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             Mål och centralt innehåll för uppgiften kapitel 1A

MÅL CENTRALT INNEHÅLL E C A

Mål 1. Förmåga 
att kommunicera 
i tal och skrift och 
anpassa språket till 
ämne, syfte, situa-
tion och mottagare.

Mål 2. Förmåga att 
använda ett rikt 
ordförråd på ett sätt 
som är relevant för 
sammanhanget.

Mål 3. Kunskaper 
om det svenska 
språkets uppbygg-
nad och språkliga 
normer, dvs. hur 
ord, fraser och 
satser är upp-
byggda samt hur 
dessa samspelar.

Muntlig framställning av 
utredande och argumen-
terande slag för olika 
mottagare. Strategier 
för att förstå och göra 
sig förstådd i samtal, 
diskussioner, debatter 
och föredrag. Faktorer 
som gör en muntlig pre-
sentation intressant och 
övertygande. Användning 
av såväl digitala som 
andra presentations-
tekniska hjälpmedel för 
att stödja och förbättra 
muntliga framställningar. 
Deltagande i samtal och 
diskussioner, där språk, 
innehåll och disposi-
tion anpassats till syfte 
och mottagare, och där 
argument används för att 
tydliggöra egna åsikter 
och bemöta andras argu-
ment. Disposition, språk-
liga drag och retoriska 
grepp i olika typer av 
muntlig framställning.
Skriftlig framställning 
av utredande och argu-
menterande texter av 
vetenskaplig karaktär. 
Användning av digitala 
verktyg för textbearbet-
ning samt för respons 
på och samarbete när 
det gäller texter. Strate-
gier för att skriva olika 
typer av texter som är 
anpassade efter ämne, 
syfte, situation och mot-
tagare. Textuppbyggnad, 
textmönster och språk-
liga drag. Referat- och 
citatteknik samt grund-
läggande kunskaper i 
källkritik.
Svenska språkets ordför-
råd och struktur i olika 
kommunikationssitua-
tioner.

Eleven kan samtala om 
ämnen som rör vardag, 
samhälle, studier och 
arbete, och till viss del 
anpassa sitt språk efter 
ämne, syfte, situation 
och mottagare. I diskus-
sioner bemöter eleven 
andras argument, och 
egna åsikter understöds 
med fakta och exempel. 
Eleven kan göra munt-
liga anföranden som är 
väldisponerade, där bud-
skapet framgår tydligt 
och olika ståndpunkter 
utvecklas med stöd av 
exempel och argument. 
Eleven kan använda 
enkla retoriska grepp 
på ett relevant sätt. 
Vidare kan eleven med 
viss säkerhet använda 
presentationstekniska 
hjälpmedel som stöder 
den muntliga fram-
ställningen. Eleven kan 
skriva texter av veten-
skaplig karaktär som till 
viss del är anpassade till 
ämne, texttyp, mottagare 
och situation. Ordför-
rådet, uttalet och den 
grammatiska behärsk-
ningen begränsar endast 
i undantagsfall den 
skriftliga och muntliga 
kommunikationen.

Eleven kan samtala om 
komplexa ämnen som 
rör vardag, samhälle, 
studier och arbete, och 
till viss del anpassa sitt 
språk efter ämne, syfte, 
situation och mottagare. 
I diskussioner bemöter 
eleven andras argument 
med relevanta motargu-
ment, och egna åsikter 
understöds med fakta, 
exempel och förkla-
ringar. Eleven kan göra 
muntliga anföranden 
som är väldisponerade, 
där budskapet framgår 
tydligt och olika stånd-
punkter utvecklas med 
stöd av exempel och 
välgrundade argument. 
Innehållet i anföran-
det är anpassat till 
åhörarna. Eleven kan 
använda retoriska grepp 
på ett relevant sätt och 
avslutar anförandet 
med en lämplig slutsats. 
Vidare kan eleven med 
viss säkerhet använda 
presentationstekniska 
hjälpmedel som stöder 
och tydliggör den munt-
liga framställningen.  
Eleven kan skriva väldis-
ponerade utredande och 
argumenterande texter 
av vetenskaplig karaktär 
som är anpassade till 
ämne, texttyp, motta-
gare och situation samt 
med säkerhet använda 
stilistiska drag som är 
typiska för texttypen. 
Ordförrådet, uttalet 
och den grammatiska 
behärskningen begrän-
sar endast i undantags-
fall den skriftliga och 
muntliga kommunika-
tionen.

Eleven kan samtala om 
komplexa ämnen som 
rör vardag, samhälle, 
studier och arbete, och 
till stor del anpassa sitt 
språk efter ämne, syfte, 
situation och mottagare. 
I diskussioner bemöter 
eleven andras argument 
på ett spontant och 
ledigt sätt med relevanta 
motargument, och egna 
åsikter understöds med 
detaljerade faktaupp-
lysningar, belysande 
exempel och förkla-
ringar. Eleven kan göra 
muntliga anföranden 
som är väldisponerade, 
där budskapet framgår 
tydligt och olika stånd-
punkter utvecklas med 
stöd av exempel, under-
teman samt välgrun-
dade och nyanserade 
argument. Innehållet i 
anförandet är anpassat 
till åhörarna. Eleven kan 
använda retoriska och 
stilistiska grepp på ett 
relevant sätt och inleder 
och avslutar anföran-
det för ett lämpligt 
sätt. Avbrott och frågor 
hanteras ledigt och 
spontant, och eleven kan 
använda betoning och 
intonation för att fram-
häva betydelsenyanser. 
Vidare kan eleven med 
viss säkerhet använda 
presentationstekniska 
hjälpmedel som stöder 
och tydliggör och är väl 
integrerade i den munt-
liga framställningen.  
Eleven kan skriva väl-
disponerade utredande 
och argumenterande 
texter av vetenskaplig 
karaktär som är anpas-
sade till ämne, texttyp, 
mottagare och situation 
samt använder med 
säkerhet och precision 
idiomatiska uttryck och 
stilistiska drag som är 
typiska för texttypen. 
Ordförrådet, uttalet 
och den grammatiska 
behärskningen begrän-
sar inte den skriftliga 
och muntliga kommuni-
kationen.
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            Mål och centralt innehåll för uppgiften kapitel 1B 

MÅL CENTRALT INNEHÅLL E C A

Mål 1. Förmåga 
att kommunicera 
i tal och skrift och 
anpassa språket till 
ämne, syfte, situa-
tion och mottagare.

Mål 2. Förmåga att 
använda ett rikt 
ordförråd på ett sätt 
som är relevant för 
sammanhanget.

Mål 3. Kunskaper 
om det svenska 
språkets uppbygg-
nad och språkliga 
normer, dvs. hur 
ord, fraser och 
satser är upp-
byggda samt hur 
dessa samspelar.

Muntlig framställning av 
utredande och argumen-
terande slag för olika 
mottagare. Strategier för 
att förstå och göra sig 
förstådd i samtal, dis-
kussioner, debatter och 
föredrag. Faktorer som 
gör en muntlig presenta-
tion intressant och över-
tygande. Användning av 
såväl digitala som andra 
presentationstekniska 
hjälpmedel för att stödja 
och förbättra muntliga 
framställningar. Del-
tagande i samtal och 
diskussioner, där språk, 
innehåll och disposition 
anpassats till syfte och 
mottagare, och där argu-
ment används för att 
tydliggöra egna åsikter 
och bemöta andras 
argument. Disposition, 
språkliga drag och reto-
riska grepp i olika typer 
av muntlig framställning.
Svenska språkets ord-
förråd och struktur i 
olika kommunikationssi-
tuationer.

