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1. Allmänna målsättningar 
 
Sekundärstadiet vid Europaskolorna har målsättningen att dels tillhandahålla en formell, 
ämnesbaserad utbildning, dels att stimulera elevernas personliga utveckling i ett bredare 
socialt och kulturellt sammanhang. Den formella utbildningen omfattar förvärvandet av 
kunskap och förståelse, begrepp och färdigheter inom varje ämnesområde. Den 
personliga utvecklingen sker i olika intellektuella, moraliska, sociala och kulturella 
sammanhang. Utbildningen omfattar en medvetenhet om ett passande beteende, en 
förståelse för den miljö som eleverna arbetar och befinner sig i, samt utveckling av elevens 
egen identitet. 
 
De två målsättningarna, som i praktiken är oskiljaktiga, utvecklas i ett sammanhang med 
en ökad medvetenhet om den europeiska kulturens rikedom. Medvetenheten om och 
erfarenheten av ett delat europeiskt liv ska leda eleverna mot en ökad respekt för 
traditioner i varje enskilt land och region i Europa, samtidigt som deras egen nationella 
identitet ska utvecklas och bevaras.  
 
Eleverna i Europaskolorna är framtidens medborgare i Europa och resten av världen. Som 
sådana behöver de flera olika kompetenser när de möter utmaningar i en snabbt 
föränderlig värld. År 2006 antog Europeiska rådet och Europaparlamentet ett europeiskt 
ramverk för nyckelkompetenser för livslångt lärande. Ramverket fastställer åtta 
nyckelkompetenser som alla individer behöver för självförverkligande och personlig 
utveckling, för ett aktivt medborgarskap och för delaktighet i samhället och i arbetslivet:  
 

1. kommunikation på modersmålet 
2. kommunikation på främmande språk 
3. matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens  
4. digital kompetens 
5. lära att lära 
6. social och medborgerlig kompetens 
7. initiativförmåga och företagaranda 
8. kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer 

 
Europaskolornas läroplan avser att utveckla alla dessa kompetenser hos eleverna. 
Kursplanerna för språk bidrar på ett betydande sätt till utveckling av kommunikativa 
kompetenser, men också till de sociala och medborgerliga kompetenserna och till 
elevernas kulturella medvetenhet och uttrycksformer.  
 
Utbildningen i ett L IV (fjärdespråk) är från början ett tillval för alla elever på 
sekundärstadiet från årskurs 4 till årskurs 7. En grundkurs erbjuds till elever i 
årskurserna 4 och 5. Kursen för årskurserna 6 och 7, som leder till studentexamen, är 
avsedd att bygga vidare på grundkursen.  
 
Utbildningsmålen fram till och med slutet av årskurs 5 baseras på två års 
sammanhängande studier av språket (fyra lektionstimmar i veckan i årskurserna 4 och 5) 
och utbildningsmålen för europeisk studentexamen baseras på fyra års 
sammanhängande studier (fyra lektionstimmar i veckan i årskurserna 6 och 7).  
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Utbildningsmålen mäts mot referensnivåer som fastställts i Europarådets gemensamma 
europeiska referensram för språk (CEFR).  
 
CEFR innehåller även de mellanliggande nivåerna A1 och A2+: 
  

Cykel Färdighetsnivå 

Cykel 2 (S 4+5) Nivå A 1 

Cykel 3 (S 6+7) Nivå A 2+ 

 
För inlärning och undervisning av främmande språk vid Europaskolorna hänvisas till 
följande CEFR-riktmärken: 
 

L II (andraspråk) C1 

L III (tredjespråk) B1+ 

L IV (fjärdespråk) A2+ 
 

 

2. Didaktiska principer 
 
Följande didaktiska principer avser att vägleda undervisningen och inlärningen av  
L IV (fjärdespråk). 

 Kommunikativ språkkompetens är ett övergripande inlärningsmål.  
 Färdigheter i hörförståelse, läsning/läsförståelse, muntlig interaktion, muntlig 

produktion och skriftlig produktion ska alla utvecklas men balansen mellan dem 
beror på vilken cykel man är i. 

 Lärare ska ta i beaktande elevens utveckling genom de olika stegen i 
språkinlärningen. Elevers misstag ska användas konstruktivt för att utveckla 
lärandet. 

 Vid undervisningen och inlärningen ska målspråket användas så mycket som 
möjligt. 

