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            Mål och centralt innehåll för uppgiften kapitel 1A

MÅL CENTRALT INNEHÅLL E C A

Mål 1. Förmåga 
att tala inför andra 
på ett sätt som är 
lämpligt i kommu
nikationssituatio
nen samt att delta 
på ett konstruktivt 
sätt i förberedda 
samtal och diskus
sioner.

Mål 2. Kunskaper 
om språkriktighet i 
text samt förmåga 
att utforma munt
liga framställningar 
och texter som 
fungerar väl i sitt 
sammanhang.

Mål 3. Kunskaper 
om den retoriska 
arbetsproces
sen, dvs. att på 
ett strukturerat 
och metodiskt 
sätt planera och 
genomföra muntlig 
och skriftlig fram
ställning som tar 
hänsyn till syfte, 
mottagare och 
kommunikationssi
tuation i övrigt.

Muntlig framställning 
med fördjupad tillämp
ning av den retoriska 
arbetsprocessen som 
stöd i planering och utfö
rande samt som redskap 
för analys. Användning av 
såväl digitala som andra 
presentationstekniska 
hjälpmedel för att stödja 
och förbättra muntliga 
framställningar.

Eleven kan, i förberedda 
samtal och diskussio
ner, muntligt förmedla 
egna tankar och åsikter 
samt genomföra muntlig 
framställning inför en 
grupp. Detta gör eleven 
med viss säkerhet. 
Språk, stil och dispo
sition är anpassade till 
syfte, mottagare och 
kommunikationssitua
tion, och eleven använder 
med viss säkerhet reto
riska verkningsmedel.
Eleven har viss åhö
rarkontakt. Vidare kan 
eleven med viss säker-
het använda presenta
tionstekniska hjälpme
del.

Eleven kan, i förberedda 
samtal och diskussio
ner, på ett nyanserat 
sätt muntligt förmedla 
egna tankar och åsikter 
samt genomföra muntlig 
framställning inför en 
grupp. Detta gör eleven 
med viss säkerhet. 
Språk, stil och disposi
tion är väl anpassade 
till syfte, mottagare och 
kommunikationssitua
tion, och eleven använder 
med säkerhet retoriska 
verkningsmedel.
Eleven har viss åhö
rarkontakt. Vidare kan 
eleven med viss säker-
het använda presenta
tionstekniska hjälpmedel 
som stöder och tydlig-
gör den muntliga fram-
ställningen.

Eleven kan, i förberedda 
samtal och diskussio
ner, på ett nyanserat 
sätt muntligt förmedla 
egna tankar och åsikter 
samt genomföra muntlig 
framställning inför en 
grupp. Detta gör eleven 
med säkerhet. Språk, 
stil och disposition är 
väl anpassade till syfte, 
mottagare och kommu
nikationssituation och 
eleven använder med 
säkerhet och på ett 
effektfullt sätt retoriska 
verkningsmedel.
Eleven har god åhö
rarkontakt. Vidare kan 
eleven med säkerhet 
använda presentations
tekniska hjälpmedel 
som stöder, tydliggör 
och är väl integrerat i 
den muntliga framställ-
ningen.
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            Mål och centralt innehåll för uppgiften kapitel 1B

MÅL CENTRALT INNEHÅLL E C A

Mål 1. Förmåga 
att tala inför andra 
på ett sätt som är 
lämpligt i kommu
nikationssituatio
nen samt att delta 
på ett konstruktivt 
sätt i förberedda 
samtal och diskus
sioner.

Mål 2. Kunskaper 
om språkriktighet i 
text samt förmåga 
att utforma munt
liga framställningar 
och texter som 
fungerar väl i sitt 
sammanhang.

Mål 3. Kunskaper 
om den retoriska 
arbetsproces
sen, dvs. att på 
ett strukturerat 
och metodiskt 
sätt planera och 
genomföra muntlig 
och skriftlig fram
ställning som tar 
hänsyn till syfte, 
mottagare och 
kommunikationssi
tuation i övrigt.

Muntlig framställning 
med fördjupad tillämp
ning av den retoriska 
arbetsprocessen som 
stöd i planering och utfö
rande samt som redskap 
för analys. Användning 
av såväl digitala som 
andra presentations
tekniska hjälpmedel för 
att stödja och förbättra 
muntliga framställ
ningar.

