
Syfte Centralt innehåll E C A Kopplat till det vi gör.
Läsa och skriva
 Genom undervisningen ska eleverna ges 
möjlighet att utveckla kunskaper om hur man 
formulerar egna åsikter och tankar i olika slags 
texter och genom skilda medier.

Lässtrategier för att förstå och 
tolka texter från olika medier 
samt för att urskilja texters 
budskap, både det uttalade och 
sådant som står mellan raderna.

Eleven kan läsa 
skönlitteratur och 
sakprosatexter för barn och 
ungdomar med flyt genom 
att använda lässtrategier på 
ett i huvudsak fungerande 
sätt. Genom att göra enkla, 
kronologiska 
sammanfattningar av olika 
texters innehåll och 
kommentera centrala delar 
med viss koppling till 
sammanhanget visar eleven 
grundläggande läsförståelse.

Eleven kan läsa skönlitteratur och 
sakprosatexter för barn och 
ungdomar med gott flyt genom att 
använda lässtrategier på ett 
ändamålsenligt sätt. Genom att 
göra utvecklade 
sammanfattningar av olika texters 
innehåll och kommentera centrala 
delar med relativt god koppling till 
sammanhanget visar eleven god 
läsförståelse. Dessutom kan 
eleven, utifrån egna erfarenheter 
och referensramar, tolka och föra 
enkla och relativt väl underbyggda 
resonemang om tydligt 
framträdande budskap i olika 
verk. Eleven kan även beskriva 
sin upplevelse av läsningen på ett 
utvecklat sätt.

Eleven kan läsa skönlitteratur och 
sakprosatexter för barn och 
ungdomar med mycket gott flyt 
genom att använda lässtrategier 
på ett ändamålsenligt och effektivt 
sätt. Genom att göra 
välutvecklade sammanfattningar 
av olika texters innehåll och 
kommentera centrala delar med 
god koppling till sammanhanget 
visar eleven mycket god 
läsförståelse. Dessutom kan 
eleven, utifrån egna erfarenheter 
och referensramar, tolka och föra 
enkla och väl underbyggda 
resonemang om tydligt 
framträdande budskap i olika 
verk. Eleven kan även beskriva 
sin upplevelse av läsningen på ett 
välutvecklat sätt.

Dagbok/loggbok

Undervisningen ska stimulera elevernas 
intresse för att läsa och skriva på svenska. 
Genom undervisningen ska eleverna ges 
möjlighet att utveckla kunskaper om hur man 
formulerar egna åsikter och tankar i olika slags 
texter och genom skilda medier.

Strategier för att skriva olika typer av 
texter med anpassning till deras 
typiska uppbyggnad och språkliga 
drag. Skapande av texter där ord, 
bild och ljud samspelar, såväl med 
som utan digitala verktyg.

Eleven kan skriva olika slags 
texter med begripligt 
innehåll, i huvudsak 
fungerande struktur och viss 
språklig variation. I enkla 
texter kan eleven använda 
grundläggande regler för 
stavning, skiljetecken och 
språkriktighet på ett i 
huvudsak fungerande sätt. 
De berättande texter eleven 
skriver innehåller enkla 
gestaltande beskrivningar 
och enkel handling.

Eleven kan skriva olika slags 
texter med relativt tydligt innehåll, 
relativt väl fungerande struktur 
och viss språklig variation. I enkla 
texter kan eleven använda 
grundläggande regler för 
stavning, skiljetecken och 
språkriktighet på ett relativt väl 
fungerande sätt. De berättande 
texter eleven skriver innehåller 
utvecklade gestaltande 
beskrivningar och utvecklad 
handling. Eleven kan söka, välja 
ut och sammanställa information 
från ett avgränsat urval av källor 
och för då utvecklade 
resonemang om informationens 
användbarhet.

Eleven kan skriva olika slags 
texter med tydligt innehåll, väl 
fungerande struktur och viss 
språklig variation. I enkla texter 
kan eleven använda 
grundläggande regler för 
stavning, skiljetecken och 
språkriktighet på ett väl 
fungerande sätt. De berättande 
texter eleven skriver innehåller 
välutvecklade gestaltande 
beskrivningar och välutvecklad 
handling. Eleven kan söka, välja 
ut och sammanställa information 
från ett avgränsat urval av källor 
och för då välutvecklade 
resonemang om informationens 
användbarhet.