 Undervisning och inlärning bör bygga på elevernas befintliga språkkunskaper och 
inlärningsstrategier.  

 En rad olika metoder och strategier bör användas i undervisningen.  
 Autonomi bör främjas i undervisning och inlärning. 
 Användning av differentierade undervisningsmetoder bör uppmuntras för att möta 

varierande behov hos eleverna. 
 Olika inlärningstekniker, studietakt, social förmåga samt styrkor och svagheter hos 

eleverna bör användas på bästa sätt i undervisningen.  
 En mängd olika inlärningsresurser, inklusive IKT (informations- och 

kommunikationsteknik) hjälper eleverna i deras språkinlärning. 
 Undervisningen och inlärningen i ett sammanhang förutsätter att förståelsen av 

språket som ett system byggs upp gradvis. 
 Funktionella sammanhang bör alltid prioriteras vid undervisning av grammatik, 

formlära och ordförråd. 
 Utvecklingen av elevernas sociolingvistiska kompetens bör omfatta en 

medvetenhet om språkligt register. 
 

Ovanstående lista är inte fullständig och presenteras utan inbördes rangordning. 



2016-07-D-12-sv-4  5/35 

3. Inlärningsmål  
 
Inlärningsmål för cykel 2 (S4–S5) 
Efter den andra cykeln ska eleven kunna 
1. förstå vanliga ord och vardagliga uttryck med anknytning till sig själv, sin familj och 

miljö vid långsamt och tydligt tal, 
 
2. läsa och förstå korta enkla texter av vardaglig natur  
3. samtala på ett enkelt sätt samt ställa och besvara enkla frågor om praktiska saker 

eller om mycket vanliga ämnen, 
4. använda enkla fraser och meningar för att beskriva bekanta människor och saker,  
5. skriva korta enkla texter om bekanta ämnen samt fylla i formulär, 
6. uppvisa en grundläggande förståelse av kulturen i de länder/samhällen där 

målspråket talas,  
7. relatera delar av hans/hennes befintliga kulturella medvetenhet till olika delar av 

kulturen i målspråkets länder/samhällen,  
8. uppfatta och tillämpa grundläggande strategier för språkinlärning, 
9. tillämpa grundläggande studietekniker och -verktyg för inlärning av målspråket. 

 
Inlärningsmål för cykel 3 (S6–S7) 
Efter den tredje cykeln ska eleven kunna 
1. förstå huvuddragen i meddelanden med anknytning till områden av personlig 

betydelse och ämnen av allmänt intresse, om talet sker långsamt och med 
standardspråk,  

2. läsa och förstå huvuddragen i enkla litterära och icke-litterära texter med 
anknytning till områden av personligt och allmänt intresse skrivna med vardagligt 
språk,  

3. samtala i enkla och vardagliga situationer och delta i samtal om ämnen som är 
bekanta, av personligt intresse eller har anknytning till vardagslivet, 

4. muntligt beskriva och berätta om erfarenheter och händelser inom områden av 
personligt intresse eller med anknytning till vardagen, 

5. skriva korta, enkla och sammanhängande texter om bekanta ämnen och ämnen 
av personligt intresse,  

6. uppvisa förståelse av kulturen i de länder/samhällen där målspråket talas,  
7. relatera sina förvärvade kulturella kunskaper till kulturen i målspråkets 

länder/samhällen, 
8. välja och tillämpa effektiva strategier för språkinlärning, 
9. tillämpa relevanta studiefärdigheter och -verktyg för inlärning av målspråket. 

 

4. Innehåll 
 

Cykel 2 (S4–S5) 
Efter den andra cykeln ska eleven ha förvärvat  
 baskunskaper i uttal, intonation och stavningsregler, 
 kunskap om grundläggande ord och uttryck, 
 kunskap om grundläggande formlära och grammatiska strukturer, 
 kunskap om användning av lexikon och andra resurser, inklusive IKT,  
 en medvetenhet om kulturen i målspråkets länder/samhällen,  
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 en medvetenhet om språkinlärningsstrategier, inklusive en medvetenhet om sina 
egna framsteg. 

