
BILAGA: 1 
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret 

 
Engelska 
 
Eleven skall 
1. kunna förstå det mest väsentliga i enkla instruktioner och beskrivningar som ges i tydligt tal 

och i lugnt tempo inom för eleven välbekanta områden, 
2. kunna delta i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen, 
3. kunna i enkel form muntligt berätta något om sig själv och andra, 
4. kunna läsa och tillgodogöra sig det viktigaste innehållet i enkla instruktioner och 

beskrivningar, 
5. kunna göra sig förstådd i skrift i mycket enkel form för att meddela något, 
6. känna till något om vardagslivet i något land där engelska används, 
7. kunna reflektera över hur den egna inlärningen av t.ex. ord och fraser går till, 
8. kunna genomföra korta, enkla muntliga och skriftliga uppgifter i samarbete med andra 

eller på egen hand. 
 
 
Matematik 
 
Eleven skall 
1. ha en grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal och enkla tal i bråk- och 

decimalform, 
2. förstå och kunna använda addition, subtraktion, multiplikation och division samt kunna 

upptäcka talmönster och bestämma obekanta tal i enkla formler, 
3. kunna räkna med naturliga tal – i huvudet, med hjälp av skriftliga räknemetoder och med 

miniräknare, 
4. ha en grundläggande rumsuppfattning och kunna känna igen och beskriva några viktiga 

egenskaper hos geometriska figurer och mönster, 
5. kunna jämföra, uppskatta och mäta längder, areor, volymer, vinklar, massor och tider 

samt kunna använda ritningar och kartor, 
6. kunna avläsa och tolka data givna i tabeller och diagram samt kunna använda 

elementära lägesmått. 
 
 
Svenska 
 
Eleven skall 
1. kunna läsa med flyt både högt och tyst och uppfatta skeenden och budskap i böcker 

och saklitteratur skrivna för barn och ungdom, kunna samtala om läsningens upplevelser 
samt reflektera över texter, 

2. kunna producera texter med olika syften som redskap för lärande och kommunikation, 
3. kunna muntligt berätta och redogöra för något så att innehållet blir begripligt och 

levande, 
4. kunna tillämpa de vanligaste reglerna för skriftspråket och de vanligaste reglerna för 

stavning samt kunna använda ordlista. 
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