
Berättelser med skuggor och ljus 

Läroplan och kursplaner 

Centralt innehåll - Svenska 

Kursplan - Svenska 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. 
Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar 
och förstår hur andra känner och tänker.  

Ämnets syfte 
… 

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. 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 ges 
möjligheter att kommunicera i digitala miljöer med interaktiva och föränderliga 
texter. 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 språk, den egna identiteten och sin förståelse för 
omvärlden. 

Genom undervisningen i ämnet svenska 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. 

 

 

 I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska 
eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin 
förståelse för omvärlden. 

Tala, lyssna och samtala 

• Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. 

• Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen 
för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra 
hjälpmedel som kan stödja presentationer. 

• Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften. 

Berättande texter och sakprosatexter 

• Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda 
delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, 
kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska 
texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter. 

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