Eleven kan, i förberedda 
samtal och diskussio
ner, muntligt förmedla 
egna tankar och åsikter 
samt genomföra muntlig 
framställning inför en 
grupp. Detta gör eleven 
med viss säkerhet. 
Språk, stil och dispo
sition är anpassade till 
syfte, mottagare och 
kommunikationssitua
tion, och eleven använ
der med viss säkerhet 
retoriska verkningsme
del.
Eleven har viss åhö
rarkontakt. Vidare kan 
eleven med viss säker-
het använda presenta
tionstekniska hjälpme
del.

Eleven kan, i förberedda 
samtal och diskussio
ner, på ett nyanserat 
sätt muntligt förmedla 
egna tankar och åsikter 
samt genomföra muntlig 
framställning inför en 
grupp. Detta gör eleven 
med viss säkerhet. 
Språk, stil och disposi
tion är väl anpassade 
till syfte, mottagare och 
kommunikationssitua
tion, och eleven använ
der med säkerhet reto
riska verkningsmedel.
Eleven har viss åhö
rarkontakt. Vidare kan 
eleven med viss säkerhet 
använda presentations
tekniska hjälpmedel 
som stöder och tydliggör 
den muntliga framställ
ningen.

Eleven kan, i förberedda 
samtal och diskussio
ner, på ett nyanserat 
sätt muntligt förmedla 
egna tankar och åsikter 
samt genomföra muntlig 
framställning inför en 
grupp. Detta gör eleven 
med säkerhet. Språk, 
stil och disposition är 
väl anpassade till syfte, 
mottagare och kommu
nikationssituation och 
eleven använder med 
säkerhet och på ett 
effektfullt sätt retoriska 
verkningsmedel.
Eleven har god åhö
rarkontakt. Vidare kan 
eleven med säkerhet 
använda presentations
tekniska hjälpmedel 
som stöder, tydliggör 
och är väl integrerat i 
den muntliga framställ
ningen.

Mål 3. Kunskaper 
om den retoriska 
arbetsproces
sen, dvs. att på 
ett strukturerat 
och metodiskt 
sätt planera och 
genomföra muntlig 
och skriftlig fram
ställning som tar 
hänsyn till syfte, 
mottagare och 
kommunikationssi
tuation i övrigt.

Muntlig framställning 
med fördjupad tillämp
ning av den retoriska 
arbetsprocessen som 
stöd i planering och utfö
rande samt som redskap 
för analys. Användning 
av såväl digitala som 
andra presentations
tekniska hjälpmedel för 
att stödja och förbättra 
muntliga framställ
ningar.

Eleven kan i skriftlig 
eller muntlig argumen
tation formulera en tes 
och ge välgrundade 
argument till stöd för 
den.

Eleven kan i skriftlig 
eller muntlig argumen
tation formulera en tes, 
hålla sig konsekvent till 
den och ge välgrundade 
argument till stöd för 
den.

Eleven kan i skriftlig 
eller muntlig argumen
tation formulera en tes, 
hålla sig konsekvent till 
den och ge välgrundade 
och nyanserade argu
ment till stöd för den.
Dessutom kan eleven på 
ett relevant sätt bemöta 
tänkta motargument.
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            Mål och centralt innehåll för uppgiften kapitel 2

MÅL CENTRALT INNEHÅLL E C A

Mål 3. Kunskaper 
om den retoriska 
arbetsproces
sen...planera och 
genomföra muntlig 
och skriftlig fram
ställning ... 
(Svenska 3)

Skriftlig framställning 
som anknyter till den 
vetenskapliga texttypen 
och som behandlar någon 
aspekt av svenskämnet. 
Användning av digitala 
verktyg för textbearbet
ning samt för respons på 
och samarbete när det 
gäller texter.

Eleven kan i skriftlig eller 
muntlig argumentation 
formulera en tes och ge 
välgrundade argument 
till stöd för den.

Eleven kan i skriftlig eller 
muntlig argumentation 
formulera en tes, hålla 
sig konsekvent till den 
och ge välgrundade argu
ment till stöd för den.

Eleven kan i skriftlig eller 
muntlig argumentation 
formulera en tes, hålla 
sig konsekvent till den 
och ge välgrundade och 
nyanserade argument till 
stöd för den.
Dessutom kan eleven på 
ett relevant sätt bemöta 
tänkta motargument.

Mål 4. Förmåga att 
läsa, arbeta med, 
reflektera över och 
kritiskt granska 
texter samt pro
ducera egna texter 
med utgångspunkt i 
det lästa. 
(Svenska 3)

Viktiga generella drag 
som rör disposition, språk 
och stil i texter av veten
skaplig karaktär.
Läsning av och arbete 
med texter, vilket inklude
rar strukturering, sovring, 
sammanställning, sam
manfattning och källkri
tisk granskning.

