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Öva skiljetecken  
med hjälp av artiklar 
Ämne: Svenska

År: 4-6, Gymsär

Lektionstyp: Klassrumsarbete
Lektionsåtgång: 1

Inledning 
Vi tränar mycket på var kommatering, stor bokstav och 
punkt ska vara någonstans när vi skriver olika typer av tex-
ter. 

Många elever hör inte var dessa skiljetecken ska vara och 
behöver mycket träning i detta. Att själv komma på och sätta 
dit dessa tecken i en förberedd text är spännande när man vet 
att det finns en ”riktig” text skriven som man kan jämföra 
med.

Mål
Att träna skiljetecken på ett realistiskt sätt där målet är att 
själv rätta/diskutera möjligheter utifrån en riktig artikel. 
Eleverna tränar också att diskutera/jämföra sina val.

Förberedelser 
Välj ut en artikel eller flera ur 8 SIDOR. Skriv om den på datorn utan skiljetecken eller stora 
bokstäver. Skriv gärna med större typsnitt och radavstånd.

Så här gör vi:

•  Eleverna får en omskriven artikel. Är det en liten elevgrupp är det bra att använda samma 
artikel till alla så kan man diskutera resultatet.

•  Använder man samma artikel brukar jag läsa artikeln så som den blir utan skiljetecken... alltså 
man slutar nästan andas...
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Paret brottas bäst
n Robert Rosengren och Sofia 
Mattsson lämnade svenska 
mästerskapen i brottning 
med varsin guldmedalj. 
Han vann i 75-kilos klassen 
och hon i 55-kilosklassen. 
I flera år har de bott ihop.

– Vi tränar ihop och stöttar 
varandra, säger Robert 
Rosengren.

n Finland får en ny regering.
Centerpartiet fick klart flest 
röster i valet i helgen. 
Partiet fick 21 procent av rösterna
och får troligen 49 politiker 
i Finlands riksdag.

Det betyder att Centerpartiets 
ledare Juha Sipilä blir 
Finlands nya statsminister.
Han tar över efter Alexander 
Stubb från Samlingspartiet.

Centerpartiet kan inte 
styra Finland ensamt utan 
måste samarbeta med andra 
partier. Vilka partier det blir 
är inte bestämt än. 
Tidigare har de ofta samarbetat 
med Socialdemokraterna. Men de 
förlorade många röster i valet.
Sannfinländarna blev det näst 
största partiet i riksdagen. 
Partiet vill ha hårdare regler 
för invandring.

Finland får en ny regering

Partier överens om 
pengar till försvaret
n I många år har Sverige sparat
pengar på militärerna som 
försvarar Sverige. Men nu blir 
det annorlunda. Regeringen har 
kommit överens med flera andra 
partier om att ge tio miljarder 
kronor extra till militärerna.
Pengarna ska bland annat 
användas till att leta efter 
ubåtar från andra länder
och till soldater på Gotland.

Socialdemokraterna och 
Miljöpartiet i regeringen 
har kommit överens med 
Moderaterna, Centerpartiet 
och Kristdemokraterna.

Våra utsläpp ökar
i andra länder
n Svenskarna släpper ut 
allt mindre farliga gaser 
som är dåliga för klimatet. 
Både våra hus och våra 
resor i Sverige har blivit mer 
miljövänliga. Men mycket av 
det vi gör skapar utsläpp 
i andra länder.
Det beror på att vi reser allt 
mer i andra länder och köper 
mycket mat från andra länder.

 Mer än hälften av våra
utsläpp görs i andra länder,
säger Naturvårdsverket. 

Flyktingar dog i havet
n En ny stor katastrof har hänt 
i Medelhavet. I helgen drunknade 
minst 800 människor. 
Flyktingarna var på väg från 
Afrika till Europa för att komma 
bort från svält och krig. 
De åkte med en båt som var 
alldeles för liten och för gammal. 
Båten välte och sjönk. 
En del av människorna kan 
ha varit inlåsta på båten. 

Problemet med de farliga resorna 
över Medelhavet är inte nytt. 
Men det blir allt värre. 
 
Fler och fler människor flyr över 
havet. Förra året kom 170 tusen 
flyktingar med båt till Italien. 
Fler än tre tusen flyktingar dog. 

Hittills i år har minst 1600 
flyktingar dött när båtar sjunkit. 

Det är ofta brottslingar 
som ordnar resorna över havet. 
Flyktingarna måste åka 
i dåliga båtar som är för små. 

– Det är fruktansvärt. 
Länderna i EU måste stoppa 
de farliga resorna och hjälpa 
flyktingarna bättre, 
säger statsminister 
Stefan Löfven. 

Fler och fler olyckor händer i Medelhavet. På bilden bärs döda människor i land efter helgens olycka.  
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Juha Sipilä vann valet i Finland.
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Robert Rosengren och Sofia 
Mattsson är mästare i brottning.



•  Elevernas uppgift blir sedan att sätta ut punkt, stor bokstav och kommatering där de tycker 
att det ska vara. Bra om de kan jobba på så vis att de har möjlighet att sitta och småläsa högt för 
sig själva.

•  Går också samarbeta två och två, kan vara ett bra sätt att få igång diskussioner kring språket.

•  När de tycker att de är färdiga får de en 8 SIDOR och ska i den leta upp den ”riktiga” arti-
keln. På så vis får de lite andra nyheter på köpet.

•  De jämför sina egna skiljetecken med artikelns och sedan har vi en gemensam diskussion om 
skiljetecken.

•  Vi jämför, pratar om olika möjligheter att formulera sig m.m.

Detta kan vara ett bra sätt att introducera skiljetecken för att sedan jobba vidare i en arbetsbok. 
Eleverna blir genom detta sätt mycket mer uppmärksamma på hur andra använder språket och 
vad det är för skillnad mellan olika texter. 

Birgitta Åkerblom-Ström