Eleven kan samtala om 
ämnen som rör vardag, 
samhälle, studier och 
arbete, och till viss del 
anpassa sitt språk efter 
ämne, syfte, situation 
och mottagare. I diskus-
sioner bemöter eleven 
andras argument, och 
egna åsikter understöds 
med fakta och exempel. 
Eleven kan göra munt-
liga anföranden som är 
väldisponerade, där bud-
skapet framgår tydligt 
och olika ståndpunkter 
utvecklas med stöd av 
exempel och argument. 
Eleven kan använda 
enkla retoriska grepp 
på ett relevant sätt. 
Vidare kan eleven med 
viss säkerhet använda 
presentationstekniska 
hjälpmedel som stöder 
den muntliga fram-
ställningen. Eleven kan 
skriva texter av veten-
skaplig karaktär som till 
viss del är anpassade till 
ämne, texttyp, mottagare 
och situation. Ordför-
rådet, uttalet och den 
grammatiska behärsk-
ningen begränsar endast 
i undantagsfall den 
skriftliga och muntliga 
kommunikationen.

Eleven kan samtala om 
komplexa ämnen som 
rör vardag, samhälle, 
studier och arbete, och 
till viss del anpassa sitt 
språk efter ämne, syfte, 
situation och mottagare. 
I diskussioner bemöter 
eleven andras argument 
med relevanta motargu-
ment, och egna åsikter 
understöds med fakta, 
exempel och förkla-
ringar. Eleven kan göra 
muntliga anföranden 
som är väldisponerade, 
där budskapet framgår 
tydligt och olika stånd-
punkter utvecklas med 
stöd av exempel och 
välgrundade argument. 
Innehållet i anföran-
det är anpassat till 
åhörarna. Eleven kan 
använda retoriska grepp 
på ett relevant sätt och 
avslutar anförandet 
med en lämplig slutsats. 
Vidare kan eleven med 
viss säkerhet använda 
presentationstekniska 
hjälpmedel som stöder 
och tydliggör den munt-
liga framställningen. 
Eleven kan skriva väldis-
ponerade utredande och 
argumenterande texter 
av vetenskaplig karaktär 
som är anpassade till 
ämne, texttyp, motta-
gare och situation samt 
med säkerhet använda 
stilistiska drag som är 
typiska för texttypen. 
Ordförrådet, uttalet 
och den grammatiska 
behärskningen begrän-
sar endast i undantags-
fall den skriftliga och 
muntliga kommunika-
tionen.

Eleven kan samtala om 
komplexa ämnen som 
rör vardag, samhälle, 
studier och arbete, och 
till stor del anpassa sitt 
språk efter ämne, syfte, 
situation och mottagare. 
I diskussioner bemöter 
eleven andras argument 
på ett spontant och 
ledigt sätt med rele-
vanta motargument, 
och egna åsikter under-
stöds med detaljerade 
faktaupplysningar, 
belysande exempel och 
förklaringar. Eleven 
kan göra muntliga 
anföranden som är väl-
disponerade, där bud-
skapet framgår tydligt 
och olika ståndpunkter 
utvecklas med stöd av 
exempel, underteman 
samt välgrundade och 
nyanserade argument. 
Innehållet i anföran-
det är anpassat till 
åhörarna. Eleven kan 
använda retoriska och 
stilistiska grepp på ett 
relevant sätt och inleder 
och avslutar anföran-
det för ett lämpligt 
sätt. Avbrott och frågor 
hanteras ledigt och 
spontant, och eleven kan 
använda betoning och 
intonation för att fram-
häva betydelsenyanser. 
Vidare kan eleven med 
viss säkerhet använda 
presentationstekniska 
hjälpmedel som stöder 
och tydliggör och är väl 
integrerade i den munt-
liga framställningen. 
Eleven kan skriva väl-
disponerade utredande 
och argumenterande 
texter av vetenskaplig 
karaktär som är anpas-
sade till ämne, texttyp, 
mottagare och situation 
samt använder med 
säkerhet och precision 
idiomatiska uttryck och 
stilistiska drag som är 
typiska för texttypen. 
Ordförrådet, uttalet 
och den grammatiska 
behärskningen begrän-
sar inte den skriftliga 
och muntliga kommuni-
kationen.
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            Mål och centralt innehåll för uppgiften kapitel 2 

MÅL CENTRALT INNEHÅLL E C A

Mål 1. Förmåga 
att kommunicera 
i tal och skrift och 
anpassa språket till 
ämne, syfte, situa-
tion och mottagare.

Mål 2. Förmåga att 
använda ett rikt 
ordförråd på ett sätt 
som är relevant för 
sammanhanget.

Mål 3. Kunskaper 
om det svenska 
språkets uppbygg-
nad och språkliga 
normer, dvs. hur 
ord, fraser och 
satser är upp-
byggda samt hur 
dessa samspelar.

Skriftlig framställning 
av utredande och argu-
menterande texter av 
vetenskaplig karaktär. 
Användning av digitala 
verktyg för textbearbet-
ning samt för respons 
på och samarbete när 
det gäller texter. Strate-
gier för att skriva olika 
typer av texter som är 
anpassade efter ämne, 
syfte, situation och mot-
tagare. Textuppbyggnad, 
textmönster och språk-
liga drag. Referat- och 
citatteknik samt grund-
läggande kunskaper i 
källkritik.
Svenska språkets ordför-
råd och struktur i olika 
kommunikationssitua-
tioner.

Eleven kan samtala om 
ämnen som rör vardag, 
samhälle, studier och 
arbete, och till viss del 
anpassa sitt språk efter 
ämne, syfte, situation 
och mottagare. I diskus-
sioner bemöter eleven 
andras argument, och 
egna åsikter understöds 
med fakta och exempel. 
Eleven kan göra munt-
liga anföranden som är 
väldisponerade, där bud-
skapet framgår tydligt 
och olika ståndpunkter 
utvecklas med stöd av 
exempel och argument. 
Eleven kan använda 
enkla retoriska grepp 
på ett relevant sätt. 
Vidare kan eleven med 
viss säkerhet använda 
presentationstekniska 
hjälpmedel som stöder 
den muntliga framställ-
ningen. Eleven kan skriva 
texter av vetenskaplig 
karaktär som till viss del 
är anpassade till ämne, 
texttyp, mottagare och 
situation. Ordförrådet, 
uttalet och den gram-
matiska behärskningen 
begränsar endast i 
undantagsfall den skrift-
liga och muntliga kom-
munikationen.

Eleven kan samtala om 
komplexa ämnen som 
rör vardag, samhälle, 
studier och arbete, och 
till viss del anpassa sitt 
språk efter ämne, syfte, 
situation och mottagare. 
I diskussioner bemöter 
eleven andras argument 
med relevanta motargu-
ment, och egna åsikter 
understöds med fakta, 
exempel och förkla-
ringar. Eleven kan göra 
muntliga anföranden 
som är väldisponerade, 
där budskapet framgår 
tydligt och olika stånd-
punkter utvecklas med 
stöd av exempel och 
välgrundade argument. 
Innehållet i anföran-
det är anpassat till 
åhörarna. Eleven kan 
använda retoriska grepp 
på ett relevant sätt och 
avslutar anförandet 
med en lämplig slutsats. 
Vidare kan eleven med 
viss säkerhet använda 
presentationstekniska 
hjälpmedel som stöder 
och tydliggör den munt-
liga framställningen.  
Eleven kan skriva väldis-
ponerade utredande och 
argumenterande texter 
av vetenskaplig karaktär 
som är anpassade till 
ämne, texttyp, motta-
gare och situation samt 
med säkerhet använda 
stilistiska drag som är 
typiska för texttypen. 
Ordförrådet, uttalet 
och den grammatiska 
behärskningen begrän-
sar endast i undantags-
fall den skriftliga och 
muntliga kommunika-
tionen.