Eleven kan med viss 
säkerhet samla, sovra 
och sammanställa stora 
mängder information 
från olika källor och kan 
med utgångspunkt från 
detta skriva texter av 
vetenskaplig karaktär och 
andra texter.
Texterna är samman
hängande och har tydligt 
urskiljbar disposition. 
Texterna är dessutom 
till viss del anpassade 
till syfte, mottagare och 
kommunikationssituation.
Eleven kan värdera och 
granska källor kritiskt, 
tillämpa regler för citat 
och referatteknik samt i 
huvudsak följa skriftsprå
kets normer för språkrik
tighet.
Eleven behandlar käl
lorna på ett rimligt sätt 
och drar relevanta slut
satser utifrån källmateri
alet. Språket är varierat 
och innehåller goda for-
muleringar.

Eleven kan med viss 
säkerhet samla, sovra 
och sammanställa stora 
mängder information 
från olika källor och kan 
med utgångspunkt från 
detta skriva texter av 
vetenskaplig karaktär och 
andra texter.
Texterna är samman
hängande och väldispo-
nerade. Texterna är dess
utom anpassade till syfte, 
mottagare och kommuni
kationssituation.
Eleven kan värdera och 
granska källor kritiskt, 
tillämpa regler för citat 
och referatteknik samt i 
huvudsak följa skriftsprå
kets normer för språkrik
tighet.
Eleven behandlar käl
lorna på ett rimligt sätt 
och drar relevanta slut
satser utifrån källmateri
alet. Språket är klart och 
varierat samt innehåller 
goda formuleringar.

Eleven kan med säkerhet 
samla, sovra och sam
manställa stora mängder 
information från olika 
källor och skriver med 
utgångspunkt från detta 
texter av vetenskaplig 
karaktär och andra texter.
Texterna är samman
hängande och väldis-
ponerade. Texterna är 
dessutom väl anpassade 
till syfte, mottagare och 
kommunikationssituation. 
Eleven kan värdera och 
granska källor kritiskt, 
tillämpa regler för citat 
och referatteknik samt i 
huvudsak följa skriftsprå
kets normer för språkrik
tighet.
Eleven behandlar käl
lorna på ett skickligt sätt 
och drar relevanta slut
satser utifrån källmateri
alet. Språket är träffsä-
kert, klart, varierat och 
överlag välformulerat.
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            Mål och centralt innehåll för uppgiften kapitel 3

MÅL CENTRALT INNEHÅLL E C A

Kunskaper om den 
retoriska arbets
processen, dvs. att 
på ett strukturerat 
och metodiskt 
sätt planera och 
genomföra muntlig 
och skriftlig fram
ställning som tar 
hänsyn till syfte, 
mottagare och 
kommunikationssi
tuation i övrigt.

Muntlig framställning 
med fördjupad tillämp
ning av den retoriska 
arbetsprocessen som 
stöd i planering och utfö
rande samt som redskap 
för analys. Användning av 
såväl digitala som andra 
presentationstekniska 
hjälpmedel för att stödja 
och förbättra muntliga 
framställningar.

Eleven kan med viss 
säkerhet använda 
grundläggande retoriska 
begrepp som verktyg i 
enkla analyser av retorik.

Eleven kan använda 
grundläggande retoriska 
begrepp som verktyg 
i utförliga analyser av 
retorik.

Eleven kan med god 
säkerhet använda 
grundläggande retoriska 
begrepp som verktyg i 
utförliga och nyanserade 
analyser av retorik.
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           Mål och centralt innehåll för uppgiften kapitel 4

MÅL CENTRALT INNEHÅLL E C A

Mål 4. Förmåga att 
läsa, arbeta med, 
reflektera över och 
kritiskt granska 
texter samt pro
ducera egna texter 
med utgångspunkt i 
det lästa.

Viktiga generella drag 
som rör disposition, 
språk och stil i texter av 
vetenskaplig karaktär.
Läsning av och arbete 
med texter, vilket inklu
derar strukturering, 
sovring, sammanställ
ning, sammanfattning 
och källkritisk gransk
ning.
Skriftlig framställning 
som anknyter till den 
vetenskapliga textty
pen och som behand
lar någon aspekt av 
svenskämnet. Använd
ning av digitala verktyg 
för textbearbetning 
samt för respons på och 
samarbete när det gäller 
texter.

