
Ämne Svenska     veckor     Klass/åk  2  Skola: Lindblom.

  

Namn Syfte 
 

Kunskapskrav 
 

Konkretiserade 

mål 
  

Centralt innehåll Undervisning 
Elevinflytande 

Bedömning 
Formativ – Summativ 

Elevinflytande 

Skriva 

olika 

sorters 

texter, 

genrer. 

• anpassa 
språket efter 
olika syften, 
mottagare och 
sammanhang,  
 
• läsa och 
analysera 
skönlitteratur 
och andra 
texter för olika 
syften,  

Eleven kan skriva 
enkla texter med 
läslig handstil och 
på dator.  
 
I texterna kan 
eleven använda stor 
bokstav, punkt och 
frågetecken samt 
stava ord som 
eleven själv ofta 
använder. 
 
De berättande 
texter har tydlig 
inledning, handling 
och avslutning.  
 
Eleven kan söka 
information och 
återger delar av 
informationen i 
enkla faktatexter. 
 
Texterna innehåller 
ämnesspecifika ord 
och begrepp som 
används så att 
innehållet klart 
framgår.  
Kombinera sina 
texter med bilder 
kan eleven 

 Skriva läsligt 

och stava 

vanliga ord. 
 

 Använda stor 

bokstav och 
punkt. 

 
 Skriva med 

inledning, 

problem, 

lösning och 
slut. 

 
 Ge respons 

på kompisars 

berättelser. 

 
 Utveckla sin 

berättelse. 

 
 Använda 

datorn. 

 
 Använda ord 

och begrepp 

som är 

typiska för 
ämnet. 

 
 Leta efter 

vad som är 

viktigt i en 

 Handstil och att 

skriva på dator. 

 Språkets struktur 

med stor och liten 

bokstav, punkt.  

 Enkla former för 

textbearbetning, till 

exempel att i 

efterhand gå 

igenom sin text och 

göra förtydliganden. 

 Berättande texters 
budskap, 
uppbyggnad och 
innehåll. Hur en 
berättande text kan 
organiseras med 
inledning, 
händelseförlopp 
och avslutning samt 
litterära 
personbeskrivninga
r. 

 lyssna och 
återberätta i olika 
samtalssituationer 

Elevinflytande  

Arbetssätt 

bedömningssituationer. 

 

PP 

Introduktions av 

arbetsområdet PP 

(skriftligt och på 

klassrumsväggen.) 

Använda planeringen vid 

varje lektion, början, 

slutet. 

 

Gemensamma 

genomgångar, 

individuellt material, 

gruppövningar som ger 

eleven möjlighet att 

träna på: 

- att skriva fint 

- storbokstav och punkt 
- stava vanliga ord 

- Ge respons på ett bra 
sätt. 

- Utveckla texter 
- Använda begrepp som 

är typiska för ämnet. 

- Leta efter viktiga delar i 
faktatexter. 

- Använda datorn att 

Skriva berättelser. 
Ger bra respons till 
kompisarna. 
Jobba och utveckla 
min/gruppens 
berättelser. 
Annvända typiska 
begrepp för ämnet 
och leta efter viktiga 
delar för att kunna 
skriva en faktatext. 
Använda datorn. 
Är aktiv på 
lektionerna. 
Självbedömning 
genom Målboken. 
 

 

Formativ: 

Individuell 

återkoppling under 

lektion.  

 

Avsluta lektion 

med: Vad har du/vi 

lärt oss detta 

arbetspass. 
 
 
 
 

Summativ/ 

formativ: 

 

Uppdatering 

Infomentor om 



förtydliga och 
förstärka sina 
budskap.  
 
Ge enkla omdömen 
om sina egna och 
andras texter samt 
utifrån respons 
bearbeta och 
förtydliga sina 
texter. 

faktatext. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Beskrivande och 
förklarande texter, 
till exempel 
faktatexter för barn, 
och hur deras 
innehåll kan 
organiseras. 

 Instruerande texter, 
till exempel 
spelinstruktioner 
och 
arbetsbeskrivningar, 
och hur de kan 
organiseras med 
logisk ordning och 
punktuppställning i 
flera led. 

 Texter som 
kombinerar ord och 
bild, till exempel 
film, interaktiva spel 
och webbtexter. 

skriva på. 
 

Bedömningstillfällen 

Lektioner 

Självbedömning i 

målboken 

Infomentor 
 

elevernas 

kunskapsutveckling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


