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SPRÅKSKRINET

TILL LÄRAREN

Till läraren
Språkskrinet är en serie arbetsböcker
i svenska för åk 1-6.
I serien för åk 4-6 ingår:
Språkskrinet Alien
Kopieringsunderlag Alien

KOPIERIN

Jonny Lindé
n
Katarina Neim
an

Jonny Lindé
n
Katarina Neim
an

Hedensjö

I serien ingår

Språkskrine
t Alien
Kopierings
underlag
Alien

Språkskrine
t Alien
Kopierings
underlag
Alien

Språkskrine
t Alien
Kopierings
underlag
Alien

:

Språkskrinet Bläckfisk
Kopieringsunderlag Bläckfisk

Språkskrine
t Drake
Kopierings
underlag
Drake

Best. nr 508
ISBN 978-91-

www.majema.s

e

85875-3 7-5

Jonny Lindé

n

ISTOR FAC
IT

Hedensjö

:

Språkskrine
t Drake
Kopierings
underlag
Drake

Språkskrine
t Bläck
Kopierings
underlag fisk
Bläckfisk

Språkskrinet Drake
Kopieringsunderlag Drake

GSUNDE
RLAG

LÄXOR
CHECKL

ISTOR FAC
IT

I serien ingår

Språkskrine
t Drake
Kopierings
underlag
Drake

e

Jonny Lindé
n
Katarina Neim
an

Hedensjö

:

KOPIERIN

GSUNDE
RLAG

LÄXOR
CHECKL

ISTOR FAC
IT

I serien ingår

Språkskrine
t Bläck
Kopierings
underlag fisk
Bläckfisk

www.majema.s

KOPIERIN

GSUNDE
RLAG

LÄXOR
CHECKL

Språkskrine
t Bläck
Kopierings
underlag fisk
Bläckfisk

Best. nr 509
ISBN 978-91-

www.majema.s

e

85875-3 8-2

Jonny Lindé

n

Best. nr 514
ISBN 978-91-

85875-3 9-9

Jonny Lindé

n

I Språkskrinet får eleverna arbeta med inspirerande och elevnära övningar som utvecklar språket och skrivandet.
Eleverna arbetar i varje kapitel med
Läsning • Läsförståelse • Språklära • Ordkunskap • Skrivning
allt samlat i en och samma bok.
Det är lämpligt att arbeta cirka tre veckor med varje kapitel.
Efter tre kapitel får eleverna tillfälle att göra en diagnos för att kolla av att de kommer ihåg det de arbetat med
inom språklära och ordkunskap. Boken innehåller tre diagnoser.

Lgr 22 – Centralt innehåll Läsa och skriva åk 4-6 ligger till grund för övningarna i Språkskrinet.
Lgr 22 – ”Strategier för att förstå och tolka ord,
begrepp och texter från olika medier. Att urskilja
texters budskap, både det direkt uttalade och
sådant som är indirekt uttryckt.”
Språkskrinet: Varje kapitels inledande text med
uppföljningsfrågor – ”Läsning/Läsförståelse”.
Lgr 22 – ”Strategier för att skriva olika typer av texter
med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga
drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud
samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.”
Språkskrinet: Avslutande sidan i varje kapitel
– ”Dags att skriva.”
Lgr 22 – ”Bearbetning av egna och gemensamma
texter till innehåll och form. Att ge och ta emot
respons på texter.”
Språkskrinet: Avslutande sida i varje kapitel
– ”Dags att skriva.” Eleverna bearbetar sina texter,
ger och får respons.”

”Checklista för författare – innehåll och form” och
”Ge respons på skriven text – tips och råd till författaren”
finns i häftet Kopieringsunderlag Alien Best. nr 518.
Lgr 22 – ” Handstil och att skriva med digitala verktyg.”
Språkskrinet: Avslutande sida i varje kapitel – ”Dags
att skriva.”
”Att skriva en text – arbetsgång för författare” finns
i häftet Kopieringsunderlag Alien Best. nr 518.
Lgr 22 – ” Språkliga strukturer och normer. Meningsbyggnad, med huvudsatser, bisatser och skiljetecken
samt textbindning med hjälp av sambandsord.
Stavning, ords böjningsformer och ordklasser.”
Språkskrinet: Två sidor språklära ingår i varje kapitel.
Lgr 22 – ”Ordböcker och digitala verktyg för stavning
och ordförståelse.”
Språkskrinet: En sida ordkunskap ingår i varje kapitel.
Ett kapitel ägnas helt åt att öva alfabetisk ordning och
att slå i en ordbok.