Eleven kan med viss 
säkerhet samla, sovra 
och sammanställa stora 
mängder information 
från olika källor och kan 
med utgångspunkt från 
detta skriva texter av 
vetenskaplig karaktär 
och andra texter.
Texterna är samman
hängande och har tydligt 
urskiljbar disposition. 
Texterna är dessutom 
till viss del anpassade 
till syfte, mottagare och 
kommunikationssitua
tion.
Eleven kan värdera och 
granska källor kritiskt, 
tillämpa regler för 
citat och referatteknik 
samt i huvudsak följa 
skriftspråkets normer för 
språkriktighet.
Eleven behandlar käl
lorna på ett rimligt sätt 
och drar relevanta slut
satser utifrån källmateri
alet. Språket är varierat 
och innehåller goda 
formuleringar.

Eleven kan med viss 
säkerhet samla, sovra 
och sammanställa stora 
mängder information 
från olika källor och kan 
med utgångspunkt från 
detta skriva texter av 
vetenskaplig karaktär 
och andra texter.
Texterna är samman
hängande och väldis-
ponerade. Texterna är 
dessutom anpassade 
till syfte, mottagare och 
kommunikationssitua
tion.
Eleven kan värdera och 
granska källor kritiskt, 
tillämpa regler för 
citat och referatteknik 
samt i huvudsak följa 
skriftspråkets normer för 
språkriktighet.
Eleven behandlar käl
lorna på ett rimligt sätt 
och drar relevanta slut
satser utifrån källmateri
alet. Språket är klart och 
varierat samt innehåller 
goda formuleringar.

Eleven kan med säkerhet 
samla, sovra och sam
manställa stora mängder 
information från olika 
källor och skriver med 
utgångspunkt från detta 
texter av vetenskaplig 
karaktär och andra 
texter.
Texterna är samman
hängande och väldis-
ponerade. Texterna är 
dessutom väl anpassade 
till syfte, mottagare och 
kommunikationssitua
tion. Eleven kan värdera 
och granska källor kri
tiskt, tillämpa regler för 
citat och referatteknik 
samt i huvudsak följa 
skriftspråkets normer för 
språkriktighet.
Eleven behandlar käl
lorna på ett skickligt sätt 
och drar relevanta slut
satser utifrån källmateri
alet. Språket är träffsä
kert, klart, varierat och 
överlag välformulerat.
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           Mål och centralt innehåll för uppgiften kapitel 5A

MÅL CENTRALT INNEHÅLL E C A

Mål 4. Förmåga att 
läsa, arbeta med, 
reflektera över och 
kritiskt granska 
texter samt pro
ducera egna texter 
med utgångspunkt i 
det lästa.

Viktiga generella drag 
som rör disposition, 
språk och stil i texter av 
vetenskaplig karaktär.
Läsning av och arbete 
med texter, vilket inklu
derar strukturering, 
sovring, sammanställ
ning, sammanfattning 
och källkritisk gransk
ning.
Skriftlig framställning 
som anknyter till den 
vetenskapliga texttypen 
och som behandlar någon 
aspekt av svenskämnet. 
Användning av digitala 
verktyg för textbearbet
ning samt för respons på 
och samarbete när det 
gäller texter.

Eleven kan med viss 
säkerhet samla, sovra 
och sammanställa stora 
mängder information 
från olika källor och kan 
med utgångspunkt från 
detta skriva texter av 
vetenskaplig karaktär 
och andra texter.
Texterna är samman
hängande och har tydligt 
urskiljbar disposition. 
Texterna är dessutom 
till viss del anpassade 
till syfte, mottagare och 
kommunikationssitua
tion.
Eleven kan värdera och 
granska källor kritiskt, 
tillämpa regler för citat 
och referatteknik samt i 
huvudsak följa skriftsprå
kets normer för språkrik
tighet.
Eleven behandlar käl
lorna på ett rimligt sätt 
och drar relevanta slut
satser utifrån källmateri
alet. Språket är varierat 
och innehåller goda 
formuleringar.

Eleven kan med viss 
säkerhet samla, sovra 
och sammanställa stora 
mängder information 
från olika källor och kan 
med utgångspunkt från 
detta skriva texter av 
vetenskaplig karaktär 
och andra texter.
Texterna är samman
hängande och väldis-
ponerade. Texterna är 
dessutom anpassade 
till syfte, mottagare och 
kommunikationssitua
tion.
Eleven kan värdera och 
granska källor kritiskt, 
tillämpa regler för citat 
och referatteknik samt i 
huvudsak följa skriftsprå
kets normer för språkrik
tighet.
Eleven behandlar käl
lorna på ett rimligt sätt 
och drar relevanta slut
satser utifrån källmateri
alet. Språket är klart och 
varierat samt innehåller 
goda formuleringar.