Eleven kan samtala om 
komplexa ämnen som 
rör vardag, samhälle, 
studier och arbete, och 
till stor del anpassa sitt 
språk efter ämne, syfte, 
situation och mottagare. 
I diskussioner bemöter 
eleven andras argument 
på ett spontant och 
ledigt sätt med relevanta 
motargument, och egna 
åsikter understöds med 
detaljerade faktaupp-
lysningar, belysande 
exempel och förkla-
ringar. Eleven kan göra 
muntliga anföranden 
som är väldisponerade, 
där budskapet framgår 
tydligt och olika stånd-
punkter utvecklas med 
stöd av exempel, under-
teman samt välgrun-
dade och nyanserade 
argument. Innehållet i 
anförandet är anpassat 
till åhörarna. Eleven kan 
använda retoriska och 
stilistiska grepp på ett 
relevant sätt och inleder 
och avslutar anföran-
det för ett lämpligt 
sätt. Avbrott och frågor 
hanteras ledigt och 
spontant, och eleven kan 
använda betoning och 
intonation för att fram-
häva betydelsenyanser. 
Vidare kan eleven med 
viss säkerhet använda 
presentationstekniska 
hjälpmedel som stöder 
och tydliggör och är väl 
integrerade i den munt-
liga framställningen.  
Eleven kan skriva väl-
disponerade utredande 
och argumenterande 
texter av vetenskaplig 
karaktär som är anpas-
sade till ämne, texttyp, 
mottagare och situation 
samt använder med 
säkerhet och precision 
idiomatiska uttryck och 
stilistiska drag som är 
typiska för texttypen. 
Ordförrådet, uttalet 
och den grammatiska 
behärskningen begrän-
sar inte den skriftliga 
och muntliga kommuni-
kationen.

2



4 FORMATIV SVENSKA 3 OCH FORMATIV SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 3  • LH © EKLUND, RÖSÅSEN OCH LIBER AB

FORMATIVA UPPGIFTER SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 3

Mål 4. Förmåga att 
strukturera, refe-
rera, värdera och 
kritiskt granska 
innehållet i munt-
ligt och skriftlig 
språk.

Mål 5. Förmåga att 
läsa och reflektera 
över texter av olika 
slag.

Mål 6. Förmåga att 
läsa och reflektera 
över skönlitteratur 
i skilda former och 
från olika delar av 
världen.

Läsning av och samtal 
om texter av olika slag, 
med tonvikt på att struk-
turera, referera, värdera 
och kritiskt granska 
större textmängder, samt 
diskutera dispositionen, 
språket och stilen i texter 
av vetenskaplig karaktär.

Eleven kan översiktligt 
redogöra för det huvud-
sakliga innehållet i texter 
av vetenskaplig karaktär 
och kontrollerar förstå-
elsen av detaljer med 
hjälp av strategier och 
olika hjälpmedel. Eleven 
kan värdera och kritiskt 
granska innehållet med 
enkla omdömen. Eleven 
kan strukturera, referera, 
värdera, granska och 
sammanfatta, muntligt 
och skriftligt, texter om 
ämnen som är bekanta 
för honom eller henne 
och omsätter sin sam-
manfattning i en muntlig 
eller skriftlig samman-
ställning som till viss 
del anpassats till texttyp 
och mottagare. Eleven 
kan översiktligt redogöra 
för innehåll, tema, motiv 
och berättartekniska 
grepp i längre skönlit-
terära texter från skilda 
kulturer och olika tider. 
Eleven kan anpassa sitt 
lyssnande och sin läsning 
efter situation och texttyp 
och visar genom exempel 
skillnaden mellan berät-
tande, beskrivande, 
återgivande och argu-
menterande drag. Eleven 
kan med viss säkerhet 
anpassa andras texter 
som mönster i sin egen 
språkproduktion.

Eleven kan översikt-
ligt redogöra för det 
huvudsakliga innehållet, 
viktiga detaljer och 
strukturen i texter av 
vetenskaplig karaktär 
och kontrollerar förstå-
elsen av detaljer med 
hjälp av strategier och 
olika hjälpmedel. Eleven 
kan värdera och kritiskt 
granska innehållet, såväl 
uttalade som underför-
stådda idéer, med enkla 
omdömen. Eleven kan 
strukturera, referera, 
värdera, granska och 
sammanfatta, muntligt 
och skriftligt, omfat-
tande texter om olika 
ämnen och omsätter 
sin sammanfattning i en 
muntlig eller skriftlig 
sammanställning som 
anpassats till texttyp 
och mottagare. Eleven 
kan utförligt redogöra 
för innehåll, tema, motiv 
och berättartekniska 
grepp i längre skönlit-
terära texter från skilda 
kulturer och olika tider. 
Eleven kan anpassa sitt 
lyssnande och sin läsning 
efter situation och texttyp 
och visar genom exempel 
skillnaden mellan berät-
tande, beskrivande, 
återgivande och argu-
menterande drag. Eleven 
kan med viss säkerhet 
använda andras texter 
som mönster i sin egen 
språkproduktion.

Eleven kan utförligt 
redogöra för det huvud-
sakliga innehållet, 
viktiga detaljer och 
strukturen i texter av 
vetenskaplig karaktär 
och kontrollera förstå-
elsen av detaljer med 
hjälp av strategier och 
olika hjälpmedel. Eleven 
kan värdera och kritiskt 
granska innehållet, såväl 
uttalade som underför-
stådda idéer, med nyan-
serade omdömen. Eleven 
kan strukturera, referera, 
värdera, granska och 
sammanfatta, muntligt 
och skriftligt, omfattande 
texter om olika, både 
konkreta och abstrakta, 
ämnen och omsätter 
sin sammanfattning i en 
muntlig eller skriftlig 
sammanställning som 
anpassats till texttyp 
och mottagare. Eleven 
kan utförligt redogöra 
för innehåll, tema, motiv 
och berättartekniska 
grepp i längre skönlit-
terära texter från skilda 
kulturer och olika tider. 
Eleven kan anpassa sitt 
lyssnande och sin läsning 
efter situation och texttyp 
och visar genom exempel 
skillnaden mellan 
berättande, beskri-
vande, återgivande och 
argumenterande drag. 
Eleven kan med säkerhet 
använda andras texter 
som mönster i sin egen 
språkproduktion.
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              Mål och centralt innehåll för uppgiften kapitel 3 

MÅL CENTRALT INNEHÅLL E C A

Mål 3. Kunskaper 
om språk och 
språklig variation 
samt förmåga att 
reflektera över 
språkanvändning 
och attityder till 
olika språkbruk.
Mål 4. Förmåga att 
strukturera, refe-
rera, värdera och 
kritiskt granska 
innehållet i munt-
ligt och skriftlig 
språk.
Mål 7. Kunskaper 
om språk och 
språklig variation 
samt förmåga att 
reflektera över 
språkanvändning 
och attityder till 
olika språkbruk.

Muntlig framställning av 
utredande och argumen-
terande slag för olika 
mottagare. Strategier 
för att förstå och göra 
sig förstådd i samtal, 
diskussioner, debatter 
och föredrag. Faktorer 
som gör en muntlig pre-
sentation intressant och 
övertygande. Användning 
av såväl digitala som 
andra presentations-
tekniska hjälpmedel för 
att stödja och förbättra 
muntliga framställningar. 
Deltagande i samtal och 
diskussioner, där språk, 
innehåll och disposi-
tion anpassats till syfte 
och mottagare, och där 
argument används för att 
tydliggöra egna åsikter 
och bemöta andras argu-
ment. Disposition, språk-
liga drag och retoriska 
grepp i olika typer av 
muntlig framställning
Språklig variation och 
språkanvändning, med 
tonvikt på hur kön, social 
bakgrund och kulturell 
tillhörighet påverkar 
människors sätt att 
tala och skriva och hur 
språket kan användas 
för att uttrycka makt-
förhållanden. Skillnader 
mellan majoritetssam-
hällets och minoriteter-
nas språkbruk.

