
Svenskämnena i Lgr22



Sida 2

Generellt om 

ändringarna i 

kursplanerna



Sida 3

Undervisningen i centrum

• Alla kursplaner har ändrats i grundskolan, 
sameskolan, specialskolan och grundsärskolan. 

• Syftet med ändringarna är en bättre balans mellan 
undervisning, bedömning och betygssättning.

• Arbetet har gjorts i samarbete mellan lärare, forskare, 
myndigheter och organisationer.



Sida 4

Vad är ändrat?

• Det som är ämnesspecifikt lyfts fram tydligare.

• Omfattningen av det centrala innehållet har setts över.

• Ökande inslag av analytisk förmåga i takt med att 
eleverna blir äldre.

• Grundskolans och grundsärskolans kursplaner är 
samordnade.

• Kunskapskraven byter namn till betygskriterier och blir 
mindre detaljerade. De ska bli ett bättre stöd för lärare 
och främst användas för betygssättning. 



Sida 5

Revideringarnas betydelse 

för kulturarvssektorn

Begränsad undervisningstid fortfarande ett hinder för 

samverkan. Nyttoaspekter viktiga för lärare. 

• Undvik att sätta betygskriterier och bedömning i 

förgrunden när ni presenterar era erbjudanden.

• Fokusera hellre på syftet och det centrala innehållet i 

kursplanerna.

• Kanske kan ett sätt att locka lärare vara att lyfta fram 

bildning och de mervärden ett besök kan ge till 

undervisningen?

Glöm inte 

grundsärskolan 

som målgrupp!



Sida 6

Specifikt om 

ändringarna i 

svenskämnena



Sida 7

Svenskämnenas syfte

• Övergripande syfte: att eleverna utvecklar 

kunskaper i och om svenska språket. 

• Förstärkt:

- Läsa, analysera och resonera om skönlitterära 

verk i olika genrer.

- Andraspråksperspektiv i svenska som 

andraspråk.



Sida 8

Fem huvudområden i det centrala 

innehållet:

• Läsa och skriva

• Tala, lyssna och samtala

• Texter

• Språkbruk

• Informationssökning och källkritik



Sida 9

Läsning och texter
• Skönlitteratur som belyser människors upplevelser och erfarenheter (1-3) 

respektive villkor och identitets- och livsfrågor (4-9).

• Skönlitterärt betydelsefulla författare och verk (1-9) samt deras historiska 

och kulturella sammanhang (7-9).

• Förstärkt innehåll:

- Att återge innehållet i texter samt resonera om budskap i texterna och 

jämföra med egna erfarenheter (1-3).

- Resonemang om texter med koppling till sammanhang inom och utanför 

texten samt till den egna läsupplevelsen (4-6).

- Analys av texter med koppling till upphovsman, tid och andra texter samt 

utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor (7-9).



Sida 10

Språkbruk

• Öppnare formuleringar ökar lärares friutrymme:

- De nordiska grannspråken. De nationella 

minoritetsspråken i Sverige. (Nya formuleringen) 

- Några kännetecknande ord och begrepp i de 

nordiska språken samt skillnader och likheter 

mellan dem. Vilka de nationella 

minoritetsspråken är. (Tidigare formuleringen)

• Detta är även nytt centralt innehåll i 

grundsärskolan.



Sida 11

Förtydligat i svenska 

som andraspråk

• Ord och begrepp för att benämna elevnära 

händelser och föremål i elevens vardag 

• Berättande texters ord och uttryck 

• Ordspråk och talesätt 



Sida 12

Ert bidrag till svenskämnena?

• Sammanhang till skönlitterära texter. 

• Erbjuda berättelser. 

• Sammanhang och exempel för att arbeta med språkbruk: 

språkhistoria, dialekter, de nordiska grannspråken, de 

nationella minoritetsspråken i Sverige och språksociologi.

• Erbjuda stoff till samtal, muntliga framställningar och 

skrivande. 



Sida 13

Hitta till Skolverkets material

Här hittar ni övergripande information om 

ändringarna
Här hittar ni information om svenskämnena



Sida 14

Frågor? 