Manusarbete och repetition 
av manus



Undervisningen ska även syfta till att eleverna 
utvecklar förmåga att skapa och bearbeta 
texter, enskilt och tillsammans med andra.

Olika sätt att bearbeta egna och 
gemensamma texter till innehåll och 
form. Hur man ger och tar emot 
respons på texter.

Dessutom kan eleven ge 
enkla omdömen om texters 
innehåll och språk och 
utifrån respons bearbeta 
texter mot ökad tydlighet och 
kvalitet på ett i huvudsak 
fungerande sätt.

Genom att kombinera text med 
olika estetiska uttryck så att de 
samspelar på ett ändamålsenligt 
sätt kan eleven förtydliga, 
förstärka och levandegöra sina 
texters budskap. Dessutom kan 
eleven ge utvecklade omdömen 
om texters innehåll och språk och 
utifrån mottagen respons 
bearbeta texter mot ökad tydlighet 
och kvalitet på ett relativt väl 
fungerande sätt.

Dessutom kan eleven ge 
välutvecklade omdömen om 
texters innehåll och språk och 
utifrån respons bearbeta texter 
mot ökad tydlighet och kvalitet på 
ett väl fungerande sätt.

Manusarbete och feedback 
på scener

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk 
ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och 
om svenska språket. Genom undervisningen ska 
eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt svenska 
tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin 
språkförmåga och kan uttrycka sig i olika 
sammanhang och för skilda syften.

Språkets struktur med 
meningsbyggnad, huvudsatser, 
bisatser, stavningsregler, 
skiljetecken, ords böjningsformer 
och ordklasser. Textuppbyggnad 
med hjälp av sambandsord.

I enkla texter kan eleven 
använda grundläggande 
regler för stavning, 
skiljetecken och 
språkriktighet på ett i 
huvudsak fungerande sätt.

I enkla texter kan eleven använda 
grundläggande regler för 
stavning, skiljetecken och 
språkriktighet på ett relativt väl 
fungerande sätt. De berättande 
texter eleven skriver innehåller 
utvecklade gestaltande 
beskrivningar och utvecklad 
handling. Eleven kan söka, välja 
ut och sammanställa information 
från ett avgränsat urval av källor 
och för då utvecklade 
resonemang om informationens 
användbarhet. 
Sammanställningarna innehåller 
utvecklade beskrivningar, egna 
formuleringar och relativt god 
användning av ämnesspecifika 
ord och begrepp.

I enkla texter kan eleven använda 
grundläggande regler för 
stavning, skiljetecken och 
språkriktighet på ett väl 
fungerande sätt.

Manusarbete och repetition 
av manus

Tala, lyssna och samtala
Genom undervisningen i ämnet svenska som 
andraspråk ska eleverna sammanfattningsvis 
ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 
välja och använda språkliga strategier

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

Eleven kan med ett i 
huvudsak fungerande ord- 
och begreppsförråd samtala 
om bekanta ämnen på ett 
enkelt sätt. I samtalen kan 
eleven ställa frågor och 
framföra egna åsikter på ett 
sätt som till viss del 
upprätthåller samtalet. 
Eleven använder då i 
huvudsak fungerande 
språkliga strategier för att 
förstå och göra sig förstådd.

I samtalen kan eleven ställa frågor 
och framföra egna åsikter på ett 
sätt som till viss del upprätthåller 
samtalet. Eleven använder då i 
huvudsak fungerande språkliga 
strategier för att förstå och göra 
sig förstådd.

Eleven använder då väl 
fungerande språkliga strategier 
för att förstå och göra sig förstådd.

Argumenterande inför 
skapande av scener



Genom undervisningen i ämnet svenska som 
andraspråk ska eleverna sammanfattningsvis 
ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 
anpassa språket efter olika syften, mottagare 
och sammanhang,

Att argumentera i olika 
samtalssituationer och 
beslutsprocesser.

I samtalen kan eleven ställa 
frågor och framföra egna 
åsikter på ett sätt som till 
viss del upprätthåller 
samtalet.