Eleven kan göra enkla 
reflektioner över hur 
språkbruk och språ-
kanvändning påverkar 
människor sätt att tala 
och skriva, samt hur 
språk kan användas för 
att uttrycka maktförhål-
landen. Eleven kan ge 
exempel på inlärnings-
möjligheter som före-
kommer i vardagslivet 
och undervisningssitua-
tionen samt översiktligt 
beskriva strategier och 
metoder för att utveckla 
sitt eget lärande.

Eleven kan göra välgrun-
dade reflektioner över 
hur språkbruk och språ-
kanvändning påverkar 
människor sätt att tala 
och skriva, samt hur 
språk kan användas för 
att uttrycka maktförhål-
landen. Eleven kan ge 
exempel på inlärnings-
möjligheter som före-
kommer i vardagslivet 
och undervisningssitua-
tionen samt översiktligt 
beskriva och använda 
strategier och metoder 
för att utveckla sitt eget 
lärande.

Eleven kan göra välgrun-
dade och nyanserade 
reflektioner över hur 
språkbruk och språ-
kanvändning påverkar 
människor sätt att tala 
och skriva, samt hur 
språk kan användas för 
att uttrycka maktförhål-
landen. Eleven kan ge 
exempel på inlärnings-
möjligheter som före-
kommer i vardagslivet 
och undervisningssitu-
ationen samt utförligt 
beskriva och använda 
strategier och metoder 
för att utveckla sitt eget 
lärande.

3
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              Mål och centralt innehåll för uppgiften kapitel  4

MÅL CENTRALT INNEHÅLL E C A

Mål 1. Förmåga 
att kommunicera 
i tal och skrift och 
anpassa språket till 
ämne, syfte, situa-
tion och mottagare.

Mål 2. Förmåga att 
använda ett rikt 
ordförråd på ett sätt 
som är relevant för 
sammanhanget.

Mål 3. Kunskaper 
om det svenska 
språkets uppbygg-
nad och språkliga 
normer, dvs. hur 
ord, fraser och 
satser är upp-
byggda samt hur 
dessa samspelar.

Skriftlig framställning 
av utredande och argu-
menterande texter av 
vetenskaplig karaktär. 
Användning av digitala 
verktyg för textbearbet-
ning samt för respons 
på och samarbete när 
det gäller texter. Strate-
gier för att skriva olika 
typer av texter som är 
anpassade efter ämne, 
syfte, situation och mot-
tagare. Textuppbyggnad, 
textmönster och språk-
liga drag. Referat- och 
citatteknik samt grund-
läggande kunskaper i 
källkritik.
Svenska språkets ord-
förråd och struktur i 
olika kommunikations-
situationer.

Eleven kan samtala om 
ämnen som rör vardag, 
samhälle, studier och 
arbete, och till viss del 
anpassa sitt språk efter 
ämne, syfte, situation 
och mottagare. I diskus-
sioner bemöter eleven 
andras argument, och 
egna åsikter understöds 
med fakta och exempel. 
Eleven kan göra munt-
liga anföranden som 
är väldisponerade, där 
budskapet framgår 
tydligt och olika stånd-
punkter utvecklas med 
stöd av exempel och 
argument. Eleven kan 
använda enkla retoriska 
grepp på ett relevant 
sätt. Vidare kan eleven 
med viss säkerhet 
använda presentations-
tekniska hjälpmedel 
som stöder den munt-
liga framställningen. 
Eleven kan skriva texter 
av vetenskaplig karak-
tär som till viss del är 
anpassade till ämne, 
texttyp, mottagare och 
situation. Ordförrådet, 
uttalet och den gram-
matiska behärskningen 
begränsar endast i 
undantagsfall den 
skriftliga och muntliga 
kommunikationen.

Eleven kan samtala om 
komplexa ämnen som 
rör vardag, samhälle, 
studier och arbete, och 
till viss del anpassa sitt 
språk efter ämne, syfte, 
situation och mottagare. 
I diskussioner bemöter 
eleven andras argu-
ment med relevanta 
motargument, och egna 
åsikter understöds med 
fakta, exempel och 
förklaringar. Eleven kan 
göra muntliga anföran-
den som är väldispo-
nerade, där budskapet 
framgår tydligt och olika 
ståndpunkter utvecklas 
med stöd av exempel 
och välgrundade argu-
ment. Innehållet i anfö-
randet är anpassat till 
åhörarna. Eleven kan 
använda retoriska grepp 
på ett relevant sätt och 
avslutar anförandet 
med en lämplig slut-
sats. Vidare kan eleven 
med viss säkerhet 
använda presentations-
tekniska hjälpmedel 
som stöder och tydlig-
gör den muntliga fram-
ställningen.  Eleven kan 
skriva väldisponerade 
utredande och argu-
menterande texter av 
vetenskaplig karaktär 
som är anpassade till 
ämne, texttyp, motta-
gare och situation samt 
med säkerhet använda 
stilistiska drag som är 
typiska för texttypen. 
Ordförrådet, uttalet 
och den grammatiska 
behärskningen begrän-
sar endast i undantags-
fall den skriftliga och 
muntliga kommunika-
tionen.

Eleven kan samtala om 
komplexa ämnen som 
rör vardag, samhälle, 
studier och arbete, och 
till stor del anpassa sitt 
språk efter ämne, syfte, 
situation och mottagare. 
I diskussioner bemöter 
eleven andras argument 
på ett spontant och 
ledigt sätt med rele-
vanta motargument, 
och egna åsikter under-
stöds med detaljerade 
faktaupplysningar, 
belysande exempel och 
förklaringar. Eleven kan 
göra muntliga anföran-
den som är väldispo-
nerade, där budskapet 
framgår tydligt och 
olika ståndpunkter 
utvecklas med stöd av 
exempel, underteman 
samt välgrundade och 
nyanserade argument. 
Innehållet i anföran-
det är anpassat till 
åhörarna. Eleven kan 
använda retoriska och 
stilistiska grepp på ett 
relevant sätt och inleder 
och avslutar anförandet 
för ett lämpligt sätt. 
Avbrott och frågor han-
teras ledigt och spon-
tant, och eleven kan 
använda betoning och 
intonation för att fram-
häva betydelsenyanser. 
Vidare kan eleven med 
viss säkerhet använda 
presentationstekniska 
hjälpmedel som stöder 
och tydliggör och är väl 
integrerade i den munt-
liga framställningen.  
Eleven kan skriva väl-
disponerade utredande 
och argumenterande 
texter av vetenskaplig 
karaktär som är anpas-
sade till ämne, texttyp, 
mottagare och situation 
samt använder med 
säkerhet och precision 
idiomatiska uttryck och 
stilistiska drag som är 
typiska för texttypen. 
Ordförrådet, uttalet 
och den grammatiska 
behärskningen begrän-
sar inte den skriftliga 
och muntliga kommuni-
kationen.

4
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Mål 4. Förmåga att 
strukturera, refe-
rera, värdera och 
kritiskt granska 
innehållet i munt-
ligt och skriftligt 
språk.

Mål 5. Förmåga att 
läsa och reflektera 
över texter av olika 
slag.

Läsning av och samtal 
om texter av olika slag, 
med tonvikt på att 
strukturera, referera, 
värdera och kritiskt 
granska större text-
mängder, samt dis-
kutera dispositionen, 
språket och stilen i 
texter av vetenskaplig 
karaktär.

