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•  
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Kursplanen Svenska, 

Kunskapskrav för 

betyget E i slutet av 

årskurs 9 

Kursplanen Svenska 

som andraspråk, 

Kunskapskrav för 

betyget E i slutet av 

årskurs 9 

Innehåll i kapitlet 

Tala 

Sidan 

Eleven kan 

 

 

 

 

 samtala om och 

diskutera varierande 

ämnen genom att ställa 

frågor och framföra 

åsikter med enkla och 

till viss del 
underbyggda argument 

på ett sätt som 

 

 

 till viss del för 

samtalen och 

diskussionerna framåt. 

Eleven kan 

 med en i huvudsak 

fungerande 
kombination av 

vardagsrelaterat och 

ämnesrelaterat språk 

 samtala om och 

diskutera varierande 

ämnen på ett enkelt 

sätt. I sådana 

situationer kan eleven 

ställa frågor och 

framföra åsikter med 

enkla och till viss del 
underbyggda argument 

på ett sätt som  

 till viss del för 

samtalen och 

diskussionerna 

framåt.  

 Eleven väljer och 

använder då i 

huvudsak fungerande 

språkliga strategier för 

att förstå och göra sig 

förstådd. 

Baskunskaper: 

få veta varför du 

behöver kunna tala och 

samtala. 

lära dig lite om retorik. 

veta lite om talängslan 

och vad man kan göra för 

att minska den. 

 

Kopplat till 

kursplanerna: 

träna på att lyssna 

aktivt. 

samtala och diskutera i 

grupp. 

läsa, lyssna på och 

analysera tal. 

 

7 

 
 

8, 19 

9 

 

 

 

 

10 

 

12–14 

 

15–18 

Dessutom kan eleven  

 förbereda och 

genomföra enkla 

muntliga redogörelser  

 med i huvudsak 

fungerande struktur och 

innehåll och viss 

anpassning till syfte, 

mottagare och 

sammanhang. 

Dessutom kan eleven  

 förbereda och 

genomföra enkla 

muntliga redogörelser 

 med i huvudsak 

fungerande struktur, 

innehåll och språk och 

viss anpassning till 

syfte, mottagare och 

sammanhang. 

Kopplat till 

kursplanerna: 

få tips på hur du kan 

använda kroppsspråk för 

att förtydliga det du säger 

och öva på att få fram 

känslor när du talar. 

öva på att skriva och 

hålla ett tal om en person. 

öva på att skriva och 

hålla ett informerande tal 

(dvs. redovisa). 

Extra ”påfyllnad” 

få veta vad Spoken 

Word är. 

 
 

11 

 

 

 

20, 21–23 
 

20, 

26–28 

 
 

24–26 



 

•  

 



 

•  

 



 

•  
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Vad är du nervös för när det gäller att tala? Vad har du för mål? Ge dig själv 

utmaningar. 

Den första utmaningen ska göra dig lite nervös, medan den svåraste ska vara något 

du är väldigt, väldigt nervös för. Bestäm utmaningarna själv eller tillsammans med 

din lärare och bestäm också när de ska genomföras.  

Exempel på utmaningar kan vara att ringa någon person eller myndighet och ställa 

frågor för ett skolarbete, intervjua en person du inte känner, tala inför en grupp som 

är större än en klass, hålla en lektion för elever som är yngre. 

Utmaning 1: 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  



 

•  

 

Utmaning 2: 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

Utmaning 3: 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 



 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  
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Kursplanen Svenska, 

Kunskapskrav för betyget E i 

slutet av årskurs 9 

Kursplanen Svenska som 

andraspråk, Kunskapskrav för 

betyget E i slutet av årskurs 9 

Innehåll i kapitlet 

Argumentera 
Sidan 

Eleven kan  

 

 

 

 

 samtala om och diskutera 

varierande ämnen genom att ställa 

frågor och framföra åsikter med 

enkla och till viss del 

underbyggda argument på ett sätt 

som till viss del för samtalen och 

diskussionerna framåt. 

Eleven kan  

med en i huvudsak fungerande 

kombination av vardagsrelaterat och 

ämnesrelaterat språk 

 samtala om och diskutera varierande 

ämnen på ett enkelt sätt. I sådana 

situationer kan eleven ställa frågor 

och framföra åsikter med enkla och 

till viss del underbyggda argument 

på ett sätt som till viss del för 

samtalen och diskussionerna 

framåt. Eleven väljer och använder 

då i huvudsak fungerande språkliga 

strategier för att förstå och göra sig 

förstådd. 