 
Cykel 3 (S6–S7) 

Baserat på de kunskaper och färdigheter som förvärvats i cykel 2 ska eleven efter cykel 3 
ha förvärvat  
 en god kunskap om uttal, intonation och stavningsregler, 
 ett utökat förråd av ord och uttryck, 
 en utökad kunskap om formlära och grammatiska strukturer,  
 kunskap i att kritiskt genomföra undersökningar med hjälp av en rad olika resurser, 

inklusive IKT-hjälpmedel, 
 kunskaper om kulturen i målspråkets länder/samhällen, med viss fokus på litterära 

texter,  
 ett antal tekniker och verktyg för språkinlärning för att utvärdera sin egen inlärning. 
 

 

5. Bedömning 
 
Cykel 2 (S4–S5) 
A) Formativ bedömning 
Bedömningen ska huvudsakligen vara formativ. Genom en inledande bedömning, 
lärarobservationer, prov och självbedömningar ska eleven förvärva en medvetenhet om 
sin nivå och sina framsteg under kursens gång. Grunden i bedömningen utgörs av 
målsättningarna för aktuell utbildningscykel. För bedömning kan hjälpmedel för 
självbedömning från CEFR eller från Europeiska språkportföljen användas.  
B) Summativ bedömning 
I slutet av utbildningscykeln genomförs en klassrumsbaserad examination i hörförståelse, 
läsförståelse, muntlig interaktion, muntlig produktion och skriftlig produktion. 
 
Cykel 3 (S6–S7) 
A) Formativ bedömning 
Bedömningen ska huvudsakligen vara formativ. Genom en inledande bedömning, 
lärarobservationer, prov och självbedömningar ska eleven förvärva en medvetenhet om 
sin egen nivå och sina framsteg under kursens gång. Grunden i bedömningen utgörs av 
målsättningarna för aktuell utbildningscykel. För bedömning kan hjälpmedel för 
självbedömning från CEFR eller från Europeiska språkportföljen användas.  
B) Summativ bedömning  
I slutet av utbildningscykeln genomförs en skriftlig examination i läsförståelse och skriftlig 
produktion, eller en muntlig examination i hörförståelse, läsförståelse, muntlig interaktion 
och muntlig produktion.  

Bedömningskriterier  
De slutliga examinationerna ska bedöma hur väl eleven har tillgodogjort sig 
utbildningsmålen för cykeln. 
De ska bedöma elevens förmåga att förstå en text i målspråket och elevens förmåga att 
redogöra för huvuddragen. Eleven ska kunna göra referenser till relevanta aspekter av 
målspråkets kultur och visa att han eller hon kan använda språket på lämpligt sätt. 
Lärarna erhåller bedömningsmallar för att komma fram till ett övergripande resultat. 
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5.1. Beskrivning av färdigheter i språk IV 

 
Betyg Benämning Betyg Kompetenser Cykel 2 Cykel 3 

9–10 Utmärkt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Hörförståelse 
 

Eleven visar en utmärkt förståelse av 
vanliga ord och vardagliga uttryck med 
anknytning till sig själv, sin familj och sin 
miljö, förutsatt att talet sker långsamt 
och tydligt. 
 

Eleven visar en utmärkt förståelse av 
huvuddragen i meddelanden inom områden 
med personlig anknytning och områden av 
allmänintresse, förutsatt att talet sker med 
tydligt standardspråk. 
 

Läsning/läsförståelse Eleven visar en utmärkt förmåga att läsa 
och förstå korta enkla texter av vardaglig 
natur. 
 
 
 
 

Eleven visar en utmärkt förmåga att läsa och 
förstå huvuddragen i enkla litterära och icke-
litterära texter med anknytning till områden 
av personlig relevans och ämnen av 
allmänintresse skrivna med ett vardagligt 
språk. 
 
 

Muntlig interaktion 
 
 

Eleven visar en utmärkt förmåga att 
samtala på ett enkelt sätt och svara på 
och ställa enkla frågor inom områden 
som rör praktiska behov eller om mycket 
bekanta ämnen.  

 

Eleven visar en utmärkt förmåga att samtala i 
enkla och vardagliga situationer och delta i 
samtal om bekanta ämnen, ämnen av 
personligt intresse eller med vardaglig 
anknytning. 
 

Muntlig produktion Eleven visar en utmärkt förmåga att 
använda enkla fraser och meningar för att 
beskriva bekanta personer och saker. 

Eleven visar en utmärkt förmåga att muntligt 
beskriva och berätta om erfarenheter och 
händelser med anknytning till bekanta ämnen, 
ämnen av allmänintresse eller av vardaglig 
natur. 
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Skriftlig produktion 
 

Eleven visar en utmärkt förmåga att 
skriva korta enkla texter om bekanta 
ämnen och att fylla i formulär. 
 
