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SVENSKA OCH LITTERATUR 

Stödmaterial till bedömningskriterierna för vitsordet 8 i slutbedömningen i svenska och litteratur 

Mål för undervisningen Innehåll Föremål för bedömningen 
i läroämnet 

STÖDMATERIAL 
Kunskaper som understiger 
vitsordet åtta 

Kunskapskrav för vitsordet 
åtta 

STÖDMATERIAL 
Kunskaper som överstiger 
vitsordet åtta 

Att kommunicera 

M1 handleda eleven att 
utveckla sin förmåga att 
kommunicera målinriktat, 
ändamålsenligt, etiskt och på 
ett konstruktivt sätt i olika 
kommunikationsmiljöer  

I1 
 

Förmåga att kommunicera 
i olika slag av 
kommunikationsmiljöer  

Eleven kommunicerar på ett 
ändamålsenligt sätt i olika 
bekanta 
kommunikationsmiljöer och 
-situationer och lyssnar på 
andra. 

Eleven kan kommunicera 
målinriktat i olika slag av 
kommunikationsmiljöer och -
situationer, visar att hen 
förstår andras inlägg och kan 
iaktta hur den egna 
kommunikationen påverkar 
andra. 

Eleven kommunicerar 
målinriktat och etiskt i många 
olika slag av 
kommunikationsmiljöer, kan 
tolka andras budskap och 
syften samt anpassa sin 
kommunikation enligt 
situationen, sina syften och 
deltagarna. 

M2 uppmuntra eleven att 
utveckla sin förmåga att 
kommunicera i grupp och 
utveckla förmågan att motivera 
sina åsikter och sina språkliga 
och kommunikativa val 

I1 
 

Förmåga att kommunicera 
i grupp 

Eleven kan uttrycka sina 
åsikter, strävar efter att 
motivera dem och ta hänsyn 
till andra. 

Eleven kan uttrycka sina 
åsikter och motivera dem på 
ett trovärdigt sätt, beaktar 
andras åsikter och samarbetar 
med andra i 
kommunikationssituationer. 

Eleven kan uttrycka sina åsikter 
och motivera dem på ett 
övertygande sätt, beaktar 
andras åsikter, utvecklar idéer 
tillsammans med andra och 
agerar konstruktivt i 
kommunikationssituationer, 
också i konflikt- eller 
problemsituationer. 

M3 stödja eleven i att bredda 
sin förmåga att uttrycka sig i 
olika slag av 
kommunikationssituationer, 
även genom drama 
 
 

I1 
 

Förmåga att uttrycka sig 
med retoriska hjälpmedel 
och uppträda inför publik 

Eleven kan uttrycka sig och 
under handledning använda 
sig av retoriska grepp. 
Eleven kan framföra både 
ett spontant och ett 
förberett enkelt anförande 
eller diskussionsinlägg om 
ett för eleven bekant ämne. 
 

Eleven kan uttrycka sig såsom 
situationen och ändamålet 
kräver och använda sig av 
retoriska grepp. Eleven kan 
framföra både ett spontant 
och ett förberett anförande 
eller diskussionsinlägg, ta 
hänsyn till sin publik och 
använda några retoriska knep 
för att åskådliggöra sitt 
budskap. 

Eleven kan uttrycka sig 
mångsidigt och använda sig av 
retoriska grepp på ett 
ändamålsenligt sätt. Eleven kan 
framföra både ett spontant och 
ett självständigt förberett 
anförande även om ett svårare 
ämne, uttrycker sig klart och 
tydligt, riktar sig till sin publik 
och använder mångsidigt 
retoriska knep för att 
åskådliggöra sitt budskap.  
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M4 uppmuntra eleven att 
vidareutveckla sina 
kommunikativa färdigheter så 
att hen lär sig observera sin 
egen kommunikation och 
identifiera sina styrkor och 
svagheter i olika 
kommunikationsmiljöer, även 
multimediala 

I1 
 

Förmåga att utveckla sina 
kommunikativa 
färdigheter 

Eleven kan i någon mån 
beskriva sin kommunikativa 
kompetens på basis av 
feedback från andra. 
 

Eleven kan utvärdera sin 
kommunikativa kompetens i 
olika kommunikationsmiljöer 
på basis av feedback från 
andra och vet vilka områden 
som behöver utvecklas. 

 

Eleven kan iaktta sig själv och 
realistiskt utvärdera sin 
kommunikativa kompetens, är 
medveten om sina styrkor och 
vilka områden som behöver 
utvecklas och utvecklar sina 
färdigheter på basis av 
feedback. 
 