Baskunskaper: 

åsikter. 

Kopplat till kursplanerna: 

diskutera med andra. 

och olika sorters argument. 

och ta ut argument ur den. 

insändare och ta ut tes 

och argument. 

 

31–32 

 

 

32, 41 
 

33–35 
 

33-34, 38–39  

 

34–35 

Eleven kan  

 skriva olika slags texter med viss 

språklig variation, enkel 

textbindning samt i huvudsak 

fungerande anpassning till texttyp, 

språkliga normer och strukturer. 

Eleven kan  

 skriva olika slags texter med viss 

språklig variation, enkel 

textbindning och i huvudsak 

fungerande anpassning till texttyp, 

språkliga normer och strukturer. 

Kopplat till kursplanerna: 

skriva en egen insändare. 

skriva en egen 

argumenterande text. 

 

 

36–37 

42 

 



 

•  

 

 



 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleverna sitter på stolar i en ring. Läraren ger olika påståenden och den som håller 

med byter plats, medan den som inte håller med sitter kvar. En extra stol behövs så 

att det är möjligt för endast en person att flytta.  

Börja enkelt, precis som i övningen på s. 32, men därefter kan det blir mer allvarligt. 

Exempel på påståenden: 
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Skriv en argumenterande text om åldersgränser på sociala medier. Formulera en tes 

och tre argument för din tes, samt ett motargument. Använd mallen på s.42 i 

läroboken. 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

  



 

•  

 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  



 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  
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Ur SKOLANS VÄRDEGRUND OCH UPPDRAG 

Rättigheter och skyldigheter 

Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka 

rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har. Att den enskilda skolan är tydlig i fråga om 

mål, innehåll och arbetsformer är en förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande och 

påverkan. Det är inte minst viktigt som underlag för den enskildes val i skolan. 

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. 

Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i 

samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att delta i planering och 

utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna 

utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar. (s. 8) 

Skolans uppdrag 

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och 

värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, 

kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om 

individen, omtanke och generositet. Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och 

utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa. Skolan ska vara 

ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete 

med hemmen.  

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom 

förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör 

den gemensamma referensram alla i samhället behöver. Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex 

verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att 

tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin 

förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. (s. 9)



 

•  

 

 

 

Ur ÖVERGRIPANDE MÅL OCH RIKTLINJER 

Mål  

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola 

• kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,  

• kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare 

främmande språk på ett funktionellt sätt,  

• kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet, 

• kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och 

estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv, 

• kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,  

• kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen 

förmåga,  

• kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper 

och etiska överväganden,  

• har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått 

grundläggande kunskaper om de nordiska språken, 

• har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och 

tornedalingar) kultur, språk, religion och historia, 

• kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och  olikheter i livsvillkor, kultur, 

språk, religion och historia,  

• har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och  

demokratiska värderingar i skolan och i samhället,  

• har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,  

• har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,  

• kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har 

utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,  

• kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, 

och  

• kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning. 

Läraren ska 

• ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, 

• stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan, 

• ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel, 

• stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter, 

• samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen, och 

• organisera och genomföra arbetet så att eleven 

   – utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga, 

   – upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt,   

   – får stöd i sin språk och kommunikationsutveckling,  

   – successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar,  

   – får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang, och  

  – får möjlighet att arbeta ämnesövergripande. (s. 13–14) 

2.3 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE 

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever 

ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att 

vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för 

elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ 

till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen. 

Mål 

Skolans mål är att varje elev 

• tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, 

• successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och 

• har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former. 



 

•  

 

Riktlinjer 

Alla som arbetar i skolan ska 

• främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala,  

 kulturella och fysiska skolmiljön. 

Läraren ska 

• utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan, 

• svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och  

 undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder  

och mognad, 

• verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen, 

• svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer, 

• tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och  

• förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett 

demokratiskt samhälle. (s. 15) 



 

•  

 

 

 
Ur CENTRALT INNEHÅLL SVENSKA och SVENSKA SOM ANDRASPRÅK  

Svenska 7–9 

Tala, lyssna och samtala 

• Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvud 

dragen i vad som sagts. 

• Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och 

samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till 

exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer. (s. 227) 

SVA 7–9 

Tala, lyssna och samtala 

• Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i skolans ämnen när det egna svenska språket inte 

räcker till. 

• Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts. 

• Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och 

samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till 

exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra en presentation. (s. 238) 

 



 

•  

 

 



 

•  

 

Läs igenom punkterna på s. 47–49 och använd dem när du läser texter i t.ex. SO eller 

NO.  

Texten jag ska läsa handlar om  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

Rubrikerna och bildtexterna ger mig den här informationen 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________  

Det här vet jag om ämnet redan 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  
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De här orden är viktiga och/eller svåra 

__________________________   _____________________________________ 

__________________________   _____________________________________ 

__________________________   _____________________________________ 

__________________________   _____________________________________ 

__________________________   _____________________________________ 

__________________________   _____________________________________ 

__________________________   _____________________________________ 

__________________________   _____________________________________ 

__________________________   _____________________________________ 

__________________________   _____________________________________ 

__________________________   _____________________________________ 

__________________________   _____________________________________ 

Det här är en sammanfattning av det viktigaste i texten 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  
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Min tankekarta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fem frågor till texten: 

1. ______________________________________________________________  

2. ______________________________________________________________  

3. ______________________________________________________________  

4. ______________________________________________________________  

5. ______________________________________________________________  
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 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  
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Kursplanen Svenska, Kunskapskrav 

för betyget E i slutet av årskurs 9 

Kursplanen Svenska som andraspråk, 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av 

årskurs 9 

Innehåll i kapitlet Skriva Sidan 

Eleven kan  

 skriva olika slags texter med 

viss språklig variation, enkel textbindning 

samt i huvudsak fungerande anpassning 

till texttyp, språkliga normer och 

strukturer.  

 De berättande texter eleven 

skriver innehåller enkla gestaltande 

beskrivningar och berättargrepp samt 

dramaturgi med enkel uppbyggnad. 

Eleven kan 

 skriva olika slags texter med 

viss språklig variation, enkel textbindning 

och i huvudsak fungerande anpassning till 

texttyp, språkliga normer och strukturer.  

 De berättande texter eleven 

skriver innehåller enkla gestaltande 

beskrivningar och berättargrepp samt 

dramaturgi med enkel uppbyggnad. 

Baskunskaper: 

 få träna på att flödesskriva. 

 skriva fortsättningar på 

inledningsmeningar. 

 jobba med skiljetecken och 

styckeindelningar. 

Kopplat till kursplanerna: 

 träna på enkla gestaltningar. 

 skriva korta beskrivande 

texter av olika slag. 

 skriva en längre novell. 

Extra ”påfyllning” 

 intervju med Christoffer 

Carlsson 

 
 

57 
 

58 

 

58–60 
 

 
 

61–62 
 

63–64 

 
 

65 

 
 

75–77 

Eleven kan 

 söka, välja ut och 

sammanställa information från ett 

avgränsat urval av källor och 

 för då enkla och till viss del 

underbyggda resonemang om 

informationens och källornas trovärdighet 

och relevans. 

 Sammanställningarna 

innehåller enkla beskrivningar och 

förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk 

samt i huvudsak fungerande struktur, 

citat och källhänvisningar. 

Eleven kan 

 söka, välja ut och 

sammanställa information från ett avgränsat 

urval av källor och  

 för då enkla och till viss del 

underbyggda resonemang om 

informationens och källornas trovärdighet 

och relevans. 

 Sammanställningarna 

kännetecknas av enkla beskrivningar och 

förklaringar, enkelt och fungerande 

kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak 

fungerande struktur, citat och 

källhänvisningar. 

Kopplat till kursplanerna: 

 skriva en notis och en artikel. 

 läsa och skriva en krönika. 

 göra en intervju. 

 skriva ett referat. 

 

 

67–69 

69–72 

72–74 

78–80 

Genom att kombinera olika texttyper, 

estetiska uttryck och medier så att de olika 

delarna samspelar på ett i huvudsak 

fungerande sätt kan eleven förstärka och 

levandegöra sina texters budskap. 

Genom att kombinera olika texttyper, 

estetiska uttryck och medier så att de olika 

delarna samspelar på ett i huvudsak 

fungerande sätt kan eleven förtydliga, 

förstärka och levandegöra sina texters 

budskap. 

