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Du 

Läsa

läser meningar i enkla, bekanta och elevnära texter 
genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning 
på ett…

delvis fungerande sätt

visar en begynnande läsförståelse genom att du 
kommenterar och återger någon för dig viktig del av 
innehållet på ett…

enkelt sätt

uppmärksammar när det uppstår problem med läsningen 
av ord eller med förståelse av sammanhanget med…

stöd av bilder eller frågor 

korrigerar dig själv genom att du … prövar att läsa om 

jämför med egna erfarenheter i samtal om texter som du 
lyssnat till och för resonemang utifrån egna 
referensramar om tydligt framträdande innehåll som är…

enkla 
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Du 

Läsa

läser bekanta och elevnära texter med... flyt

använder lässtrategier på ett… i huvudsak fungerade sätt

kommenterar och återger några för dig viktiga delar av 
innehållet på ett…

enkelt sätt 

visar en läsförståelse som är… grundläggande

relaterar till egna erfarenheter och för resonemang  
utifrån egna referensramar om tydligt framträdande 
budskap i texter som är…

enkla 

Skriva

skriver texter med läslig handstil och med digitala verktyg
som är…

enkla

använder stor bokstav, punkt och frågetecken på… rätt sätt

stavar ord som du själv ofta använder och som är vanligt 
förekommande i elevnära texter …

rätt 

skriver berättande texter som har en röd tråd och en 
handling som är…

enkel och i huvudsak 
fungerande

söker information ur någon källa som någon…

och återger grundläggande delar av informationen i…

visat dig

enkla former av 
faktatexter

skriver faktatexter som innehåller egna formuleringar och
grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som 
används så att innehållet blir…

begripligt

kombinerar dina texter med bilder så att du… förtydligar och förstärker 
texternas budskap 

ger omdömen om dina egna och andras texter utifrån 
givna frågor om texters innehåll och språk som är…

enkla

bearbetar och förtydligar dina texter utifrån respons på 
ett…

enkelt sätt
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Du 

Samtala

har ett ordförråd som är grundläggande

ställer frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter
när du samtalar om frågor och ämnen som är… 

elevnära

berättar om vardagliga händelser genom att beskriva
dem så att innehållet…

i huvudsak framgår

ger och tar muntliga instruktioner som är… enkla

uppmärksammar när språkliga missförstånd uppstår och 
ber då om… 

förtydliganden

använder språkliga strategier i samtal för att göra dig 
förstådd på ett…

i huvudsak fungerade sätt
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• 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 på ett enkelt sätt. 
Du jämför det med något du själv har varit med om.

• Du kan skriva enkla texter med digitala verktyg 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 en enkel handling som hänger 
ihop.

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

• Du kan använda egna och 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 innehållet och språket i dina och 
andras texter med hjälp av frågor. Du gör dina texter bättre med 
hjälp av omdömen.

• Du har ett ganska bra ordförråd som du använder när du pratar 
med andra om saker du känner till.
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• Du kan ställa frågor, kommentera och säga vad du tycker när du 
pratar med andra.

• Du kan använda metoder som fungerar ganska bra för att andra 
ska förstå vad du säger.

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

• Du kan ge och ta enkla muntliga instruktioner.

• Du kan upptäcka när andra inte förstår dig och när du inte förstår 
andra. Du ber om hjälp med att förklara.