Eleven kan översikt-
ligt redogöra för det 
huvudsakliga innehållet 
i texter av vetenskaplig 
karaktär och kontrol-
lerar förståelsen av 
detaljer med hjälp av 
strategier och olika 
hjälpmedel. Eleven kan 
värdera och kritiskt 
granska innehållet med 
enkla omdömen. Eleven 
kan strukturera, refe-
rera, värdera, granska 
och sammanfatta, 
muntligt och skriftligt, 
texter om ämnen som 
är bekanta för honom 
eller henne och omsät-
ter sin sammanfattning i 
en muntlig eller skriftlig 
sammanställning som 
till viss del anpassats 
till texttyp och motta-
gare. Eleven kan över-
siktligt redogöra för 
innehåll, tema, motiv 
och berättartekniska 
grepp i längre skönlit-
terära texter från skilda 
kulturer och olika tider. 
Eleven kan anpassa 
sitt lyssnande och sin 
läsning efter situation 
och texttyp och visar 
genom exempel skillna-
den mellan berättande, 
beskrivande, återgi-
vande och argumen-
terande drag. Eleven 
kan med viss säkerhet 
anpassa andras texter 
som mönster i sin egen 
språkproduktion.

Eleven kan översikt-
ligt redogöra för det 
huvudsakliga innehållet, 
viktiga detaljer och 
strukturen i texter av 
vetenskaplig karaktär 
och kontrollerar för-
ståelsen av detaljer 
med hjälp av strategier 
och olika hjälpmedel. 
Eleven kan värdera och 
kritiskt granska inne-
hållet, såväl uttalade 
som underförstådda 
idéer, med enkla 
omdömen. Eleven kan 
strukturera, referera, 
värdera, granska och 
sammanfatta, muntligt 
och skriftligt, omfat-
tande texter om olika 
ämnen och omsätter 
sin sammanfattning i en 
muntlig eller skriftlig 
sammanställning som 
anpassats till texttyp 
och mottagare. Eleven 
kan utförligt redogöra 
för innehåll, tema, motiv 
och berättartekniska 
grepp i längre skönlit-
terära texter från skilda 
kulturer och olika tider. 
Eleven kan anpassa 
sitt lyssnande och sin 
läsning efter situation 
och texttyp och visar 
genom exempel skillna-
den mellan berättande, 
beskrivande, återgi-
vande och argumen-
terande drag. Eleven 
kan med viss säkerhet 
använda andras texter 
som mönster i sin egen 
språkproduktion.

Eleven kan utförligt 
redogöra för det huvud-
sakliga innehållet, 
viktiga detaljer och 
strukturen i texter av 
vetenskaplig karaktär 
och kontrollera för-
ståelsen av detaljer 
med hjälp av strategier 
och olika hjälpmedel. 
Eleven kan värdera och 
kritiskt granska inne-
hållet, såväl uttalade 
som underförstådda 
idéer, med nyanserade 
omdömen. Eleven kan 
strukturera, referera, 
värdera, granska och 
sammanfatta, munt-
ligt och skriftligt, 
omfattande texter om 
olika, både konkreta 
och abstrakta, ämnen 
och omsätter sin 
sammanfattning i en 
muntlig eller skriftlig 
sammanställning som 
anpassats till texttyp 
och mottagare. Eleven 
kan utförligt redogöra 
för innehåll, tema, motiv 
och berättartekniska 
grepp i längre skönlit-
terära texter från skilda 
kulturer och olika tider. 
Eleven kan anpassa 
sitt lyssnande och sin 
läsning efter situation 
och texttyp och visar 
genom exempel skillna-
den mellan berättande, 
beskrivande, återgi-
vande och argumen-
terande drag. Eleven 
kan med säkerhet 
använda andras texter 
som mönster i sin egen 
språkproduktion.

4



8 FORMATIV SVENSKA 3 OCH FORMATIV SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 3  • LH © EKLUND, RÖSÅSEN OCH LIBER AB

FORMATIVA UPPGIFTER SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 3

              Mål och centralt innehåll för uppgiften kapitel  5A

MÅL CENTRALT INNEHÅLL E C A

Mål 1. Förmåga 
att kommunicera 
i tal och skrift och 
anpassa språket till 
ämne, syfte, situa-
tion och mottagare.

Mål 2. Förmåga att 
använda ett rikt 
ordförråd på ett sätt 
som är relevant för 
sammanhanget.

Mål 3. Kunskaper 
om det svenska 
språkets uppbygg-
nad och språkliga 
normer, dvs. hur 
ord, fraser och 
satser är upp-
byggda samt hur 
dessa samspelar.

Skriftlig framställning 
av utredande och argu-
menterande texter av 
vetenskaplig karaktär. 
Användning av digitala 
verktyg för textbearbet-
ning samt för respons 
på och samarbete när 
det gäller texter. Strate-
gier för att skriva olika 
typer av texter som är 
anpassade efter ämne, 
syfte, situation och mot-
tagare. Textuppbyggnad, 
textmönster och språk-
liga drag. Referat- och 
citatteknik samt grund-
läggande kunskaper i 
källkritik.
Svenska språkets ordför-
råd och struktur i olika 
kommunikationssitua-
tioner.

Eleven kan samtala om 
ämnen som rör vardag, 
samhälle, studier och 
arbete, och till viss del 
anpassa sitt språk efter 
ämne, syfte, situation 
och mottagare. I diskus-
sioner bemöter eleven 
andras argument, och 
egna åsikter understöds 
med fakta och exempel. 
Eleven kan göra muntliga 
anföranden som är väl-
disponerade, där bud-
skapet framgår tydligt 
och olika ståndpunkter 
utvecklas med stöd av 
exempel och argument. 
Eleven kan använda 
enkla retoriska grepp 
på ett relevant sätt. 
Vidare kan eleven med 
viss säkerhet använda 
presentationstekniska 
hjälpmedel som stöder 
den muntliga fram-
ställningen. Eleven kan 
skriva texter av veten-
skaplig karaktär som till 
viss del är anpassade till 
ämne, texttyp, mottagare 
och situation. Ordför-
rådet, uttalet och den 
grammatiska behärsk-
ningen begränsar endast 
i undantagsfall den 
skriftliga och muntliga 
kommunikationen.

Eleven kan samtala om 
komplexa ämnen som 
rör vardag, samhälle, 
studier och arbete, och 
till viss del anpassa sitt 
språk efter ämne, syfte, 
situation och mottagare. 
I diskussioner bemöter 
eleven andras argument 
med relevanta motargu-
ment, och egna åsikter 
understöds med fakta, 
exempel och förkla-
ringar. Eleven kan göra 
muntliga anföranden 
som är väldisponerade, 
där budskapet framgår 
tydligt och olika stånd-
punkter utvecklas med 
stöd av exempel och 
välgrundade argument. 
Innehållet i anföran-
det är anpassat till 
åhörarna. Eleven kan 
använda retoriska grepp 
på ett relevant sätt och 
avslutar anförandet 
med en lämplig slutsats. 
Vidare kan eleven med 
viss säkerhet använda 
presentationstekniska 
hjälpmedel som stöder 
och tydliggör den munt-
liga framställningen.  
Eleven kan skriva väldis-
ponerade utredande och 
argumenterande texter 
av vetenskaplig karaktär 
som är anpassade till 
ämne, texttyp, motta-
gare och situation samt 
med säkerhet använda 
stilistiska drag som är 
typiska för texttypen. 
Ordförrådet, uttalet 
och den grammatiska 
behärskningen begrän-
sar endast i undantags-
fall den skriftliga och 
muntliga kommunika-
tionen.