Kopplat till kursplanerna: 

 skriva en text där du använder 

både text, bild och andra 

hjälpmedel. 

 
 

64 

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen 

om texters innehåll och uppbyggnad och 

utifrån respons bearbeta texter mot ökad 

tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på 

ett i huvudsak fungerande sätt. 

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen 

om texters innehåll, språk och uppbyggnad 

och utifrån respons bearbeta texter mot ökad 

tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i 

huvudsak fungerande sätt. 

Kopplat till kursplanerna: 

 ge och få respons. 

 bearbeta och förbättra texter 

med hjälp av den respons du fått. 

 
 

66 
 

74 



 

•  

 



 

•  

 

 



 

•  

 

 Inledning   

    

   Avslutning 



 

•  

 

Var? 

 ________________________________________________________________  

När? 

 ________________________________________________________________  

Huvudperson: 

Vem? Beskriv t.ex.  utseende, ålder, familj, vänner, fiender, intressen, humör, åsikter, 

personlighet. 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

Andra viktiga personer: 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  



 

•  

 

Huvudkonflikt, problemet som ska lösas: 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

Vändpunkt: 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

Avslutning: 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

Budskap: 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  



 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ä ä ö

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

ä å

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

ä ö ä å

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  



 

•  

 

 

Kursplanen Svenska, Syfte och 

centralt innehåll 

Kursplanen Svenska som andraspråk, 

Syfte och centralt innehåll 

Innehåll i kapitlet 

Film 

Sidan 

 I undervisningen ska 

eleverna möta samt få kunskaper om 

skönlitteratur från olika tider och 

skilda delar av världen. 

Undervisningen ska också bidra till 

att eleverna utvecklar kunskaper om 

olika former av sakprosa. I mötet 

med olika typer av texter, scenkonst 

och annat estetiskt berättande ska 

eleverna ges förutsättningar att 

utveckla sitt språk, den egna 

identiteten och sin förståelse för 

omvärlden. (syfte) 

 Texter som 

kombinerar ord, bild och ljud, och 

deras språkliga och dramaturgiska 

komponenter. Hur uttrycken kan 

samspela med varandra, till exempel 

i tv-serier, teaterföreställningar och 

webbtexter. (centralt innehåll) 

 I undervisningen ska 

eleverna möta samt få kunskaper om 

skönlitteratur från olika tider och 

skilda delar av världen. 

Undervisningen ska också bidra till att 

eleverna utvecklar kunskaper om olika 

former av sakprosa. I mötet med olika 

typer av texter, scenkonst och annat 

estetiskt berättande ska eleverna ges 

förutsättningar att utveckla sitt språk, 

den egna identiteten och sin förståelse 

för omvärlden. (syfte) 

 Texter som kombinerar 

ord, bild och ljud, och deras språkliga 

och dramaturgiska komponenter. Hur 

uttrycken kan samspela med varandra, 

till exempel i tv-serier, 

teaterföreställningar och webbtexter. 

(centralt innehåll) 

 filmanalys 

 jämföra bok och 

film 

 

 83–85 
 

86 

 



 

•  

 

 



 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

•  

 

Jag har läst boken ______________________ av ________________________  

som kom ut _____________. 

 

Den handlar om ___________________________________________________ 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 

Huvudpersonen är ________________________________________________ 

 ________________________________________________________________  

 

Andra viktiga personer är ___________________________________________ 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 

Boken utspelar sig i _____________________________ år ________________. 

 

Huvudkonflikten är ________________________________________________ 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 



 

•  

 

Budskapet är _____________________________________________________ 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 

Boken gjordes till film __________ av __________________________________. 

 

Filmens genre är _________________________________________________. 

 

Huvudpersonen spelas av _________________________________________. 

 

Andra viktiga personer spelades av __________________________________ 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 

Jag tycker att skådespelarna var ______________________________________ 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 

De här sakerna var lika i boken och filmen _______________________________ 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  



 

•  

 

 

De här sakerna var olika ____________________________________________ 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 

De här personerna och händelserna fanns med i boken, men inte i filmen  _____  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 

De här personerna och händelserna fanns med i filmen, men inte i boken  _____  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 

Det här var bättre  i boken  ___________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  



 

•  

 

 

Det här var bättre i filmen  ___________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  



 

•  

 

Håll ett kort ta om en skådespelare, död eller levande, som du tycker om. Titta på s. 

