt innehåll

Berättande texter

• Berättande och poetiska texter
Rim, ramsor, sånger, böcker, dikter, teater, sagor 
och myter

• Hur en text är uppbyggd

• Barnboksförfattare och illustratörer

• Faktatexter 

• Olika beskrivningar

• Texter med ord och bilder



Svenska åk 1-3  - Centralt innehåll

Språkbruk

• Tankekartor

• Stödord

• Ord och begrepp

• Språkets användning

• Öva tal- och skriftspråk



Svenska  - Förmågorna

anpassa språket

formulera

analysera

kommunicera

värdera källor

urskilja språkliga 
strukturer

söka information
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Det här ska du kunna när du slutar i åk 3 

• Du kan med flyt läsa texter som handlar om saker du känner till. 
Du använder metoder som fungerar.

• Du kan förstå vad du läser. Du berättar på ett enkelt sätt om det 
du tycker är viktigt i texten.

• Du kan diskutera tydliga budskap i texter. Du jämför det med 
något du själv har varit med om.

• Du kan skriva enkla texter på dator och med en handstil som går 
att läsa.

• Du kan stava ord som du ofta använder och ord som är vanliga i 
texter som handlar om saker du känner till. Du använder stor 
bokstav, punkt och frågetecken på rätt sätt.

• Du kan skriva berättelser med tydlig början, handling och slut.

• Du kan söka information från en källa någon visar dig. Du skriver 
en enkel faktatext med den viktigaste informationen.

• Du kan använda viktiga ord som hör ihop med det du skriver om. 
Du skriver så att det är tydligt vad texten handlar om.

• Du kan använda bilder för att göra det du vill berätta med dina 
texter tydligare.

• Du kan ge enkla omdömen om dina och andras texter med hjälp 
av frågor. Du gör dina texter bättre med hjälp av omdömen.

• Du kan prata med andra om saker du känner till. Du ställer frågor, 
ger kommentarer och säger vad du tycker.

• Du kan berätta om saker som händer i vardagen så att det är lätt 
för den som lyssnar eller läser att förstå.

• Du kan ge och ta enkla muntliga instruktioner.