Eleven kan samtala om 
komplexa ämnen som 
rör vardag, samhälle, 
studier och arbete, och 
till stor del anpassa sitt 
språk efter ämne, syfte, 
situation och mottagare. 
I diskussioner bemöter 
eleven andras argument 
på ett spontant och 
ledigt sätt med relevanta 
motargument, och egna 
åsikter understöds med 
detaljerade faktaupp-
lysningar, belysande 
exempel och förkla-
ringar. Eleven kan göra 
muntliga anföranden 
som är väldisponerade, 
där budskapet framgår 
tydligt och olika stånd-
punkter utvecklas med 
stöd av exempel, under-
teman samt välgrun-
dade och nyanserade 
argument. Innehållet i 
anförandet är anpassat 
till åhörarna. Eleven kan 
använda retoriska och 
stilistiska grepp på ett 
relevant sätt och inleder 
och avslutar anföran-
det för ett lämpligt 
sätt. Avbrott och frågor 
hanteras ledigt och 
spontant, och eleven kan 
använda betoning och 
intonation för att fram-
häva betydelsenyanser. 
Vidare kan eleven med 
viss säkerhet använda 
presentationstekniska 
hjälpmedel som stöder 
och tydliggör och är väl 
integrerade i den munt-
liga framställningen.  
Eleven kan skriva väl-
disponerade utredande 
och argumenterande 
texter av vetenskaplig 
karaktär som är anpas-
sade till ämne, texttyp, 
mottagare och situation 
samt använder med 
säkerhet och precision 
idiomatiska uttryck och 
stilistiska drag som är 
typiska för texttypen. 
Ordförrådet, uttalet 
och den grammatiska 
behärskningen begrän-
sar inte den skriftliga 
och muntliga kommuni-
kationen.

5A
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Mål 4. Förmåga att 
strukturera, refe-
rera, värdera och 
kritiskt granska 
innehållet i munt-
ligt och skriftligt 
språk.

Mål 5. Förmåga att 
läsa och reflektera 
över texter av olika 
slag.

Mål 6. Förmåga att 
läsa och reflektera 
över skönlitteratur 
i skilda former och 
från olika delar av 
världen.

Läsning av och samtal 
om texter av olika slag, 
med tonvikt på att struk-
turera, referera, värdera 
och kritiskt granska 
större textmängder, samt 
diskutera dispositionen, 
språket och stilen i texter 
av vetenskaplig karaktär.
Läsning av och samtal 
om skönlitteratur förfat-
tad av såväl kvinnor som 
män från olika kulturer 
och tider, med tonvikt på 
att sammanfatta, tolka, 
värdera och referera till 
texterna

Eleven kan översiktligt 
redogöra för det huvud-
sakliga innehållet i texter 
av vetenskaplig karaktär 
och kontrollerar förstå-
elsen av detaljer med 
hjälp av strategier och 
olika hjälpmedel. Eleven 
kan värdera och kritiskt 
granska innehållet med 
enkla omdömen. Eleven 
kan strukturera, refe-
rera, värdera, granska 
och sammanfatta, 
muntligt och skriftligt, 
texter om ämnen som är 
bekanta för honom eller 
henne och omsätter sin 
sammanfattning i en 
muntlig eller skriftlig 
sammanställning som 
till viss del anpassats till 
texttyp och mottagare. 
Eleven kan översiktligt 
redogöra för innehåll, 
tema, motiv och berätt-
artekniska grepp i längre 
skönlitterära texter 
från skilda kulturer och 
olika tider. Eleven kan 
anpassa sitt lyssnande 
och sin läsning efter 
situation och texttyp och 
visar genom exempel 
skillnaden mellan berät-
tande, beskrivande, 
återgivande och argu-
menterande drag. Eleven 
kan med viss säkerhet 
anpassa andras texter 
som mönster i sin egen 
språkproduktion.

Eleven kan översikt-
ligt redogöra för det 
huvudsakliga innehållet, 
viktiga detaljer och 
strukturen i texter av 
vetenskaplig karaktär 
och kontrollerar förstå-
elsen av detaljer med 
hjälp av strategier och 
olika hjälpmedel. Eleven 
kan värdera och kritiskt 
granska innehållet, såväl 
uttalade som underför-
stådda idéer, med enkla 
omdömen. Eleven kan 
strukturera, referera, 
värdera, granska och 
sammanfatta, muntligt 
och skriftligt, omfat-
tande texter om olika 
ämnen och omsätter 
sin sammanfattning i en 
muntlig eller skriftlig 
sammanställning som 
anpassats till texttyp och 
mottagare. Eleven kan 
utförligt redogöra för 
innehåll, tema, motiv och 
berättartekniska grepp 
i längre skönlitterära 
texter från skilda kultu-
rer och olika tider. Eleven 
kan anpassa sitt lyss-
nande och sin läsning 
efter situation och texttyp 
och visar genom exempel 
skillnaden mellan berät-
tande, beskrivande, 
återgivande och argu-
menterande drag. Eleven 
kan med viss säkerhet 
använda andras texter 
som mönster i sin egen 
språkproduktion.

Eleven kan utförligt 
redogöra för det huvud-
sakliga innehållet, 
viktiga detaljer och 
strukturen i texter av 
vetenskaplig karaktär 
och kontrollera förstå-
elsen av detaljer med 
hjälp av strategier och 
olika hjälpmedel. Eleven 
kan värdera och kritiskt 
granska innehållet, såväl 
uttalade som under-
förstådda idéer, med 
nyanserade omdömen. 
Eleven kan struktu-
rera, referera, värdera, 
granska och samman-
fatta, muntligt och 
skriftligt, omfattande 
texter om olika, både 
konkreta och abstrakta, 
ämnen och omsätter 
sin sammanfattning i en 
muntlig eller skriftlig 
sammanställning som 
anpassats till texttyp och 
mottagare. Eleven kan 
utförligt redogöra för 
innehåll, tema, motiv och 
berättartekniska grepp 
i längre skönlitterära 
texter från skilda kultu-
rer och olika tider. Eleven 
kan anpassa sitt lyss-
nande och sin läsning 
efter situation och texttyp 
och visar genom exempel 
skillnaden mellan berät-
tande, beskrivande, 
återgivande och argu-
menterande drag. Eleven 
kan med säkerhet 
använda andras texter 
som mönster i sin egen 
språkproduktion.

5A



10 FORMATIV SVENSKA 3 OCH FORMATIV SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 3  • LH © EKLUND, RÖSÅSEN OCH LIBER AB

FORMATIVA UPPGIFTER SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 3

              Mål och centralt innehåll för uppgiften kapitel  5B

MÅL CENTRALT INNEHÅLL E C A

Mål 1. Förmåga 
att kommunicera 
i tal och skrift och 
anpassa språket till 
ämne, syfte, situa-
tion och mottagare.

Mål 2. Förmåga att 
använda ett rikt 
ordförråd på ett sätt 
som är relevant för 
sammanhanget.

Mål 3. Kunskaper 
om det svenska 
språkets uppbygg-
nad och språkliga 
normer, dvs. hur 
ord, fraser och 
satser är upp-
byggda samt hur 
dessa samspelar.

Muntlig framställning av 
utredande och argumen-
terande slag för olika 
mottagare. Strategier 
för att förstå och göra 
sig förstådd i samtal, 
diskussioner, debatter 
och föredrag. Faktorer 
som gör en muntlig pre-
sentation intressant och 
övertygande. Användning 
av såväl digitala som 
andra presentations-
tekniska hjälpmedel för 
att stödja och förbättra 
muntliga framställningar. 
Deltagande i samtal och 
diskussioner, där språk, 
innehåll och disposi-
tion anpassats till syfte 
och mottagare, och där 
argument används för att 
tydliggöra egna åsikter 
och bemöta andras argu-
ment. Disposition, språk-
liga drag och retoriska 
grepp i olika typer av 
muntlig framställning.
Svenska språkets ordför-
råd och struktur i olika 
kommunikationssitua-
tioner.