 

Eleven visar en utmärkt förmåga att skriva 
korta, enkla och sammanhängande texter om 
bekanta ämnen och ämnen av personligt 
intresse. 

Kulturell 
medvetenhet 
 

Eleven visar en utmärkt grundläggande 
förståelse av kulturen i målspråkets 
länder/samhällen och en utmärkt 
förmåga att relatera delar av sin 
befintliga kulturella medvetenhet till 
kulturella delar i målspråkets 
länder/samhällen. 

Eleven visar en utmärkt förståelse av kulturen 
i målspråkets länder/samhällen och en 
utmärkt förmåga att relatera sin förvärvade 
kulturella medvetenhet till kulturen i 
målspråkets länder/samhällen. 
 
 

Språkinlärning 
 
 
 
 

Eleven visar en utmärkt förmåga att 
uppfatta och tillämpa grundläggande 
strategier för språkinlärning och att 
tillämpa grundläggande studiefärdigheter 
och -verktyg för inlärning av målspråket. 

Eleven visar en utmärkt förmåga att välja och 
tillämpa effektiva strategier för språkinlärning 
och tillämpa lämpliga studiefärdigheter 

och -verktyg för inlärning av målspråket. 
 

 
      

8–8,9 Mycket bra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B Hörförståelse Eleven visar en mycket bra förståelse av 
vanliga ord och vardagliga uttryck med 
anknytning till sig själv, sin familj och 
miljö förutsatt att talet sker långsamt och 
tydligt. 
 
 

Eleven visar en mycket bra förståelse av 
huvuddragen i meddelanden med anknytning 
till områden av personligt intresse och 
områden av allmänt intresse, förutsatt att 
talet sker tydligt och med standardspråk. 
 

Läsning/läsförståelse Eleven visar en mycket bra förmåga att 
läsa och förstå korta och enkla texter av 
vardaglig natur. 
 
 
 

Eleven visar en mycket bra förmåga att läsa 
och förstå huvuddragen i enkla litterära och 
icke-litterära texter med anknytning till 
områden av personligt intresse och områden 
av allmänt intresse skrivna med vardagligt 
språk. 
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Muntlig interaktion 
 
 
 
 

Eleven visar en mycket bra förmåga att 
samtala på ett enkelt sätt samt fråga och 
svara på enkla frågor inom områden som 
rör praktiska behov eller om mycket 
bekanta ämnen.  
 

Eleven visar en mycket bra förmåga att 
samtala i enkla och rutinmässiga situationer 
samt delta i samtal om ämnen som är 
bekanta, av personligt intresse eller av 
vardaglig karaktär. 

Muntlig produktion Eleven visar en mycket bra förmåga att 
använda enkla fraser och meningar för att 
beskriva bekanta personer och saker. 

 

Eleven visar en mycket bra förmåga att 
muntligt beskriva och berätta om erfarenheter 
och händelser relaterade till ämnen som är 
bekanta, av personligt intresse eller av 
vardaglig karaktär. 

Skriftlig produktion Eleven visar en mycket bra förmåga att 
skriva korta enkla texter om bekanta 
ämnen samt fylla i formulär. 
 

Eleven visar en mycket bra förmåga att skriva 
korta, enkla och sammanhängande texter om 
bekanta ämnen och ämnen av personligt 
intresse. 

Kulturell 
medvetenhet 

Eleven visar en mycket bra 
grundläggande förståelse av kulturen i 
målspråkets länder/samhällen samt en 
mycket bra förmåga att relatera delar av 
sin befintliga kulturella medvetenhet till 
kulturella delar av målspråkets 
länder/samhällen. 
 

Eleven visar en mycket bra förståelse av 
kulturen i målspråkets länder/samhällen samt 
en mycket bra förmåga att relatera sin 
förvärvade kulturella medvetenhet till 
kulturen i målspråkets länder/samhällen. 
 

Språkinlärning Eleven visar en mycket bra förmåga att 
uppfatta och tillämpa grundläggande 
strategier för språkinlärning och att 
tillämpa grundläggande studiefärdigheter 
och -verktyg för inlärning av målspråket. 