21 for att få tips om hur du håller ett tal om en person och på s. 79 för att repetera hur 

du refererar och använder källor.  

Berätta till exempel om när och var hen föddes, viktiga filmer och andra saker hen 

gjort i sitt liv. Använd hela eller delar av mallen nedan. 

 Jag ska berätta om _____________________________________________ 

 Jag valde att berätta om _________________________________ eftersom 

____________________________________________________________  

 _______________________ föddes _______________ i ______________ 

_____________________________ 

 Som ung ville _________________________________________________ 

_______________________________________________________. 

 Den första filmen _____________________________________ gjorde var 

____________________________________________________________. 

 Min favoritfilm med är __________________________________. Jag gillar 

den mycket för att ______________________________________________ 

____________________________________________________________. 

 En annan bra film är ___________________________________________ 

____________________________________________________________. 

 ______________________________ har vunnit priser för sina filmer bland 

annat _______________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

  



 

•  

 

 

 

 

 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  



 

•  

 

 

Kursplanen Svenska, Kunskapskrav 

för betyget E i slutet av årskurs 9 

Kursplanen Svenska som 

andraspråk, Kunskapskrav för 

betyget E i slutet av årskurs 9 

Innehåll i kapitlet Läsa Sidan 

Eleven kan  

 läsa skönlitteratur och 

sakprosatexter med flyt genom att, på ett i 

huvudsak fungerande sätt, välja och 

använda lässtrategier utifrån olika texters 

särdrag. 

Eleven kan 

 läsa skönlitteratur och 

sakprosatexter med flyt genom att, på ett i 

huvudsak fungerande sätt, välja och 

använda lässtrategier utifrån olika texters 

särdrag. 

Kopplat till kursplanerna: 

 lära dig läsa på olika sätt. 

 läsa och jobba med faktatexter, 

från läroböcker och av andra slag. 

 

Extra ”påfyllning” 

 läsa en intervju med 

läsambassadören Johanna Lindbäck. 

 

89–91, 95–

101 

106–107, 

122–130 

 

 
 

92–94 

 

 

 

Genom att göra enkla sammanfattningar av 

olika texters innehåll med viss koppling till 

tidsaspekter, orsakssamband och andra 

texter visar eleven grundläggande 

läsförståelse.  

Dessutom kan eleven utifrån egna 

erfarenheter, olika livsfrågor och 

omvärldsfrågor  

 tolka och föra enkla och till viss del 

underbyggda resonemang om tydligt 

framträdande budskap i olika verk. 

 föra enkla resonemang om verket med 

kopplingar till dess upphovsman 

 och drar då till viss del underbyggda 

slutsatser om hur verket har påverkats av 

det historiska och kulturella sammanhang 

som det har tillkommit i. 

 

Genom att göra enkla sammanfattningar av 

olika texters innehåll och kommentera 

centrala delar med viss koppling till 

tidsaspekter och orsakssamband visar 

eleven grundläggande läsförståelse. 

Dessutom kan eleven utifrån egna 

erfarenheter och referensramar samt olika 

livsfrågor och omvärldsfrågor,  

 tolka och föra enkla och till viss del 

underbyggda resonemang om tydligt 

framträdande budskap i olika verk, 

 föra enkla resonemang om verket med 

kopplingar till dess upphovsman 

 och drar då till viss del underbyggda 

slutsatser om samband mellan verk och 

upphovsman. 

Kopplat till kursplanerna: 

 läsa utdrag ur romaner och tre 

korta noveller. 

 läsa dikter och en sångtext. 

 skriva olika texter om det du läst. 

 

 

 få förslag på uppgifter att göra när 

du läser en hel bok. 

 få förslag på olika sätt att 

redovisa en bok. 

 

Extra ”påfyllning”: 

 få tips på bra böcker att läsa. 

 

101–105, 

108–113 

114–121 

105, 111, 121, 

125, 128, 134-

135 

131–134 

135–136 

 

 

 

137–138 

 

 

 



 

•  

 



 

•  

 



 

•  

 

Ni ska göra en tv-show om en bok. En av er ska vara programledare och de andra ska 

låtsas vara några av personerna i boken. Ni ska förbereda frågor som programledaren 

ska ställa och också träna på att svara. 