Eleven kan samtala om 
ämnen som rör vardag, 
samhälle, studier och 
arbete, och till viss del 
anpassa sitt språk efter 
ämne, syfte, situation 
och mottagare. I diskus-
sioner bemöter eleven 
andras argument, och 
egna åsikter understöds 
med fakta och exempel. 
Eleven kan göra munt-
liga anföranden som är 
väldisponerade, där bud-
skapet framgår tydligt 
och olika ståndpunkter 
utvecklas med stöd av 
exempel och argument. 
Eleven kan använda 
enkla retoriska grepp 
på ett relevant sätt. 
Vidare kan eleven med 
viss säkerhet använda 
presentationstekniska 
hjälpmedel som stöder 
den muntliga fram-
ställningen. Eleven kan 
skriva texter av veten-
skaplig karaktär som till 
viss del är anpassade till 
ämne, texttyp, mottagare 
och situation. Ordför-
rådet, uttalet och den 
grammatiska behärsk-
ningen begränsar endast 
i undantagsfall den 
skriftliga och muntliga 
kommunikationen.

Eleven kan samtala om 
komplexa ämnen som 
rör vardag, samhälle, 
studier och arbete, och 
till viss del anpassa sitt 
språk efter ämne, syfte, 
situation och mottagare. 
I diskussioner bemöter 
eleven andras argument 
med relevanta motargu-
ment, och egna åsikter 
understöds med fakta, 
exempel och förkla-
ringar. Eleven kan göra 
muntliga anföranden 
som är väldisponerade, 
där budskapet framgår 
tydligt och olika stånd-
punkter utvecklas med 
stöd av exempel och 
välgrundade argument. 
Innehållet i anföran-
det är anpassat till 
åhörarna. Eleven kan 
använda retoriska grepp 
på ett relevant sätt och 
avslutar anförandet 
med en lämplig slutsats. 
Vidare kan eleven med 
viss säkerhet använda 
presentationstekniska 
hjälpmedel som stöder 
och tydliggör den munt-
liga framställningen.  
Eleven kan skriva väldis-
ponerade utredande och 
argumenterande texter 
av vetenskaplig karaktär 
som är anpassade till 
ämne, texttyp, motta-
gare och situation samt 
med säkerhet använda 
stilistiska drag som är 
typiska för texttypen. 
Ordförrådet, uttalet 
och den grammatiska 
behärskningen begrän-
sar endast i undantags-
fall den skriftliga och 
muntliga kommunika-
tionen.

Eleven kan samtala om 
komplexa ämnen som 
rör vardag, samhälle, 
studier och arbete, och 
till stor del anpassa sitt 
språk efter ämne, syfte, 
situation och mottagare. 
I diskussioner bemöter 
eleven andras argument 
på ett spontant och 
ledigt sätt med relevanta 
motargument, och egna 
åsikter understöds med 
detaljerade faktaupp-
lysningar, belysande 
exempel och förkla-
ringar. Eleven kan göra 
muntliga anföranden 
som är väldisponerade, 
där budskapet framgår 
tydligt och olika stånd-
punkter utvecklas med 
stöd av exempel, under-
teman samt välgrun-
dade och nyanserade 
argument. Innehållet i 
anförandet är anpassat 
till åhörarna. Eleven kan 
använda retoriska och 
stilistiska grepp på ett 
relevant sätt och inleder 
och avslutar anföran-
det för ett lämpligt 
sätt. Avbrott och frågor 
hanteras ledigt och 
spontant, och eleven kan 
använda betoning och 
intonation för att fram-
häva betydelsenyanser. 
Vidare kan eleven med 
viss säkerhet använda 
presentationstekniska 
hjälpmedel som stöder 
och tydliggör och är väl 
integrerade i den munt-
liga framställningen.  
Eleven kan skriva väl-
disponerade utredande 
och argumenterande 
texter av vetenskaplig 
karaktär som är anpas-
sade till ämne, texttyp, 
mottagare och situation 
samt använder med 
säkerhet och precision 
idiomatiska uttryck och 
stilistiska drag som är 
typiska för texttypen. 
Ordförrådet, uttalet 
och den grammatiska 
behärskningen begrän-
sar inte den skriftliga 
och muntliga kommuni-
kationen.

5B
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Mål 4. Förmåga att 
strukturera, refe-
rera, värdera och 
kritiskt granska 
innehållet i munt-
ligt och skriftlig 
språk.

Mål 5. Förmåga att 
läsa och reflektera 
över texter av olika 
slag.

Mål 6. Förmåga att 
läsa och reflektera 
över skönlitteratur 
i skilda former och 
från olika delar av 
världen.

Läsning av och samtal 
om skönlitteratur förfat-
tad av såväl kvinnor som 
män från olika kulturer 
och tider, med tonvikt på 
att sammanfatta, tolka, 
värdera och referera till 
texterna.

Eleven kan översiktligt 
redogöra för det huvud-
sakliga innehållet i texter 
av vetenskaplig karaktär 
och kontrollerar förstå-
elsen av detaljer med 
hjälp av strategier och 
olika hjälpmedel. Eleven 
kan värdera och kritiskt 
granska innehållet med 
enkla omdömen. Eleven 
kan strukturera, referera, 
värdera, granska och 
sammanfatta, muntligt 
och skriftligt, texter om 
ämnen som är bekanta 
för honom eller henne 
och omsätter sin sam-
manfattning i en muntlig 
eller skriftlig samman-
ställning som till viss del 
anpassats till texttyp och 
mottagare. Eleven kan 
översiktligt redogöra 
för innehåll, tema, motiv 
och berättartekniska 
grepp i längre skönlit-
terära texter från skilda 
kulturer och olika tider. 
Eleven kan anpassa sitt 
lyssnande och sin läsning 
efter situation och texttyp 
och visar genom exempel 
skillnaden mellan berät-
tande, beskrivande, 
återgivande och argu-
menterande drag. Eleven 
kan med viss säkerhet 
anpassa andras texter 
som mönster i sin egen 
språkproduktion.

Eleven kan översikt-
ligt redogöra för det 
huvudsakliga innehållet, 
viktiga detaljer och 
strukturen i texter av 
vetenskaplig karaktär 
och kontrollerar förstå-
elsen av detaljer med 
hjälp av strategier och 
olika hjälpmedel. Eleven 
kan värdera och kritiskt 
granska innehållet, såväl 
uttalade som underför-
stådda idéer, med enkla 
omdömen. Eleven kan 
strukturera, referera, 
värdera, granska och 
sammanfatta, muntligt 
och skriftligt, omfat-
tande texter om olika 
ämnen och omsätter 
sin sammanfattning i en 
muntlig eller skriftlig 
sammanställning som 
anpassats till texttyp 
och mottagare. Eleven 
kan utförligt redogöra 
för innehåll, tema, motiv 
och berättartekniska 
grepp i längre skönlit-
terära texter från skilda 
kulturer och olika tider. 
Eleven kan anpassa sitt 
lyssnande och sin läsning 
efter situation och texttyp 
och visar genom exempel 
skillnaden mellan berät-
tande, beskrivande, 
återgivande och argu-
menterande drag. Eleven 
kan med viss säkerhet 
använda andras texter 
som mönster i sin egen 
språkproduktion.

Eleven kan utförligt 
redogöra för det huvud-
sakliga innehållet, 
viktiga detaljer och 
strukturen i texter av 
vetenskaplig karaktär 
och kontrollera förstå-
elsen av detaljer med 
hjälp av strategier och 
olika hjälpmedel. Eleven 
kan värdera och kritiskt 
granska innehållet, såväl 
uttalade som underför-
stådda idéer, med nyan-
serade omdömen. Eleven 
kan strukturera, refe-
rera, värdera, granska 
och sammanfatta, 
muntligt och skriftligt, 
omfattande texter om 
olika, både konkreta och 
abstrakta, ämnen och 
omsätter sin samman-
fattning i en muntlig eller 
skriftlig sammanställ-
ning som anpassats till 
texttyp och mottagare. 
Eleven kan utförligt 
redogöra för innehåll, 
tema, motiv och berätt-
artekniska grepp i längre 
skönlitterära texter från 
skilda kulturer och olika 
tider. Eleven kan anpassa 
sitt lyssnande och sin 
läsning efter situation 
och texttyp och visar 
genom exempel skillna-
den mellan berättande, 
beskrivande, återgivande 
och argumenterande 
drag. Eleven kan med 
säkerhet använda andras 
texter som mönster i sin 
egen språkproduktion.
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             Mål och centralt innehåll för uppgiften kapitel  6

MÅL CENTRALT INNEHÅLL E C A

Mål 1. Förmåga 
att kommunicera 
i tal och skrift och 
anpassa språket till 
ämne, syfte, situa-
tion och mottagare.

