
 

Till läraren 
 

Enligt Lgr 22 och kursplanen i svenska ska eleverna bland annat ha kunskaper 

om lässtrategier för att kunna förstå och tolka texter och strategier för att kunna 

skriva olika typer av texter. 

   Eleverna ska även ha kunskaper om olika sätt att bearbeta egna och  

gemensamma texter till innehåll och form. 

   De ska även ha kunskaper om handstil och att skriva och redigera texter för 

hand och med hjälp av dator.  

   Vidare ska eleverna studera språkets struktur med meningsbyggnad, med huvud-

satser, bisatser och skiljetecken samt textbindning med hjälp av sambandsord. 

Stavning, ords böjningsformer och ordklasser. 

   Vidare ska de kunna argumentera i samtalssituationer, samt träna på muntliga 

presentationer och muntligt berättande med stödord och bilder.     

   Eleverna ska även arbeta med berättande texter från olika tider, från Sverige, 

Norden och övriga världen, samt arbeta med sakprosatexter för barn och unga, 

beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter. 

   Vidare ska eleverna studera språkliga strategier för att minnas och läras,  

till exempel grafiska modeller och stödord.  

   Eleverna ska även ha kunskaper om språkbruk i Sverige och Norden.  

Några svenska dialekter. De nordiska grannspråken.  

De nationella minoritetsspråken i Sverige. . 
    

Med bakgrund av dessa intentioner i kursplanen, har vi tagit fram vårt nya  

läromedel i svenska - Enkel Svenska. I läromedlet presenteras enkla och  

tydliga texter i svenska som är kunskapskravsrelaterade enligt Lgr 22.  

Läromedlet passar särskilt bra för pedagoger som arbetar med klassundervisning,  

specialundervisning eller med nyanlända elever. 

   Enkel Svenska ger eleverna goda möjligheter att utveckla förmågan att  

skriva olika texter, såsom berättande texter, men även sakprosatexter. 

   Ur innehållet i detta läromedel kan nämnas Ord och begrepp i vardagen,  

Synonymer och motsatsord, Lässtrategier och läsförståelse, Skrivstrategier,  

Bearbeta texter, Sambandsord, Att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter,  

Berätta med stödord och bilder, Stavningsregler, Skiljetecken, Ordklasser,  

Att använda ordböcker, Berättande texter, Sakprosatexter, som beskrivande,  

förklarande, instruerande och argumenterande texter, Tankekartor och stödord,  

Lånord, Dialekter, Nordiska språk, samt Minoritetsspråk.  

   Enkel Svenska är rikligt kompletterad med både fotografier  

och illustrationer i färg. 
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