Vårt tv-program heter ________________________________________ 

Vi har valt att _______________________ ska vara programledare. 

____________________ spelar ___________________________________. 

____________________ spelar ___________________________________. 

____________________ spelar ___________________________________. 

De här frågorna ska programledaren ställa (cirka 2 till varje person): 

Så här ska jag svara på de frågorna programledarna ställer till mig. 

 



 

•  

 

Välj två av texterna på s.114–119 och jämför temat kärlek i diagrammet här 

nedanför. 

 Hur beskrivs kärleken? 

 Vilka likheter och skillnader finns? 

 

  



 

•  

 

 

 



 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ä ä ö

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

ä å

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

ä ö ä å

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  



 

•  

 

Kursplanen Svenska, Kunskapskrav 

för betyget E i slutet av årskurs 9 

Kursplanen Svenska som 

andraspråk, Kunskapskrav för 

betyget E i slutet av årskurs 9 

Innehåll i kapitlet 

Litteraturhistoria 

Sidan 

Eleven kan också 

 föra enkla resonemang om 

verket med kopplingar till dess 

upphovsman.  

 dra då till viss del 

underbyggda slutsatser om hur verket har 

påverkats av det historiska och kulturella 

sammanhang som det har tillkommit i. 

Eleven för också 

 enkla resonemang om 

verket med kopplingar till dess 

upphovsman  

 och drar då till viss del 

underbyggda slutsatser om samband 

mellan verk och upphovsman. 

Baskunskaper: 

 få kort information om de 

olika litterära epokerna 

under litteraturhistorien. 

 få läsa om författare från 

olika tider och olika länder, 

som varit och är 

betydelsefulla. 

Kopplat till kursplanerna: 

 träna på att söka 

information. 

 träna på att hitta likheter 

och skillnader mellan 

författare och vad de har 

skrivit. 

Extra ”påfyllning” 

 presentera egna tankar om 

författare. 

 
 

140–151 

 

 
140–156 

 

 

 
 
 
 
 

143, 151, 156–157 
 

 

154 

 

 

 
 
157–158 

 



 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

•  

 

 

 



 

•  

 



 

•  

 

Antiken Medeltiden Renässansen Upplysningen Romantiken 
Realismen och 
Naturalismen Modernismen 

              



 

•  

 

 



 

•  

 

Välj en gud eller gudinna från grekisk, romersk eller nordisk mytologi. Skriv en 

sakprosatext om hen. Du kan använda mallen nedan som stöd. 

Jag har valt att presentera _________________________________ som var 

gud/gudinna i _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________.  

Jag valde att berätta om ___________________________________ därför att 

________________________. 

________________________ var __________________s gud/gudinna och 

ansvarade för _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

Människor bad till ____________________________________________ för att få  

__________________________________________________________________. 

Tre viktiga fakta om ___________________________ är ____________________ 

_________________________, ______________________________ och 

____________________________________. 

En viktig berättelse om ________________________ är när __________________ 

__________________________________________________________________. 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  



 

•  

 

Välj en författare från en epok och skriv en sakprosatext. Du kan använda mallen 

nedan som stöd. 

Jag har valt att berätta om ____________________________________________ 

som levde _________________________ i ___________________________. 

Några viktiga händelser i __________________________s liv var ____________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 

Den epok som ______________________________________________ skrev 

under kallas ________________________________________________________. 

Typiskt för den epoken var att ___________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________, den 

vanligaste texttypen var _______________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

_________________________ passar in i epoken eftersom ___________________ 

__________________________________________________________________. 

 

Några viktiga texter _________________________ skrivit är __________________ 

__________________________________________________________________. 

 

_______________________________________________________ är känd för att  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 



 

•  

 

Uppgift Medeltiden. Läs om epoken i en lärobok i historia eller på internet. Skriv 

ner tre viktiga händelser under epoken. 