 

Att tolka texter 

M5 handleda eleven i att 
utveckla de lässtrategier och 
metakognitiva färdigheter som 
behövs för att läsa, förstå, tolka 
och analysera texter och för att 
utvärdera sin läsfärdighet och 
bli medveten om hur den 
behöver utvecklas 

I2 
 

Behärskande av 
lässtrategier  

Eleven kan under 
handledning använda sig av 
några lässtrategier.  
Eleven kan i någon mån 
beskriva sin läskunnighet. 
 

Eleven kan självständigt 
använda sig av lässtrategier.  
Eleven kan utvärdera sin egen 
läskunnighet och namnge de 
områden hen behöver 
utveckla.  
 

Eleven kan välja 
ändamålsenliga lässtrategier 
samt självständigt och flexibelt 
använda sig av dem. 
Eleven kan realistiskt utvärdera 
sin egen läskunnighet, är 
medveten om sina styrkor och 
svagheter inom området och 
kan utveckla sina färdigheter 
på basis av feedback.  

M6 att erbjuda eleven många 
olika möjligheter att välja, 
använda, analysera och tolka 
många olika slag av 
skönlitterära, fakta- och 
medietexter och därvid 
använda lämpliga begrepp  

I2 
 

Multilitteracitets-
kompetens och förmåga 
att bredda sin textvärld 

Eleven övar sig att bruka 
och analysera olika typer av 
texter men håller sig främst 
till välbekanta texter. 

 

Eleven kan med hjälp av 
handledning bruka och 
analysera många olika slag av 
texter, också sådana typer av 
texter som är obekanta för 
eleven samt använda några 
analytiska begrepp. 

Eleven kan självständigt välja 
texter enligt situationen och 
ändamålet. Eleven brukar, 
analyserar och bedömer 
många olika slag av texter, 
också sådana typer av texter 
som är obekanta för eleven. 

M7 handleda eleven i att 
utveckla analytisk och kritisk 
läsfärdighet, förmåga att 
analysera och tolka texter samt 
befästa och bredda ord- och 
begreppsförrådet 

I2 
 

Förmåga att analysera och 
tolka texter 

Eleven känner igen och kan 
namnge några textgenrer, 
deras syften och i vilka 
sammanhang de 
förekommer. 

 

Eleven kan granska texter 
kritiskt, känner igen olika 
textgenrer och kan beskriva 
några språkliga och textuella 
drag i förklarande, 
instruerande och 
argumenterande texter samt 
förstår att olika texter har olika 
upphov och syften. 

Eleven kan analysera språkliga, 
visuella och textuella drag i 
olika textgenrer med hjälp av 
ändamålsenliga begrepp. 
Eleven kan läsa texter kritiskt 
och tolka dem i relation till 
deras upphov och syften. 

M8 sporra eleven att utveckla I2 Färdighet i Eleven kan under Eleven kan namnge de Eleven behärskar de centrala 
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sin förmåga att utnyttja flera 
olika källor för att få 
information och att använda 
denna information på ett 
ändamålsenligt sätt  

 informationssökning och 
källkritik 

handledning söka 
information i lätt tillgängliga 
källor. Eleven övar sig att 
använda och välja källor. 

centrala faserna vid 
informationssökning och vet 
var och hur man kan söka 
information. Eleven kan 
värdera vilken information 
som är användbar och avgöra 
vilka källor som är tillförlitliga. 
 

faserna vid 
informationssökning och 
arbetar enligt dem.  
Eleven kan mångsidigt värdera 
och avgöra vilka källor och 
uppgifter som är tillförlitliga 
och användbara och 
självständigt välja källor som 
lämpar sig för uppgiften. 
 

M9 väcka elevens intresse för 
nya slag av fiktiva texter och 
litteratur, bredda elevens 
erfarenheter av att lyssna till 
och läsa texter samt bearbeta 
dessa och samtidigt fördjupa 
elevens förståelse av fiktion  

I2 
 

Förmåga att analysera och 
tolka fiktiva texter samt 
att ge uttryck för sin  
läserfarenhet 

Eleven kan redogöra för 
innehållet i fiktiva texter och 
hittar under handledning 
relevanta detaljer i texterna.   
Eleven hittar under 
handledning lämpliga texter 
och övar sig att dela med sig 
av sina läserfarenheter. 
Eleven har läst några böcker. 
 

Eleven kan tolka fiktiva texter, 
använda centrala 
textanalytiska begrepp och kan 
koppla texterna till en kontext. 
Eleven hittar självmant 
lämpliga texter, läser flera 
böcker och breddar villigt samt 
delar med sig av sina 
läserfarenheter.  

Eleven kan tolka fiktiva texter 
och analysera deras struktur 
och språk på ett djupare plan 
och förstår bildspråk.  
Eleven hittar många sätt att 
tolka fiktiva texter och kan 
använda dem som underlag för 
att vidga sin världsbild och 
diskutera med andra. 

Att producera texter 

M10 uppmuntra eleven att 
uttrycka sina åsikter genom att 
skriva och på annat sätt 
producera många olika slag av 
texter, även multimodala, samt 
stödja eleven i att definiera sina 
styrkor och utvecklingsbehov 
som textproducent 

I3 
 

Förmåga att uttrycka 
tankar och producera olika 
slag av texter 
(multilitteracitet) och 
bredda sin textvärld  

Eleven övar sig att 
producera olika typer av 
texter men håller sig främst 
till välbekanta textgenrer. 
Eleven kan beskriva sig själv 
som textproducent utifrån 
respons. 

Eleven producerar under 
handledning texter som är nya 
för eleven och testar olika sätt 
och metoder att producera 
texter för att uttrycka sina 
åsikter.  
 Eleven kan beskriva sig själv 
som textproducent.  

Eleven kan självständigt 
producera texter i olika former 
enligt situationen och 
ändamålet. Eleven kan 
utvärdera sina färdigheter, är 
medveten om sina styrkor och 
kan utveckla sina färdigheter 
utifrån respons. 

M11 erbjuda eleven möjligheter 
att producera berättande, 
beskrivande,  
instruerande och speciellt 
förklarande och 
argumenterande texter, även i 
multimediala miljöer och att 
välja det uttryckssätt som är 
lämpligast för ifrågavarande 

I3 
 

Kunskap om och förmåga 
att använda textgenrer 

Eleven kan vid produktion av 
texter i någon mån utnyttja 
sin kunskap om vilka 
uttryckssätt som 
kännetecknar ifrågavarande 
textgenre. 

 

Eleven kan med hjälp av 
handledning producera 
berättande, beskrivande, 
instruerande och speciellt 
förklarande och 
argumenterande texter och 
använda de uttryckssätt som 
kännetecknar ifrågavarande 
textgenre. 

Eleven producerar självständigt 
förklarande, berättande, 
beskrivande, argumenterande 
och instruerande texter och 
använder mångsidigt 
uttryckssätt som kännetecknar 
dem samt anpassar sitt 
uttryckssätt efter olika syften. 
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textgenre och situation   
 

M12 stödja eleven i att utveckla 
sina textproduktionsprocesser 
och erbjuda eleven möjligheter 
att producera text tillsammans 
med andra, uppmuntra eleven 
att stärka förmågan att ge och 
ta emot respons samt hjälpa 
eleven att utvärdera sig själv 
som textproducent 

I3 
 

Kunskap om och förmåga 
att använda 
textproduktionsprocesser  

Eleven producerar under 
handledning en text steg för 
steg, både individuellt och i 
grupp, och kan i någon mån 
beskriva 
textproduktionsprocessen 
och hur den kunde 
förbättras. 

Eleven kan namnge de olika 
etapperna vid textproduktion 
och kan arbeta med dem både 
individuellt och i grupp.  
Eleven kan ge och ta emot 
respons på sina texter och kan 
utvärdera sina egna 
färdigheter i textproduktion 
och uttrycka sina 
utvecklingsbehov på området. 

Eleven känner till de olika 
etapperna vid textproduktion 
och arbetar enligt dem både 
individuellt och i grupp. Eleven 
tar emot och ger relevant 
respons på texter och kan 
förbättra både sina egna och 
andras texter.  
Eleven kan utvärdera sina 
färdigheter, är medveten om 
sina styrkor och 
utvecklingsbehov och 
utvecklar sina färdigheter.  

M13 handleda eleven att 
utveckla sin skrivfärdighet och 
digitala kompetens och 
fördjupa sin förståelse för 
skrivandet som 
kommunikationsform, bidra till 
kunskap om skriftspråkets 
konventioner och på så sätt 
bidra till att stärka elevens 
kompetens i standardspråket  

I3 
 

Skrivkompetens och 
förmåga att tillämpa 
skriftspråkets 
konventioner 

Eleven strävar efter att 
strukturera sina texter och 
följa de grundläggande 
rättstavningsreglerna.  
Eleven skriver relativt 
flytande för hand och 
digitalt. 

Eleven känner till 
skriftspråkets grundläggande 
strukturer och det skrivna 
standardspråkets normer och 
kan använda dessa vid 
produktion och bearbetning av 
sina texter. Eleven skriver 
flytande för hand och digitalt. 

Eleven känner väl till 
skriftspråkets strukturer och 
det skrivna standardspråkets 
konventioner och använder 
dem självständigt vid 
produktion och bearbetning av 
egna texter. 
Eleven skriver flytande för 
hand och digitalt. 

M14 erbjuda eleven tillfälle att 
träna sin förmåga att söka, 
bedöma och använda 
information och att använda sig 
av flera olika källor samt göra 
källhänvisningar i sin egen text 
och följa upphovsrättsliga 
normer 

I3 
 

Förmågan att använda och 
presentera information 
och tillämpa 
upphovsrättsliga normer 
(etiska normer för 
kommunikation) 

Eleven kan göra 
anteckningar och 
komprimera det väsentliga 
utifrån det eleven hört, läst 
eller sett.  
Eleven kan under 
handledning använda källor 
och övar sig att ange källor 
och följa de grundläggande 
normerna för upphovsrätt. 
 

Eleven kan i sina texter 
använda information från 
olika håll.  
Eleven kan göra anteckningar, 
komprimera information och 
använda olika källor i sina 
egna texter samt uppge 
dessa. 
Eleven kan tillämpa normerna 
för upphovsrätt och ange sina 
källor. 

Eleven kan på ett naturligt sätt 
kombinera information från 
flera olika källor i sina texter. 
Eleven kan tillämpa normerna 
för upphovsrätt och ange sina 
källor. 

Att förstå språk, litteratur och kultur 
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M15 stödja elevens möjlighet 
att fördjupa sin språkliga 
medvetenhet och väcka 
intresse för språkliga fenomen, 
stödja eleven i att känna igen 
språkets strukturer, olika 
språkvarianter, stildrag och 
nyanser och i att förstå 
betydelsen av språkliga val och 
följderna av dem 

I4 Språklig medvetenhet Eleven kan under 
handledning göra 
iakttagelser om språkliga 
särdrag i texter och 
skillnader mellan olika 
språkliga varianter och 
särdrag. 

Eleven kan beskriva språkliga 
och textuella särdrag i texter, 
fundera över deras betydelser 
och beskriva skillnader mellan 
olika språkliga varianter och 
särdrag.  

 

Eleven undersöker självständigt 
texter och kan självständigt 
analysera språkliga och 
textuella drag i texter samt 
diskutera sina iakttagelser och 
tolkningar. 
Eleven kan göra iakttagelser 
om skillnader mellan språkliga 
varianter och särdrag och 
reflektera över följderna av 
språkliga val. 

M16 handleda eleven i att öka 
sin litteratur- och 
kulturkunskap, bidra till att 
eleven lär känna litteraturens 
historia och modern litteratur 
samt olika litterära genrer och 
ge eleven möjlighet att 
reflektera över litteraturens och 
kulturens betydelse både i sitt 
eget liv och i en mångkulturell 
omvärld 

I4 Litteraturkunskap och 
kulturkännedom samt hur 
läsutvecklingen fortskridit  

Eleven känner till olika 
kulturformer och är 
intresserad av några av dem.  
Eleven kan nämna 
litteraturens huvudgenrer, 
har fått erfarenheter av att 
läsa olika verk och har läst 
några böcker. 

Eleven har insikt i kulturell 
mångfald och kan beskriva sina 
egna kulturella erfarenheter. 
Eleven känner till svenska 
språkets historia, något om de 
nordiska grannspråken samt 
litteraturens olika skeden. 
Eleven har grepp om 
litteraturens huvudgenrer och 
har läst de böcker som man 
har avtalat om inom ämnet. 

Eleven känner till olika 
kulturella uttrycksformer, har 
insikt i kulturell mångfald och 
kan beskriva sina egna 
kulturella erfarenheter.  Eleven 
känner till svenska språkets 
historia, något om de nordiska 
grannspråken samt 
litteraturens olika skeden, har 
lärt känna litteraturens 
huvudgenrer och skaffat sig 
mycket läserfarenhet. 

M17 bidra till att eleven lär 
känna svenska språket och dess 
historia och utveckling, de 
nordiska grannspråken och 
nordisk kultur samt får en 
helhetsbild av övriga språk och 
kulturer i Finland och stödja 
eleven i att reflektera över det 
egna modersmålets betydelse 
och sin språkliga och kulturella 
identitet samt sporra eleven att 
aktivt producera och 
konsumera kultur i olika former 

I4 
 

Förmåga att reflektera 
över den språkliga 
identiteten 

Eleven förstår det egna 
modersmålets innebörd i ett 
mångkulturellt samhälle. 

Eleven kan beskriva den 
språkliga och kulturella 
mångfalden i Finland och  
förstår språkets och 
modersmålet(n)s innebörd för 
en individ och det svenska 
språkets plats bland språken i 
världen. 
 

Eleven kan reflektera över 
språkets innebörd ur både 
samhällets och individens 
perspektiv.  
Eleven uppfattar modersmålets 
innebörd och det svenska 
språkets plats bland språken i 
världen. 

 

 