Mål 2. Förmåga att 
använda ett rikt 
ordförråd på ett sätt 
som är relevant för 
sammanhanget.

Mål 3. Kunskaper 
om det svenska 
språkets uppbygg-
nad och språkliga 
normer, dvs. hur 
ord, fraser och 
satser är upp-
byggda samt hur 
dessa samspelar.

Muntlig framställning av 
utredande och argumen-
terande slag för olika 
mottagare. Strategier för 
att förstå och göra sig 
förstådd i samtal, dis-
kussioner, debatter och 
föredrag. Faktorer som 
gör en muntlig presenta-
tion intressant och över-
tygande. Användning av 
såväl digitala som andra 
presentationstekniska 
hjälpmedel för att stödja 
och förbättra muntliga 
framställningar. Del-
tagande i samtal och 
diskussioner, där språk, 
innehåll och disposi-
tion anpassats till syfte 
och mottagare, och där 
argument används för att 
tydliggöra egna åsikter 
och bemöta andras argu-
ment. Disposition, språk-
liga drag och retoriska 
grepp i olika typer av 
muntlig framställning.
Svenska språkets ordför-
råd och struktur i olika 
kommunikationssitua-
tioner.

Eleven kan samtala om 
ämnen som rör vardag, 
samhälle, studier och 
arbete, och till viss del 
anpassa sitt språk efter 
ämne, syfte, situation 
och mottagare. I diskus-
sioner bemöter eleven 
andras argument, och 
egna åsikter understöds 
med fakta och exempel. 
Eleven kan göra muntliga 
anföranden som är väl-
disponerade, där bud-
skapet framgår tydligt 
och olika ståndpunkter 
utvecklas med stöd av 
exempel och argument. 
Eleven kan använda 
enkla retoriska grepp 
på ett relevant sätt. 
Vidare kan eleven med 
viss säkerhet använda 
presentationstekniska 
hjälpmedel som stöder 
den muntliga fram-
ställningen. Eleven kan 
skriva texter av veten-
skaplig karaktär som till 
viss del är anpassade till 
ämne, texttyp, mottagare 
och situation. Ordför-
rådet, uttalet och den 
grammatiska behärsk-
ningen begränsar endast 
i undantagsfall den 
skriftliga och muntliga 
kommunikationen.

Eleven kan samtala om 
komplexa ämnen som 
rör vardag, samhälle, 
studier och arbete, och 
till viss del anpassa sitt 
språk efter ämne, syfte, 
situation och mottagare. 
I diskussioner bemöter 
eleven andras argument 
med relevanta motargu-
ment, och egna åsikter 
understöds med fakta, 
exempel och förkla-
ringar. Eleven kan göra 
muntliga anföranden 
som är väldisponerade, 
där budskapet framgår 
tydligt och olika stånd-
punkter utvecklas med 
stöd av exempel och 
välgrundade argument. 
Innehållet i anföran-
det är anpassat till 
åhörarna. Eleven kan 
använda retoriska grepp 
på ett relevant sätt och 
avslutar anförandet 
med en lämplig slutsats. 
Vidare kan eleven med 
viss säkerhet använda 
presentationstekniska 
hjälpmedel som stöder 
och tydliggör den munt-
liga framställningen.  
Eleven kan skriva väldis-
ponerade utredande och 
argumenterande texter 
av vetenskaplig karaktär 
som är anpassade till 
ämne, texttyp, motta-
gare och situation samt 
med säkerhet använda 
stilistiska drag som är 
typiska för texttypen. 
Ordförrådet, uttalet 
och den grammatiska 
behärskningen begrän-
sar endast i undantags-
fall den skriftliga och 
muntliga kommunika-
tionen.

Eleven kan samtala om 
komplexa ämnen som 
rör vardag, samhälle, 
studier och arbete, och 
till stor del anpassa sitt 
språk efter ämne, syfte, 
situation och mottagare. 
I diskussioner bemöter 
eleven andras argument 
på ett spontant och 
ledigt sätt med relevanta 
motargument, och egna 
åsikter understöds med 
detaljerade faktaupp-
lysningar, belysande 
exempel och förkla-
ringar. Eleven kan göra 
muntliga anföranden 
som är väldisponerade, 
där budskapet framgår 
tydligt och olika stånd-
punkter utvecklas med 
stöd av exempel, under-
teman samt välgrun-
dade och nyanserade 
argument. Innehållet i 
anförandet är anpassat 
till åhörarna. Eleven kan 
använda retoriska och 
stilistiska grepp på ett 
relevant sätt och inleder 
och avslutar anföran-
det för ett lämpligt 
sätt. Avbrott och frågor 
hanteras ledigt och 
spontant, och eleven kan 
använda betoning och 
intonation för att fram-
häva betydelsenyanser. 
Vidare kan eleven med 
viss säkerhet använda 
presentationstekniska 
hjälpmedel som stöder 
och tydliggör och är väl 
integrerade i den munt-
liga framställningen.  
Eleven kan skriva väl-
disponerade utredande 
och argumenterande 
texter av vetenskaplig 
karaktär som är anpas-
sade till ämne, texttyp, 
mottagare och situation 
samt använder med 
säkerhet och precision 
idiomatiska uttryck och 
stilistiska drag som är 
typiska för texttypen. 
Ordförrådet, uttalet 
och den grammatiska 
behärskningen begrän-
sar inte den skriftliga 
och muntliga kommuni-
kationen.
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Mål 7. Kunskaper 
om språk och 
språklig variation 
samt förmåga att 
reflektera över 
språkanvändning 
och attityder till 
olika språkbruk.

Mål 8. Förmåga att 
jämföra det svenska 
språket med det 
egna modersmålet 
och andra språk 
som eleven har 
färdigheter i, samt 
förmåga att reflek-
tera över den egna 
språkinlärningen.

Reflektion över språkin-
lärning, med tonvikt på 
att utveckla strategier för 
fortsatt lärande.

Eleven kan göra enkla 
reflektioner över hur 
språkbruk och språ-
kanvändning påverkar 
människor sätt att tala 
och skriva, samt hur 
språk kan användas för 
att uttrycka maktförhål-
landen. 
Eleven kan ge exempel 
på inlärningsmöjlighe-
ter som förekommer i 
vardagslivet och under-
visningssituationen samt 
översiktligt beskriva 
strategier och metoder 
för att utveckla sitt eget 
lärande.

Eleven kan göra välgrun-
dade reflektioner över 
hur språkbruk och språ-
kanvändning påverkar 
människor sätt att tala 
och skriva, samt hur 
språk kan användas för 
att uttrycka maktförhål-
landen. Eleven kan ge 
exempel på inlärnings-
möjligheter som före-
kommer i vardagslivet 
och undervisningssitua-
tionen samt översiktligt 
beskriva och använda 
strategier och metoder 
för att utveckla sitt eget 
lärande.

Eleven kan göra välgrun-
dade och nyanserade 
reflektioner över hur 
språkbruk och språ-
kanvändning påverkar 
människor sätt att tala 
och skriva, samt hur 
språk kan användas för 
att uttrycka maktförhål-
landen. Eleven kan ge 
exempel på inlärnings-
möjligheter som före-
kommer i vardagslivet 
och undervisningssitu-
ationen samt utförligt 
beskriva och använda 
strategier och metoder 
för att utveckla sitt eget 
lärande.
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