Eleven kan med säkerhet 
samla, sovra och sam
manställa stora mängder 
information från olika 
källor och skriver med 
utgångspunkt från detta 
texter av vetenskaplig 
karaktär och andra texter.
Texterna är samman
hängande och väldis-
ponerade. Texterna är 
dessutom väl anpassade 
till syfte, mottagare och 
kommunikationssitua
tion. Eleven kan värdera 
och granska källor kri
tiskt, tillämpa regler för 
citat och referatteknik 
samt i huvudsak följa 
skriftspråkets normer för 
språkriktighet.
Eleven behandlar käl
lorna på ett skickligt sätt 
och drar relevanta slut
satser utifrån källmateri
alet. Språket är träffsä-
kert, klart, varierat och 
överlag välformulerat.

Mål 5. Kunska
per om centrala 
svenska och inter
nationella skön
litterära verk och 
författarskap samt 
förmåga att sätta 
in dessa i ett sam
manhang.

Mål 6. Kunskaper 
om genrer samt 
berättartekniska 
och stilistiska drag, 
dels i skönlitteratur 
från olika tider, dels 
i film och andra 
medier.

Mål 7. Förmåga att 
läsa, arbeta med 
och reflektera över 
skönlitteratur från 
olika tider och kul
turer författade av 
såväl kvinnor som 
män samt produ
cera egna texter 
med utgångspunkt i 
det lästa.

Skönlitterära texter, för
fattade av såväl kvinnor 
som män, inom genrerna 
prosa, lyrik och dramatik. 
Litteraturvetenskapligt 
inriktad analys av stilme
del och berättartekniska 
grepp. Litteraturveten
skapliga begrepp och 
verktyg.

Eleven kan göra en för
djupad, textnära litterär 
analys av ett tema, en 
genre eller ett författar
skap. I analysen använder 
eleven med viss säkerhet 
litteraturvetenskapliga 
begrepp och verktyg samt 
ger stöd för sin tolkning 
genom belägg från tex
terna.

Eleven kan göra en för
djupad och utförlig text
nära litterär analys av ett 
tema, en genre eller ett 
författarskap. I analysen 
använder eleven med viss 
säkerhet litteraturve
tenskapliga begrepp och 
verktyg samt ger stöd 
för sin tolkning genom 
väl valda belägg från 
texterna.

Eleven kan göra en 
fördjupad, utförlig, träff
säker och nyanserad 
textnära litterär analys av 
ett tema, en genre eller 
ett författarskap ur flera 
perspektiv. I analysen 
använder eleven med 
säkerhet litteraturve
tenskapliga begrepp och 
verktyg samt ger stöd 
för sin tolkning genom 
väl valda belägg från 
texterna.
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           Mål och centralt innehåll för uppgiften kapitel 5B

MÅL CENTRALT INNEHÅLL E C A

Mål 5.  Kunskaper 
om centrala 
svenska och inter
nationella skön
litterära verk och 
författarskap samt 
förmåga att sätta 
in dessa i ett sam
manhang.

Mål 6. Kunskaper 
om genrer samt 
berättartekniska 
och stilistiska drag, 
dels i skönlitteratur 
från olika tider, dels 
i film och andra 
medier.

Mål 7. Förmåga att 
läsa, arbeta med 
och reflektera över 
skönlitteratur från 
olika tider och kul
turer författade av 
såväl kvinnor som 
män samt produ
cera egna texter 
med utgångspunkt i 
det lästa.

Skönlitterära texter, 
författade av såväl 
kvinnor som män, inom 
genrerna prosa, lyrik 
och dramatik. Littera
turvetenskapligt inriktad 
analys av stilmedel och 
berättartekniska grepp. 
Litteraturvetenskapliga 
begrepp och verktyg.

Eleven kan göra en för
djupad, textnära litterär 
analys av ett tema, en 
genre eller ett författar
skap. I analysen använ
der eleven med viss 
säkerhet litteraturve
tenskapliga begrepp och 
verktyg samt ger stöd 
för sin tolkning genom 
belägg från texterna.

Eleven kan göra en för
djupad och utförlig text-
nära litterär analys av ett 
tema, en genre eller ett 
författarskap. I analysen 
använder eleven med 
viss säkerhet litteratur
vetenskapliga begrepp 
och verktyg samt ger 
stöd för sin tolkning 
genom väl valda belägg 
från texterna.

