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Lgr 11 och Bums 
PEDAGOGISK PLAN

Bums SVENSKA år 4–6

Bums är ett roligt och inspirerande läromedel i svenska med en tydlig koppling till Lgr 11. 

På de här sidorna kan du se hur det centrala innehållet i kursplanen är fördelat på de tre 

grundböckerna åk 4, 5 och 6.  
 
Lycka till med Bums och med att få eleverna att klara de nya kunskapskraven!
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Centralt innehåll 
Lgr 11

Bums grundbok  
åk 4

utkom år 2011

Bums grundbok  
åk 5

utkom våren 2012

Bums grundbok
åk 6

utkommer 2013

LÄSA OCH SKRIVA

Lässtrategier för att förstå och tolka 
texter från olika medier samt för att 
urskilja texters budskap, både de 
uttalade och sådant som står mellan 
raderna.

• Lyssna lyhört och prata
proffsigt  
s.42–44

• I massmediernas värld
s.114–115

• Konsten att lära sig nya
saker
s.12–17

•   I massmediernas värld
s.106–117

• Konsten att lära
sig nya saker
s.5–9

Strategier för att skriva olika typer av 
texter med anpassning till deras 
typiska uppbyggnad och språkliga 
drag. Skapande texter där ord, bild 
och ljud samspelar.

• Skrivarskola
s.14–35

• Skrivarskola s.18–33
(skönlitterära texter)

•  I massmediernas värld
s.113, 117 
(argumenterande texer)

•  Lust att läsa
s.76–77
(poetiska texter)

• Olika typer av text
s.83–89

• Skrivarskola
s.91–113
(beskrivande, 
förklarande, 
argumenterande och 
instruerande text)

Olika sätt att bearbeta egna texter 
till innehåll och form. Hur man ger 
och tar emot respons på texter.

• Skrivarskola
s.15–25, 31–33

• Skrivarskola s.34–39
(skönlitterära texter)

•  Lyssna lyhört och prata
proffsigt s.52–53

• Skrivarskola
s.98–99

Handstil, samt att skriva, disponera 
och redigera texter för hand och med 
hjälp av dator.

• Skrivarskola s.38–39 • Skrivarskola
s.98–99

Språkets struktur med menings-
byggnad, huvudsatser, bisatser, 
stavningsregler, skiljetecken, ords 
böjningsformer och ordklasser. 
Textuppbyggnad med hjälp av 
sambandsord.

•  Bland bokstäver och ord
s.85–105

• Skrivarskola s.31–33

•  Bland bokstäver och ord 
s.87–105

 

• Bland bokstäver och ord
s.115–129

• Skrivarskola 
s.97

Hur man använder ordböcker och 
andra hjälpmedel för stavning och 
ordförståelse.

•  Bland bokstäver och ord
s.80–83

TALA, LYSSNA OCH SAMTALA

Att argumentera i olika samtals-
situationer och beslutsprocesser.

•  Lyssna lyhört och prata
proffsigt
s.54–55

• Lyssna lyhört 
och prata proffsigt
s.11–14

Muntliga presentationer och muntligt 
berättande för olika mottagare,  
om ämnen hämtade från vardag  
och skola. Stödord, bilder och digitala 
medier som hjälpmedel för att 
planera och genomföra en muntlig 
presentation. Hur gester och kropps-
språk kan påverka en presentation. 

• Lyssna lyhört och prata
proffsigt s.39–41, 45–49

•  Konsten att lära sig nya
saker 
s.5–7

•  Lyssna lyhört och prata
proffsigt
s.46–51

• Lyssna lyhört 
och prata proffsigt
s.15–25
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BERÄTTANDE TEXTER OCH 
SAKPROSATEXTER

Berättande texter och poetiska texter 
för barn och unga från olika tider, 
från Sverige, Norden och övriga 
världen. Texter i form av skön-
litteratur, lyrik, dramatik, sagor och 
myter som belyser människors villkor 
och identitets- och livsfrågor.

• Lust att läsa s.50–75 • Lust att läsa s.66–75, 
78–85

• Lust att läsa s.37–80

Berättande texters budskap, språkliga 
drag och typiska uppbyggnad med 
parallellhandling och tillbakablickar, 
miljö- och personbeskrivningar samt 
dialoger. 

• Skrivarskola s.22–33 • Olika typer av text
s.88–89

Några skönlitterärt betydelsefulla 
barn- och ungdomsboksförfattare 
och deras verk.

• Lust att läsa s.73 • Lust att läsa
s.44
s.81

Beskrivande, förklarande, 
instruerande och argumenterande 
texter, till exempel faktatexter, 
arbetsbeskrivningar, reklam och 
insändare. Texternas innehåll, upp-
byggnad och typiska språkliga drag.

• Skrivarskola s.34–35 •  I massmediernas värld 
s.106–117

• Lust att läsa 
s.57–63

• Olika typer av text
s.83–87
s.91–113

Texter som kombinerar ord, bild 
och ljud, till exempel webbtexter, 
interaktiva spel och tv-program. 
Texternas innehåll, uppbyggnad 
och typiska språkliga drag.

• Skrivarskola
s.113

SPRÅKBRUK

Språkliga strategier för att minnas 
och lära, till exempel tankekartor 
och stödord.

• Konsten att lära sig nya
saker
s.5–10

• Konsten att lära sig nya
saker
s.5–9

• Konsten att lära sig nya 
saker
s.5–9

Ord och begrepp som används för 
att uttrycka känslor, kunskaper 
och åsikter. Ords och begrepps 
nyanser och värdeladdning. 

• Lyssna lyhört och prata 
proffsigt
s.11–12

Skillnader i språkanvändning 
beroende på vem man skriver 
till och med vilket syfte, 
till exempel skillnaden mellan 
att skriva ett personligt sms och 
att skriva en faktatext.

• Skrivarskola s.20–22

Språkbruk i Sverige och Norden.
Några varianter av regionala 
skillnader i talad svenska. Några 
kännetecknande ord och begrepp 
i de nordiska språken samt skillnader 
och likheter mellan dem. Vilka de 
nationella minoritetsspråken är. 

• Lyssna lyhört och prata 
proffsigt
s.43–45

• Språkhistoria
s.118–129
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INFORMATIONSSÖKNING OCH 
KÄLLKRITIK

Informationssökning i några olika 
medier och källor, till exempel i 
uppslagsböcker, genom intervjuer  
och via sökmotorer på internet.

• Bland bokstäver och ord 
s.82–83
• I massmediernas värld 
s.116–117

• Lust att läsa s.58–59 • I massmediernas värld 
s.35

Hur man jämför olika källor och prövar 
deras tillförlitlighet med  
ett källkritiskt förhållningssätt. 

•  I massmediernas värld
s.114–115

•  I massmediernas värld
s.106–117

• I massmediernas värld
s.27–34