Eleven visar en mycket bra förmåga att välja 
och tillämpa effektiva strategier för 
språkinlärning och att tillämpa relevanta 
studiefärdigheter och -verktyg för inlärning av 
målspråket. 
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7–7,9 Bra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C Hörförståelse Eleven visar en bra förståelse av vanliga 
ord och vardagliga uttryck med 
anknytning till sig själv och sin familj och 
miljö förutsatt att talet sker långsamt och 
tydligt. 
 
 

Eleven visar en bra förståelse av huvuddragen 
i meddelanden med anknytning till ämnen av 
personligt intresse och allmänt intresse 
förutsatt att talet sker med tydligt 
standardspråk. 
 
 

Läsning/läsförståelse Eleven visar en bra förmåga att läsa och 
förstå korta och enkla texter av en 
vardaglig natur. 
 
 
 

Eleven visar en bra förmåga att läsa och förstå 
huvuddragen i enkla litterära och icke-litterära 
texter med anknytning till områden av 
personligt intresse och områden av allmänt 
intresse skrivna med vardagligt språk. 

Muntlig interaktion Eleven visar en bra förmåga att samtala 
på ett enkelt sätt samt fråga och svara på 
enkla frågor inom områden som rör 
praktiska behov eller om mycket bekanta 
ämnen.  
 

Eleven visar en bra förmåga att samtala i enkla 
och rutinmässiga situationer samt delta i 
samtal om ämnen som är bekanta, av 
personligt intresse eller av vardaglig karaktär. 

 
 

Muntlig produktion Eleven visar en bra förmåga att använda 
enkla fraser och meningar för att beskriva 
bekanta personer och saker. 
 

Eleven visar en bra förmåga att muntligt 
beskriva och berätta om erfarenheter och 
händelser relaterade till ämnen som är 
bekanta, av personligt intresse eller av 
vardaglig karaktär. 

 
 
Skriftlig produktion 

 
Eleven visar en bra förmåga att skriva 
korta enkla texter om bekanta ämnen 
samt fylla i formulär. 
 

 
Eleven visar en bra förmåga att skriva korta, 
enkla och sammanhängande texter om 
bekanta ämnen och ämnen av personligt 
intresse. 
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Kulturell 
medvetenhet 

Eleven visar en bra grundläggande 
förståelse av kulturen i målspråkets 
länder/samhällen samt en bra förmåga 
att relatera delar av sin befintliga 
kulturella medvetenhet till kulturella 
delar av målspråkets länder/samhällen. 
 

Eleven visar en bra förståelse av kulturen i 
målspråkets länder/samhällen samt en bra 
förmåga att relatera sin förvärvade kulturella 
medvetenhet till kulturen i målspråkets 
länder/samhällen. 

 

Språkinlärning Eleven visar en bra förmåga att uppfatta 
och tillämpa grundläggande strategier för 
språkinlärning och att tillämpa 
grundläggande studiefärdigheter 

och -verktyg för inlärning av målspråket. 
 

Eleven visar en bra förmåga att välja och 
tillämpa effektiva strategier för språkinlärning 
och att tillämpa relevanta studiefärdigheter 

och -verktyg för inlärning av målspråket. 
 
 

      

6–6,9 Tillfredsställan
de 

D Hörförståelse Eleven visar en tillfredsställande 
förståelse av vanliga ord och vardagliga 
uttryck med anknytning till sig själv och 
sin familj och miljö förutsatt att talet sker 
långsamt och tydligt. 

Eleven visar en tillfredsställande förståelse av 
huvuddragen i meddelanden med anknytning 
till områden av personligt intresse och 
områden av allmänt intresse förutsatt att talet 
sker med tydligt standardspråk. 
 
 

Läsning/läsförståelse Eleven visar en tillfredsställande förmåga 
att läsa och förstå korta och enkla texter 
av vardaglig natur. 
 
 
 

Eleven visar en tillfredsställande förmåga att 
läsa och förstå huvuddragen i enkla litterära 
och icke-litterära texter med anknytning till 
områden av personligt intresse och områden 
av allmänt intresse skrivna med vardagligt 
språk. 

Muntlig interaktion Eleven visar en tillfredsställande förmåga 
att samtala på ett enkelt sätt samt fråga 
och svara på enkla frågor inom områden 

Eleven visar en tillfredsställande förmåga att 
samtala i enkla och rutinmässiga situationer 
samt delta i samtal om ämnen som är 
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som rör praktiska behov eller om mycket 
bekanta ämnen.  
 

bekanta, av personligt intresse eller av 
vardaglig karaktär. 
 