1. ______________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

2.  ______________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

3.  ______________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  



 

•  

 

Uppgift Renässansen. Många av Shakespeares böcker har blivit film, t.ex. Romeo 

och Julia med Leonardo DiCaprio och Clare Danes 1996. Det finns många andra 

filmer som inspirerats av historien om de två unga som älskar varandra, men vars 

familjer är ovänner och försöker skilja dem åt. Välj en av följande uppgifter: 

1. Se Romeo och Julia eller någon annan filmatisering av en bok av William 

Shakespeare. Presentera filmen för dina klasskamrater. (mall för filmpresentation 

finns på s.86) 

2. Läs om någon av Shakespeares pjäser. Sammanfatta handlingen i en notis. (s.67) 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  



 

•  

 

 

Uppgift Upplysningen. Sammanfatta informationen om de fyra författarna i 2–3 

meningar. Använd gärna frågeorden När? Var? Vad? som i faktarutorna. 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  



 

•  

 

Uppgift Romantiken. Epoken Romantiken har ingenting med romantisk kärlek att 

göra. Vilka genrer var vanliga under epoken? Läs faktarutan och informationen om 

författarna och gör en lista över genrer. 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  



 

•  

 

Uppgift Realismen/Naturalismen. Välj en av författarna och sök efter mer 

information om hen på internet. Använd de tips du fick i kapitlet om Studieteknik, 

för att kunna läsa även svåra texter. Skriv en kort faktatext om din författare. Tänk på 

att inte skriva av, utan använd egna formuleringar. Använd gärna frågeorden vem, 

var, när, vad. 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  



 

•  

 

Uppgift Modernismen. Skriv fem frågor till texten. (se s. 150) 

1.  ______________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

2.  ______________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

3.  ______________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

4.  ______________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

5.  ______________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  



 

•  

 

 

 

 

 

 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  



 

•  

 

Kursplanen Svenska, 

Kunskapskrav för betyget 

E i slutet av årskurs 9 

Kursplanen Svenska som 

andraspråk, Kunskapskrav 

för betyget E i slutet av 

årskurs 9 

Innehåll i kapitlet Språk Sidan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eleven kan 

 föra enkla och till viss del 

underbyggda resonemang om 

språkliga varianter inom 

svenskan 

Baskunskaper: 

 träna på att stava ord som ofta stavas fel. 

Kopplat till kursplanerna: 

 lära dig vad stilnivå är. 

 jobba med synonymer. 

 lära dig vad homonymer och homofoner 

är. 

 lära dig hur nya ord bildas. 

Extra ”påfyllning” 

 Förkortningar 

 
 

168–170 

 
 

161–164 
 

164 
 

165–167 
 

 
181–185 
 

170–171 

Eleven kan 

 föra enkla och till viss del 

underbyggda resonemang om 

svenska språkets historia, 

ursprung och särdrag. 

 samt jämföra med 

närliggande språk och 

 beskriva tydligt 

framträdande likheter och 

skillnader. 

 

 

 

 

 

 

samt några tydligt framträdande 

skillnader och likheter mellan 

svenskan och andra språk. 

Kopplat till kursplanerna: 

 veta vilka språk svenskan är släkt med. 

 läsa språkhistoria om svenska språkets 

utveckling. 

 få exempel på lånord och nya ord i 

svenskan både förr och nu. 

 lära dig några ord på norska och danska. 

Extra ”påfyllnad” 

 intervju med Ann-Helén Laestadius. 

 
172–173 
 

173–175 

 
176–177 
 

 

177–178 

 
 

179–180 

 



 

•  

 

 



 

•  

 

Skriv in och markera på tidslinjen på nästa sida: 

 

 

 

 



 

•  

 

 



 

•  

 

Undersök ditt språk under två dagar och skriv ner de lånord du använder.  

De här lånorden har jag använt de senaste dagarna. De kommer från: 

Ord Ursprung 

Exempel: 

toalett 

 

franska 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 



 

•  

 

Leta upp listan med nyord från förra året. Om du söker på google kan du hitta 

tidningsartiklar om orden, men ursprungslistan hittar du på 

www.sprakochfolkminnen.se. 

 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  



 

•  

 

Nya ord bildas när vi behöver dem. Det kan vara nya upptäckter, uppfinningar eller 

tekniska prylar, eller när en person säger eller gör något. Ofta bildar vi verb av nya 

substantiv, t.ex. att hänga på Facebook blir att facebooka, Instagram ger ordet 

instagramma, Snapchatt ordet snapchatta osv.  

Vilka fler exempel på nya verb kan du komma på? 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 



 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  



 

•  

 

ö

Frågor: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

•  

 

Frågor 

 

 

 

 

 

 



 

•  

 

Frågor 

 

 

 

 

 

 



 

•  

 

Frågor 

 

 

 

 

 

 

 