Eleven kan göra en för
djupad, utförlig, träffsä-
ker och nyanserad text-
nära litterär analys av 
ett tema, en genre eller 
ett författarskap ur flera 
perspektiv. I analysen 
använder eleven med 
säkerhet litteraturve
tenskapliga begrepp och 
verktyg samt ger stöd 
för sin tolkning genom 
väl valda belägg från 
texterna.
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           Mål och centralt innehåll för uppgiften kapitel 6

MÅL CENTRALT INNEHÅLL E C A

Mål 1. Förmåga 
att tala inför andra 
på ett sätt som är 
lämpligt i kommu
nikationssituatio
nen samt att delta 
på ett konstruktivt 
sätt i förberedda 
samtal och diskus
sioner.

Mål 2. Kunskaper 
om språkriktighet i 
text samt förmåga 
att utforma munt
liga framställningar 
och texter som 
fungerar väl i sitt 
sammanhang.

Mål 3. Kunskaper 
om den retoriska 
arbetsproces
sen, dvs. att på 
ett strukturerat 
och metodiskt 
sätt planera och 
genomföra muntlig 
och skriftlig fram
ställning som tar 
hänsyn till syfte, 
mottagare och 
kommunikationssi
tuation i övrigt.

Muntlig framställning 
med fördjupad tillämp
ning av den retoriska 
arbetsprocessen som 
stöd i planering och utfö
rande samt som redskap 
för analys. Användning av 
såväl digitala som andra 
presentationstekniska 
hjälpmedel för att stödja 
och förbättra muntliga 
framställningar.

Eleven kan, i förberedda 
samtal och diskussioner, 
muntligt förmedla egna 
tankar och åsikter samt 
genomföra muntlig fram
ställning inför en grupp. 
Detta gör eleven med 
viss säkerhet. Språk, 
stil och disposition är 
anpassade till syfte, 
mottagare och kommu
nikationssituation, och 
eleven använder med 
viss säkerhet retoriska 
verkningsmedel.
Eleven har viss åhö
rarkontakt. Vidare kan 
eleven med viss säkerhet 
använda presentations
tekniska hjälpmedel.

Eleven kan, i förberedda 
samtal och diskussioner, 
på ett nyanserat sätt 
muntligt förmedla egna 
tankar och åsikter samt 
genomföra muntlig fram
ställning inför en grupp. 
Detta gör eleven med 
viss säkerhet. Språk, 
stil och disposition är 
väl anpassade till syfte, 
mottagare och kommu
nikationssituation, och 
eleven använder med 
säkerhet retoriska verk
ningsmedel.
Eleven har viss åhö
rarkontakt. Vidare kan 
eleven med viss säkerhet 
använda presentations
tekniska hjälpmedel som 
stöder och tydliggör 
den muntliga framställ-
ningen.

Eleven kan, i förberedda 
samtal och diskussioner, 
på ett nyanserat sätt 
muntligt förmedla egna 
tankar och åsikter samt 
genomföra muntlig fram
ställning inför en grupp. 
Detta gör eleven med 
säkerhet. Språk, stil och 
disposition är väl anpas
sade till syfte, mottagare 
och kommunikationssitu
ation och eleven använ
der med säkerhet och på 
ett effektfullt sätt reto
riska verkningsmedel.
Eleven har god åhö
rarkontakt. Vidare kan 
eleven med säkerhet 
använda presentations
tekniska hjälpmedel 
som stöder, tydliggör 
och är väl integrerat i 
den muntliga framställ-
ningen.

Mål 9. Kunskaper 
om språkförhål
landen i Sverige 
och övriga Norden 
samt det svenska 
språkets ursprung. 
Förmåga att reflek
tera över olika 
former av språklig 
variation.

Det svenska språkets 
ursprung, historiska 
utveckling och släkt
skapsförhållanden. 
Språkförändring.

Eleven kan översikt
ligt redogöra för några 
aspekter av det svenska 
språkets släktskapsför
hållanden och historiska 
utveckling.

Eleven kan utförligt redo
göra för några aspekter 
av det svenska språkets 
släktskapsförhållanden 
och historiska utveckling.

Eleven kan utförligt och 
nyanserat redogöra för 
några aspekter av det 
svenska språkets släkt
skapsförhållanden och 
historiska utveckling.
Dessutom kan eleven 
dra relevanta generella 
slutsatser om språkför
ändring.
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