Muntlig produktion Eleven visar en tillfredsställande förmåga 
att använda enkla fraser och meningar för 
att beskriva bekanta personer och saker. 
 

Eleven visar en tillfredsställande förmåga att 
muntligt beskriva och berätta om erfarenheter 
och händelser om ämnen som är bekanta, av 
personligt intresse eller av vardaglig karaktär. 
 

Skriftlig produktion 
 
 
 
 

Eleven visar en tillfredsställande förmåga 
att skriva korta enkla texter om bekanta 
ämnen samt fylla i formulär. 
 

Eleven visar en tillfredsställande förmåga att 
skriva korta, enkla och sammanhängande 
texter om bekanta ämnen och ämnen av 
personligt intresse. 

Kulturell 
medvetenhet 

Eleven visar en tillfredsställande 
grundläggande förståelse av kulturen i 
målspråkets länder/samhällen samt en 
tillfredsställande förmåga att relatera 
delar av sin befintliga kulturella 
medvetenhet till kulturella delar av 
målspråkets länder/samhällen. 
 

Eleven visar en tillfredsställande förståelse av 
kulturen i målspråkets länder/samhällen samt 
en tillfredsställande förmåga att relatera sin 
förvärvade kulturella medvetenhet till 
kulturen i målspråkets länder/samhällen. 

 

Språkinlärning Eleven visar en tillfredsställande förmåga 
att uppfatta och tillämpa grundläggande 
strategier för språkinlärning och att 
tillämpa grundläggande studiefärdigheter 
och -verktyg för inlärning av målspråket. 
 

Eleven visar en tillfredsställande förmåga att 
välja och tillämpa effektiva strategier för 
språkinlärning och att tillämpa relevanta 
studiefärdigheter och -verktyg för inlärning av 
målspråket. 
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5–5,9 Tillräcklig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E Hörförståelse Eleven visar en tillräcklig förståelse av 
vanliga ord och vardagliga uttryck med 
anknytning till sig själv och sin familj och 
miljö förutsatt att talet sker långsamt och 
tydligt. 
 

Eleven visar en tillräcklig förståelse av 
huvuddragen i meddelanden med anknytning 
till områden av personligt intresse och 
områden av allmänt intresse förutsatt att talet 
sker med tydligt standardspråk. 
 
 

Läsning/läsförståelse Eleven visar en tillräcklig förmåga att läsa 
och förstå korta och enkla texter av 
vardaglig natur. 
 
 

Eleven visar en tillräcklig förmåga att läsa och 
förstå huvuddragen i enkla litterära och icke-
litterära texter med anknytning till områden 
av personligt intresse och områden av allmänt 
intresse skrivna med vardagligt språk. 
 

Muntlig interaktion Eleven visar en tillräcklig förmåga att 
samtala på ett enkelt sätt samt fråga och 
svara på enkla frågor inom områden som 
rör praktiska behov eller om mycket 
bekanta ämnen.  
 
 

Eleven visar en tillräcklig förmåga att samtala i 
enkla och rutinmässiga situationer samt delta i 
samtal om ämnen som är bekanta, av 
personligt intresse eller av vardaglig karaktär. 
 

Muntlig produktion Eleven visar en tillräcklig förmåga att 
använda enkla fraser och meningar för att 
beskriva bekanta personer och saker. 
 
 

Eleven visar en tillräcklig förmåga att muntligt 
beskriva och berätta om erfarenheter och 
händelser om ämnen som är bekanta, av 
personligt intresse eller av vardaglig karaktär. 
 

Skriftlig produktion Eleven visar en tillräcklig förmåga att 
skriva korta enkla texter om bekanta 
ämnen samt fylla i formulär. 
 
 

Eleven visar en tillräcklig förmåga att skriva 
korta, enkla och sammanhängande texter om 
bekanta ämnen och ämnen av personligt 
intresse. 
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Kulturell 
medvetenhet 

Eleven visar en tillräcklig grundläggande 
förståelse av kulturen i målspråkets 
länder/samhällen samt en tillräcklig 
förmåga att relatera delar av sin 
befintliga kulturella medvetenhet till 
kulturella delar av målspråkets 
länder/samhällen. 

 

Eleven visar en tillräcklig förståelse av 
kulturen i målspråkets länder/samhällen samt 
en tillräcklig förmåga att relatera sin 
förvärvade kulturella medvetenhet till 
kulturen i målspråkets länder/samhällen. 

