
Nyckeln till ett rikare språk
åk 4–6

Tydlig  
struktur  

och ett rikt 
innehåll.



Nyckeln till ett rikare språk
Ett rikt språk  
öppnar alla möjliga 
spännande  
dörrar i livet …
I Språkskrinet utmanar, utvecklar och 
använder dina elever sina språkliga 
förmågor, erövrar språket bit för bit och gör 
det till sitt eget. Den språkliga självkänslan 
växer. Genom att i varje kapitel få arbeta 
med läsförståelse, ordkunskap, språklära 
och skrivning ges dina elever möjligheten 
att förstå hur språkets delar hänger ihop 
och hur de är beroende av varandra. 

En gemensam 
läsupplevelse
Texten som inleder varje kapitel ger 
dina elever en gemensam läsupplevelse 
som kan leda till spännande samtal och 
diskussioner. Ni får lära känna och följa 
eleverna i en klass och läsa om deras 
glädjeämnen och problem. Eftersom dina 
elever läser samma text, ges du som lärare 
här stora möjligheter att aktivt visa, vägleda 
och undervisa i läsförståelse.

Texten följs upp av läsförståelsefrågor i tre 
kategorier:
– Hitta svaret i texten.
– Lista ut svaret med hjälp av texten.
– Vad tycker du?

Skrivarskola
Skrivuppgiften i varje kapitel inleds med 
en skrivarskola. Här får eleverna fakta, 
goda råd och exempel som tydliggör 
uppgiften. En given gemensam inledning 
på lektionen.
Inför skrivandet av sin text får eleverna 
först fundera, samla idéer och göra en 
liten planering. Sedan får de respons 
på sin planering, både av kamrater och 
lärare, och därefter skriver de sin text. 
Arbetsgången ger verkligen texterna 
ett kvalitetslyft. Självklart får dina elever 
möta olika texttyper i Språkskrinets 
skrivuppgifter.

Ladda ner provkapitel 
på majema.se!

Utvecklande  
för eleverna  
– enkelt  
för dig



Grundbok och kopieringsunderlag

Ordkunskap med ord 
och uttryck utifrån 
kapitlets tema.

Skrivning – skrivuppgifter 
kring särdragen för olika 
texttyper.

Språkläran har ett uppslag per kapitel.Läsning och läsförståelse inleder kapitlet.

Åk 4 Åk 5 Åk 6

Ur innehållet:
Läsning 
• Texter om klass 5b

Språklära
• Prepositioner
• Avstavning
• Stavning, j-ljudet

Ordkunskap
• Ord om yrkesliv
• Ord om musik
• Ord om känslor

Skrivning – skrivfokus
• Avsluta en berättelse
• Serie
• Recension

Ett kapitel har fyra delar 

KOPIERINGSUNDERLAG

LÄXOR CHECKLISTOR FACIT

Jonny Lindén
Katarina Neiman Hedensjö

DERLAEED RRLAPIERINGSUNDNDI NRIP NG UGSER S AAPIERINGSUNDERLAENDEI NDRPP NG UGS RR AR S L

Diagnos 
vart tredje 

kapitel

(ur Språkskrinet Drake åk 5)
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När du och ditt arbetslag vill veta mer om Språkskrinet

Kopieringsunderlaget  
– ett viktigt komplement 
till grundboken!
Innehåller:
– Läxuppgifter i muntlig framställan och språklära, till varje kapitel
– Min kunskapsutveckling i svenska – underlag att fylla i
– Checklistor för elevens uppföljning och bearbetning av sin text
– Responsunderlag för hur eleverna kan ge feedback på en kamrats text
– Facit till grundbok och läxor.
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