Eleven kan med ett 
ändamålsenligt ord- och 
begreppsförråd samtala om 
bekanta ämnen på ett utvecklat 
sätt. I samtalen kan eleven ställa 
frågor och framföra egna åsikter 
på ett sätt som upprätthåller 
samtalet relativt väl. 

I samtalen kan eleven ställa frågor 
och framföra egna åsikter på ett 
sätt som upprätthåller samtalet 
väl.  Dessutom kan eleven 
förbereda och genomföra 
välutvecklade muntliga 
redogörelser med väl fungerande 
inledning, innehåll och avslutning 
och god anpassning till syfte och 
mottagare.

Argumenterande inför 
skapande av scener

Genom undervisningen ska eleverna ges 
möjlighet att utveckla sina kunskaper om 
svenska språket, dess normer, uppbyggnad, 
uttal, ord och begrepp samt om hur språkbruk 
varierar beroende på sociala sammanhang och 
medier.

Muntliga presentationer och muntligt 
berättande för olika mottagare, om 
ämnen hämtade från vardag och 
skola. Stödord, bilder, digitala 
medier och verktyg samt andra 
hjälpmedel för att planera och 
genomföra en muntlig presentation. 
Hur gester och kroppsspråk kan 
påverka en presentation.

Dessutom kan eleven 
förbereda och genomföra 
enkla muntliga redogörelser 
med i huvudsak fungerande 
inledning, innehåll och 
avslutning och viss 
anpassning till syfte och 
mottagare.

Genom att kombinera text med 
olika estetiska uttryck så att de 
samspelar på ett ändamålsenligt 
sätt kan eleven förtydliga, 
förstärka och levandegöra sina 
texters budskap. Dessutom kan 
eleven förbereda och genomföra 
utvecklade muntliga redogörelser 
med relativt väl fungerande 
inledning, innehåll och avslutning 
och relativt god anpassning till 
syfte och mottagare.

Dessutom kan eleven förbereda 
och genomföra välutvecklade 
muntliga redogörelser med väl 
fungerande inledning, innehåll 
och avslutning och god 
anpassning till syfte och 
mottagare.

Rollspel, även användandet 
av de olika språkliga 
strategierna. 
Argumenterande, 
beskrivande, reflekterande, 
återberättande

I mötet med olika typer av texter, scenkonst 
och annat estetiskt berättande ska eleverna 
ges förutsättningar att utveckla sitt svenska 
språk, den egna identiteten och sin förståelse 
för omvärlden.

Uttal, satsmelodi och sambandet 
mellan betoning och betydelse.

Eleven kan med ett i 
huvudsak fungerande ord- 
och begreppsförråd samtala 
om bekanta ämnen på ett 
enkelt sätt. I samtalen kan 
eleven ställa frågor och 
framföra egna åsikter på ett 
sätt som till viss del 
upprätthåller samtalet. 
Eleven använder då i 
huvudsak fungerande 
språkliga strategier för att 
förstå och göra sig förstådd.

Eleven kan med ett 
ändamålsenligt ord- och 
begreppsförråd samtala om 
bekanta ämnen på ett utvecklat 
sätt. I samtalen kan eleven ställa 
frågor och framföra egna åsikter 
på ett sätt som upprätthåller 
samtalet relativt väl.

Eleven kan med ett 
ändamålsenligt och effektivt ord- 
och begreppsförråd samtala om 
bekanta ämnen på ett välutvecklat 
sätt. I samtalen kan eleven ställa 
frågor och framföra egna åsikter 
på ett sätt som upprätthåller 
samtalet väl. 

Röstövningar

Språkbruk



Genom undervisningen i ämnet svenska som 
andraspråk ska eleverna sammanfattningsvis 
ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 
välja och använda språkliga strategier

Språkliga strategier för att minnas 
och lära, till exempel tankekartor och 
stödord.

Eleven använder då i 
huvudsak fungerande 
språkliga strategier för att 
förstå och göra sig förstådd.

Eleven använder då relativt väl 
fungerande språkliga strategier för att 
förstå och göra sig förstådd.

