Syfte

Centralt innehåll

Kopplat till det vi gör

I undervisningen ska eleverna få
rikligt med tillfällen att möta,
producera och analysera muntligt
och skriftligt språk

Muntliga presentationer och muntligt
berättande för olika mottagare.

I undervisningen ska eleverna få
rikligt med tillfällen att möta,
producera och analysera muntligt
och skriftligt språk

Skriftlig framställning av texter för
kommunikation och reflektion.
Strategier för att skriva olika typer av
texter som är anpassade efter ämne,
syfte, situation och mottagare.

Förmåga att kommunicera i tal
och skrift och anpassa språket till
ämne, syfte, situation och
mottagare.

Deltagande i samtal och diskussioner,
där språk, innehåll och disposition
anpassats till ämne, syfte, situation
och mottagare, och där argument
används för att tydliggöra egna åsikter
och bemöta andras argument.

Eleven kan samtala om
ämnen som rör vardag,
samhälle, studier och
arbete, och till viss del
anpassa sitt språk efter
syfte, ämne och mottagare. I
diskussioner bemöter
eleven andras argument,
och egna åsikter understöds
med fakta och exempel.

Eleven kan samtala om
ämnen som rör vardag,
samhälle, studier och
arbete, och kan till viss
del anpassa sitt språk efter
syfte, ämne och
mottagare. I diskussioner
bemöter eleven andras
argument med relevanta
motargument, och egna
åsikter understöds med
fakta, exempel och
förklaringar.

Eleven kan samtala om
Manusarbete och scener
komplexa ämnen som rör
och återberättande av
vardag, samhälle, studier och scener man har sett
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
faktaupplysningar, belysande
exempel och förklaringar

Kunskaper om språk och språklig
variation samt förmåga att
reflektera över språkanvändning
och attityder till olika språkbruk.

Textuppbyggnad, textmönster och
språkliga drag i framför allt
berättande, beskrivande och
argumenterande texter.

Eleven kan skriva olika
typer av texter som är
sammanhängande och
begripliga och i huvudsak
följer normerna för den
valda texttypen.

Eleven kan skriva olika
typer av texter som är
sammanhängande,
begripliga och
välstrukturerade och i
huvudsak följer normerna
för den valda texttypen.
Eleven kan delvis anpassa
stilen till texttypen.

Eleven kan skriva olika typer Manusarbete, scener och
av texter, även om komplexa återberättande av scener
ämnen, som är
man har sett
sammanhängande,
begripliga, detaljrika och
välstrukturerade och i
huvudsak följer normerna för
den valda texttypen. Eleven
kan delvis anpassa stilen till
texttypen och läsaren.

Eleven kan göra muntliga
presentationer där
sammanhanget är lätt att
följa.

Eleven kan göra
muntliga presentationer
där sammanhanget är
lätt att följa.

Eleven kan göra muntliga
presentationer där
sammanhanget är lätt att
följa.

Scener

Manusarbete och
loggbok

Kunskaper om det svenska
språkets uppbyggnad och
språkliga normer, dvs. hur ord,
fraser och satser är uppbyggda
samt hur dessa samspelar.

Svenska språkets ordförråd och
struktur i olika
kommunikationssituationer.

Ordförrådet, uttalet och den
grammatiska behärskningen
är tillräckligt goda för att
den skriftliga och muntliga
kommunikationen inte ska
hindras annat än i
undantagsfall.

Eleverna ska också ges möjlighet
att utveckla sådana kunskaper om
muntlig och skriftlig
kommunikation som behövs i
arbetslivet och för vidare studier.

Eleven kan översiktligt
Läsning av och samtal om texter
som används i vardags-, samhälls- återge det huvudsakliga
innehållet i muntliga och
, studie- och arbetsliv.
skriftliga framställningar
som förekommer i
vardagen, samhället,
studierna och arbetet.

Ordförrådet, uttalet och
den grammatiska
behärskningen är
tillräckligt goda för att
den skriftliga och
muntliga
kommunikationen inte ska
hindras. När ordförrådet
inte räcker till kan eleven
visa prov på någon
strategi för att uttrycka sig
på annat sätt.

Ordförrådet, uttalet och den Bänken, scener,
grammatiska behärskningen manusarbete
är tillräckligt goda för att den
skriftliga och muntliga
kommunikationen ska
fungera väl. När ordförrådet
inte räcker till kan eleven
visa prov på olika slags
strategier för att uttrycka sig
på annat sätt.

Eleven kan översiktligt
och med viktiga detaljer
återge det huvudsakliga
innehållet i muntliga och
skriftliga framställningar
som förekommer i
vardagen, samhället,
studierna och arbetet.

Eleven kan med viktiga
detaljer och nyanser återge
det huvudsakliga innehållet i
muntliga och skriftliga
framställningar som
förekommer i vardagen,
samhället, studierna och
arbetet

Som ett komplement till
det teoretiska, vi testar
att gå på arbetsintervju
eller de centrala orden
inom specifika yrken.

Betyget E

Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och anpassar till viss del sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare.
Eleven kan göra muntliga presentationer där sammanhanget är lätt att följa. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
Eleven kan skriva olika typer av texter som är sammanhängande och begripliga och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen. Ordförrådet, uttalet och den grammati
Eleven kan översiktligt återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet. Eleven kan v
Eleven kan översiktligt redogöra för innehållet i enkla texter av olika slag och modern skönlitteratur. Eleven kan anpassa sin läsning efter texttypen och visar genom exempel s
Eleven kan med viss säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
Eleven kan göra enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare, syfte och kommunikationssituation samt hur språk i olika situationer kan ha olika sta
Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för likheter och skillnader mellan svenska och sitt eget modersmål. Eleven kan göra enkla reflektioner över sin egen språkanvändni
Betyget C

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. Ele
Vidare kan eleven med viss säkerhetanvända presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
Eleven kan skriva olika typer av texter som är sammanhängande, begripliga och välstrukturerade och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen. Eleven kan delvis an
Eleven kan översiktligt och med viktiga detaljer återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna o

leven kan värdera och kritiskt granska innehållet med enkla omdömen.
Eleven kan översiktligt redogöra för innehållet i enkla texter av olika slag och modern skönlitteratur. Eleven kan anpassa sin läsning efter texttypen samt visar genom exempel
Eleven kan göra välgrundade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare, syfte och kommunikationssituation samt hur språk i olika situationer kan ha o
Dessutom kan eleven utförligt redogöra för likheter och skillnader mellan svenska och sitt eget modersmål. Eleven kan göra välgrundade reflektioner över sin egen språkanvän
Betyget A

Eleven kan samtala om komplexa ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och kan till stor del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och m
Eleven kan skriva olika typer av texter, även om komplexa ämnen, som är sammanhängande, begripliga, detaljrika och välstrukturerade och i huvudsak följer normerna för den
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den skriftliga och muntliga kommunikationen ska fungera väl. När ordförrådet inte räcker ti
Eleven kan med viktiga detaljer och nyanser återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och
Eleven kan redogöra för innehållet i enkla texter av olika slag och modern skönlitteratur samt relatera innehållet till egna erfarenheter och allmänmänskliga och samhälleliga fö
Eleven kan anpassa sin läsning efter texttypen samt visar genom exempel, och förklarar med dessa som utgångspunkt, skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande,
leven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare, syfte och kommunikationssituation samt hur språk i olika situa
Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för likheter och skillnader mellan svenska och sitt eget modersmål. Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflekt

