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Elevens eget modersmål 

Stödmaterial till profilen för goda kunskaper i slutet av årskurs 9 i elevens eget modersmål som kompletterar den grundläggande utbildningen. 

Mål för undervisningen Innehåll Föremål för bedömningen i 
läroämnet 

STÖDMATERIAL 
Kunskapskrav som 
understiger goda 
kunskaper 

Kunskapskrav för goda 
kunskaper 

STÖDMATERIAL 
Kunskapskrav som 
överstiger goda kunskaper 

Att kommunicera 

M1 handleda eleven att 
främja sin förmåga att 
kommunicera i olika 
situationer och att 
utvärdera sin 
kommunikation 

I1 Förmåga att delta i olika 
kommunikationssituationer 

Eleven kan delta i bekanta 
kommunikationssituationer 
och övar sig att utvärdera 
sin kommunikation.  

Eleven kan delta i olika typer 
av 
kommunikationssituationer 
och utvärdera sin 
kommunikation.  

Eleven kan obehindrat delta 
i olika typer av 
kommunikationssituationer 
och utvärdera sin 
kommunikation mångsidigt. 
  

Att tolka texter 

M2 sporra eleven att 
bredda sitt läsintresse enligt 
sin språkfärdighet 

I2 Hur elevens läsintresse 
breddats 

Eleven har i någon mån 
breddat sitt läsintresse. 

Eleven har breddat sitt 
läsintresse. 

Eleven har breddat och 
stimulerat sitt läsintresse. 

M3 uppmuntra eleven att 
utveckla sin förmåga att 
läsa analytiskt och kritiskt 
och att förstå och tolka 
olika texter  
 

I2 Förmåga att läsa analytiskt 
och kritiskt och att förstå och 
tolka texter 

Eleven kan läsa texter om 
bekanta ämnen på några 
olika sätt, uppfattar det 
centrala innehållet och 
åsikter och övar sig att göra 
iakttagelser om språkliga 
och visuella medel i 
texterna. 

Eleven kan läsa texter på 
några olika sätt, förstår det 
centrala innehållet, åsikter 
och motiveringar och kan i 
någon mån göra iakttagelser 
om språkliga och visuella 
medel i texterna. 

Eleven kan läsa texter och 
ändra på sitt sätt att läsa 
enligt behov, förstår det 
centrala innehållet, kan 
analysera åsikter och 
motiveringar och kan göra 
iakttagelser om språkliga 
och visuella medel i 
texterna. 

M4 handleda eleven att 
stärka sin förmåga att 
utnyttja texter och sina 
läsfärdigheter för att söka 
information och få 
upplevelser samt att 
diskutera texter i olika 
kommunikationsmiljöer 

I2 Förmåga att utnyttja texter 
och sina läsfärdigheter samt 
förmåga att diskutera texter i 
olika kommunikationsmiljöer 

Eleven kan utnyttja texter 
och sina läsfärdigheter för 
att söka information och få 
upplevelser samt kan 
diskutera texter genom att 
fråga och reflektera kring 
sambandet mellan texterna 
och egna erfarenheter. 

Eleven kan utnyttja olika 
texter och sina läsfärdigheter 
för att söka information och 
få upplevelser samt kan 
diskutera olika texter genom 
att fråga, komprimera, 
kommentera och reflektera 
kring sambandet mellan 
texterna och egna 
erfarenheter i olika 
kommunikationsmiljöer. 

Eleven kan mångsidigt 
utnyttja olika texter och 
sina läsfärdigheter för att 
söka information och få 
upplevelser samt kan 
diskutera olika texter 
genom att fråga, 
komprimera, kommentera, 
tolka, värdera och 
reflektera kring sambandet 
mellan texterna och egna 
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erfarenheter i varierande 
kommunikationsmiljöer. 

Att producera texter 

M5 hjälpa eleven att 
utveckla ett eget uttryck i 
sina texter och att stärka en 
positiv inställning till 
skrivande 

I3 Förmåga att producera texter 
och uttrycka sig 

Eleven kan producera 
texter och strävar efter att 
uttrycka sig mångsidigare 
på sitt eget modersmål. 

Eleven kan producera texter 
med mångsidiga uttryck på 
eget modersmål. 

Eleven kan producera 
texter med mångsidiga, 
kreativa och för situationen 
lämpliga uttryck på eget 
modersmål. 

M6 handleda eleven att 
vidareutveckla och bredda 
sina skrivfärdigheter och 
fördjupa sin kunskap om 
textgenrer 

I3 Förmåga att skriva mångsidigt 
och flytande 

Eleven skriver för hand och 
i någon mån även på 
tangentbord. 

Eleven skriver obehindrat 
och tydligt för hand och kan 
skriva på tangentbord i den 
mån det behövs 

Eleven skriver obehindrat, 
tydligt och självständigt för 
hand och kan skriva på 
tangentbord på ett 
mångsidigt sätt. 

M7 uppmuntra eleven att 
producera berättande, 
beskrivande, instruerande, 
argumenterande och 
förklarande texter 

I3 Förmåga att producera texter 
som representerar olika 
textgenrer 

Eleven kan utgående från 
en modell producera 
berättande, beskrivande, 
argumenterande, 
förklarande och 
instruerande texter som 
går att förstå. 

Eleven kan under 
handledning producera 
berättande, beskrivande, 
argumenterande, 
förklarande och instruerande 
texter som är lätta att förstå. 

Eleven kan självständigt 
producera berättande, 
beskrivande, 
argumenterande, 
förklarande och 
instruerande texter som är 
lätta att förstå. 

Att förstå språk, litteratur och kultur 

M8 handleda eleven att 
reflektera över språklig och 
kulturell identitet samt 
användningen av 
modersmålet, 
modersmålets betydelse 
och ställning i olika 
språkgemenskaper och att 
ta del av medier och 
kulturutbud på olika språk 

I4 Hur den kulturella 
medvetenheten utvecklats 
 
 

Eleven kan ge exempel på 
betydelsen av språklig och 
kulturell identitet och 
modersmålet samt det 
egna modersmålets 
ställning i relation till andra 
språk. Eleven kan under 
handledning ta del av 
medier och kulturutbud på 
olika språk. 

Eleven kan beskriva 
betydelsen av språklig och 
kulturell identitet och 
modersmålet samt det egna 
modersmålets ställning i 
relation till andra språk. 
Eleven kan ta del av medier 
och kulturutbud på olika 
språk. 

Eleven kan mångsidigt 
beskriva betydelsen av 
språklig och kulturell 
identitet och modersmålet 
samt det egna 
modersmålets ställning i 
relation till andra språk. 
Eleven kan på egen hand ta 
del av medier och 
kulturutbud på olika språk. 

M9 uppmuntra eleven att 
känna igen olika språkliga 
register, till exempel 
skillnader mellan tal- och 
skriftspråk samt 
språkbruket i olika 
situationer 

I4 Hur den språkliga 
medvetenheten utvecklats 

Eleven identifierar i någon 
mån olika språkliga 
register, skillnader mellan 
tal- och skriftspråk samt 
språkbruket i olika 
situationer. 

Eleven identifierar olika 
språkliga register, skillnader 
mellan tal- och skriftspråk 
samt språkbruket i olika 
situationer. 

Eleven identifierar på ett 
mångsidigt sätt språkliga 
register, skillnader mellan 
tal- och skriftspråk samt 
språkbruket i olika 
situationer. 



3 
 

 

M10 handleda eleven att 
fördjupa sin kunskap om de 
centrala strukturerna i 
modersmålet och att 
analysera dem 

I4 Kunskap om och förmåga att 
använda centrala strukturer 

Eleven känner till centrala 
strukturer i det egna 
modersmålet och använder 
dem enligt en modell. 

Eleven känner till de centrala 
strukturerna i det egna 
modersmålet och använder 
dem under handledning. 

Eleven behärskar 
mångsidigt de centrala 
strukturerna i det egna 
modersmålet och använder 
dem självständigt. 

Att använda språket som stöd för allt lärande 

M11 hjälpa eleven att 
utveckla sin förmåga att 
använda modersmålet för 
att söka och behandla 
information i olika 
läroämnen och miljöer 

I5 Förmåga att söka information 
på det egna modersmålet 

Eleven kan under 
handledning använda sitt 
modersmål som stöd i 
studierna och för att söka 
information. 

Eleven kan använda sitt 
modersmål som stöd i 
studierna och för att söka 
information. 

Eleven kan mångsidigt och 
självständigt använda sitt 
modersmål som stöd i 
studierna och för att söka 
information. 

 

 