Eleven kan läsa skönlitteratur och 
sakprosatexter för barn och 
ungdomar med mycket gott flyt 
genom att använda lässtrategier 
på ett ändamålsenligt och effektivt 
sätt.  I samtalen kan eleven ställa 
frågor och framföra egna åsikter 
på ett sätt som upprätthåller 
samtalet väl. Eleven använder då 
väl fungerande språkliga 
strategier för att förstå och göra 
sig förstådd. 

Manusarbete, lära sig 
repliker. Hitta strategier för 
att minnas

Undervisningen ska också bidra till att eleverna får 
förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få 
konsekvenser för en själv och för andra människor. 
Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta 
ansvar för det egna språkbruket i olika sammanhang 
och medier.

Ord, symboler och begrepp som 
används för att uttrycka känslor, 
kunskaper och åsikter. Ords och 
begrepps nyanser och 
värdeladdning.

Genom att kombinera text 
med olika estetiska uttryck 
så att de samspelar på ett i 
huvudsak fungerande sätt 
kan eleven förtydliga, 
förstärka och levandegöra 
sina texters budskap. 

Genom att göra utvecklade 
sammanfattningar av olika texters 
innehåll och kommentera centrala 
delar med relativt god koppling till 
sammanhanget visar eleven god 
läsförståelse. Eleven kan skriva 
olika slags texter med relativt 
tydligt innehåll, relativt väl 
fungerande struktur och viss 
språklig variation. I samtalen kan 
eleven ställa frågor och framföra 
egna åsikter på ett sätt som 
upprätthåller samtalet relativt väl.

Genom att kombinera text med 
olika estetiska uttryck så att de 
samspelar på ett ändamålsenligt 
och effektivt sätt kan eleven 
förtydliga, förstärka och 
levandegöra sina texters 
budskap. 

Testa olika känslor, leka att 
uttrycka. Bänken



Genom undervisningen i ämnet svenska som 
andraspråk ska eleverna sammanfattningsvis 
ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 
anpassa språket efter olika syften, mottagare 
och sammanhang,

Skillnader i språkanvändning 
beroende på vem man skriver till och 
med vilket syfte, till exempel 
skillnader mellan att skriva ett 
personligt sms, ett inlägg i sociala 
medier och att skriva en faktatext.

Dessutom kan eleven 
förbereda och genomföra 
enkla muntliga redogörelser 
med i huvudsak fungerande 
inledning, innehåll och 
avslutning och viss 
anpassning till syfte och 
mottagare.

Dessutom kan eleven, utifrån 
egna erfarenheter och 
referensramar, tolka och föra 
enkla och relativt väl underbyggda 
resonemang om tydligt 
framträdande budskap i olika 
verk. Eleven kan även beskriva 
sin upplevelse av läsningen på ett 
utvecklat sätt.De berättande texter 
eleven skriver innehåller 
utvecklade gestaltande 
beskrivningar och utvecklad 
handling. Eleven kan söka, välja 
ut och sammanställa information 
från ett avgränsat urval av källor 
och för då utvecklade 
resonemang om informationens 
användbarhet.  Dessutom kan 
eleven förbereda och genomföra 
utvecklade muntliga redogörelser 
med relativt väl fungerande 
inledning, innehåll och avslutning 
och relativt god anpassning till 
syfte och mottagare.

Genom att göra välutvecklade 
sammanfattningar av olika texters 
innehåll och kommentera centrala 
delar med god koppling till 
sammanhanget visar eleven 
mycket god läsförståelse. 
Dessutom kan eleven, utifrån 
egna erfarenheter och 
referensramar, tolka och föra 
enkla och väl underbyggda 
resonemang om tydligt 
framträdande budskap i olika 
verk.Eleven kan skriva olika slags 
texter med tydligt innehåll, väl 
fungerande struktur och viss 
språklig variation. Dessutom kan 
eleven förbereda och genomföra 
välutvecklade muntliga 
redogörelser med väl fungerande 
inledning, innehåll och avslutning 
och god anpassning till syfte och 
mottagare.

Rollspel. Vi ringer polisen, 
hur pratar vi då. Hemma vid 
matbordet, med familjen, är 
det samma språk? 


