
SVENSKA  SOM ANDRASPRÅK ÅK 1-3  

 
Syfte Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till att eleverna 

utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska 

eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt svenska  tal och skriftspråk så att de 

får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för 

skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet 

att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska ge 

eleverna rika möjligheter att kommunicera på svenska utifrån sin kunskapsnivå, 

utan att ställa för tidiga krav på språklig korrekthet. 

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på 

svenska. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 

kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och 

genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar 

förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.  

Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska 

uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar 

kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor. 

 I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från 

olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att 

eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. I mötet med olika 

typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges 

förutsättningar att utveckla sitt svenska språk, den egna identiteten och sin 

förståelse för omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att 

utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, uttal, ord  

och begrepp samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang 

och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas 

medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. 

Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man 

kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska 

eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket.  

Genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna 

sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:                                                                     

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,                                                           

• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,                        

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 

• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och                                     

• söka information från olika källor och värdera dessa. 

 
 
 
 

Centralt innehåll  Kommunens paraply 
1 

Kommunens paraply 
2 

Kommunens paraply 
3 

Läsa och skriva  Alfabetet, bokstävernas ljud, känna igen formen samt sambandet 
mellan ljud och bokstav 

 Läsa och förstå en enkel text med ljudenlig stavning 

 Skriva enkla ord/meningar på datorn eller för hand med bild som stöd 
så att mottagaren förstår innehållet 

 Lämna mellanrum mellan orden 

 Känna till att en mening och namn börjar med stor bokstav 
 

 Läsa en hel bok med enkel text och många bilder och förstå innehållet. 

  Alfabetet och alfabetisk ordning utifrån begynnelsebokstaven. 

 Skriva enkla meningar med stor bokstav, punkt och mellanrum utan att 
blanda gemener och versaler. 

 Skriva meningar och mycket enkla berättelser för hand och på datorn. 

 Känna till frågetecken och utropstecken. 
 

 Läsa en hel bok med mer text och färre bilder jämfört med åk. 2. 

 Läsa med flyt, förstå texten och kunna återberätta den huvudsakliga 
handlingen. 

 Läsa enkel ljudstridighet. 

 Relatera elevnära texter till egna erfarenheter. 

 Stava högfrekventa ord och känna till ljudstridig stavning och 
dubbelteckning. 

 Skriva begripliga meningar med stor bokstav och punkt samt använda 
sig utav frågetecken . 

 Reflektera över dina egna och andras texter. 

 Ha en läslig handstil. 

 Alfabetisk ordning efter första bokstaven . 

 Skriva en enkel instruktion. 

Tala, lyssna, samtala  Berätta något inför en grupp och kunna lyssna på när någon annan 
talar 

 Återberätta en kort  händelse 

 Lyssna och förstå en kortare och enkel instruktion 

 Lyssna aktivt vid högläsning 

 Träna in enkla  fraser 
 

 Muntligt berätta med hjälp av bilder eller andra hjälpmedel. 

 Lyssna, förstå och arbeta efter en enkel instruktion enskilt och i grupp. 

 Återberätta något som du har hört, varit med om eller läst . 

 Ge en kort  muntlig instruktion. 

 Framföra ett eget arbete. 

 Lyssna till någon som berättar och därefter ställa enkla frågor eller ge 
kommentarer. 

 Redovisa ett eget arbete för olika mottagare. 

 Ge och ta emot en instruktion i flera steg . 

 Samtala och framföra din åsikt. 

 Återberätta något som du har hört, varit med om eller läst för olika 
mottagare. 

 

Berättande texter och 
sakprosatexter 

 Känna till någon barnboksförfattare om man inte är nyanländ 
 

 Skriva en berättelse med början, händelse och slut till bilder 
 

 

 Känna till texter/sagor från andra delar av världen för att försöka få en 
förförståelse för hur människor i andra länder lever. 

 Skriva en tydlig inledning, händelseförlopp och en avslutning i din 
berättelse. 

 Förstärka din berättelse men hjälp av bilder. 

 Göra en enkel personbeskrivning. 

 Skriva en enkel faktatext. 

 Känna till några kända barnboksförfattare. 

 Förstå och följa med i ett berättande sammanhang t.ex. film och 
webbtexter. 

Språkbruk  Använda ett vårdat språk 

 Öka ordförståelsen: ex. kläder, ord ihemmet,klassrum  m.m. 
 

 Känna till olika metoder för att minnas och lära. 

 Fortsätta lära in fraser 

 Skaffa sig ordförråd för årskursens arbetsområden 
 

 Läsa av och förstå  kroppsspråk. 

 Göra en enkel tankekarta eller en liknande skrivhjälp för att tydliggöra 
innehållet i en text. 

 Utveckla ord och begrepp för att uttrycka kunskaper i olika teman 

Informationssökning och 
källkritik 

  Känna till ordlistan  Söka information i böcker, tidningar och webbsidor. 

 Hur information påverkar ex. reklam. 