 

Språkinlärning 
 
 
 
 

Eleven visar en tillräcklig förmåga att 
uppfatta och tillämpa grundläggande 
strategier för språkinlärning och att 
tillämpa grundläggande studiefärdigheter 
och -verktyg för inlärning av målspråket. 
 

Eleven visar en tillräcklig förmåga att välja och 
tillämpa effektiva strategier för språkinlärning 
och att tillämpa relevanta studiefärdigheter 
och -verktyg för inlärning av målspråket. 

 

      

3–4,9 Underkänd 
(svag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F Hörförståelse Eleven visar en begränsad förståelse av 
vanliga ord och vardagliga uttryck med 
anknytning till sig själv och sin familj och 
miljö förutsatt att talet sker långsamt och 
tydligt. 
 

Eleven visar en begränsad förståelse av 
huvuddragen i meddelanden med anknytning 
till ämnen av personligt intresse och allmänt 
intresse förutsatt att talet sker med tydligt 
standardspråk. 
 

Läsning/läsförståelse Eleven visar en begränsad förmåga att 
läsa och förstå korta och enkla texter av 
vardaglig natur. 
 

Eleven visar en begränsad förmåga att läsa 
och förstå huvuddragen i enkla litterära och 
icke-litterära texter med anknytning till 
områden av personligt intresse och områden 
av allmänt intresse skrivna med vardagligt 
språk. 
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Muntlig interaktion Eleven visar en begränsad förmåga att 
samtala på ett enkelt sätt samt fråga och 
svara på enkla frågor inom områden som 
rör praktiska behov eller om mycket 
bekanta ämnen. 

Eleven visar en begränsad förmåga att 
samtala i enkla och rutinmässiga situationer 
samt delta i samtal om ämnen som är 
bekanta, av personligt intresse eller av 
vardaglig karaktär. 
 

Muntlig produktion 
 

Eleven visar en begränsad förmåga att 
använda enkla fraser och meningar för att 
beskriva bekanta personer och saker. 
 
 

Eleven visar en begränsad förmåga att 
muntligt beskriva och berätta om erfarenheter 
och händelser om ämnen som är bekanta, av 
personligt intresse eller av vardaglig karaktär. 
 

Skriftlig produktion Eleven visar en begränsad förmåga att 
skriva korta enkla texter om bekanta 
ämnen samt fylla i formulär. 
 

Eleven visar en begränsad förmåga att skriva 
korta, enkla och sammanhängande texter om 
bekanta ämnen och ämnen av personligt 
intresse. 
 
 

Kulturell 
medvetenhet 

Eleven visar en begränsad grundläggande 
förståelse av kulturen i målspråkets 
länder/samhällen samt en begränsad 
förmåga att relatera delar av sin 
befintliga kulturella medvetenhet till 
kulturella delar av målspråkets 
länder/samhällen. 
 

Eleven visar en begränsad förståelse av 
kulturen i målspråkets länder/samhällen samt 
en begränsad förmåga att relatera sin 
förvärvade kulturella medvetenhet till 
kulturen i målspråkets länder/samhällen. 
 

   Språkinlärning Eleven visar en begränsad förmåga att 
uppfatta och tillämpa grundläggande 
strategier för språkinlärning och att 
tillämpa grundläggande studiefärdigheter 
och -verktyg för inlärning av målspråket. 
 

Eleven visar en begränsad förmåga att välja 
och tillämpa effektiva strategier för 
språkinlärning och att tillämpa relevanta 
studiefärdigheter och -verktyg för inlärning av 
målspråket. 
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0–2,9 Underkänd 
(Mycket svag) 

FX 
 

Hörförståelse 
 
 
 
 
 
 

Eleven har en otillräcklig förståelse av 
vanliga ord och vardagliga uttryck med 
anknytning till sig själv och sin familj och 
miljö förutsatt att talet sker långsamt och 
tydligt. 
 
 
 

Eleven har en otillräcklig förståelse av 
huvuddragen i meddelanden med anknytning 
till ämnen av personligt intresse och allmänt 
intresse förutsatt att talet sker med tydligt 
standardspråk. 
 
 

Läsning/läsförståelse Eleven har en otillräcklig förmåga att läsa 
och förstå korta och enkla texter av en 
vardaglig natur. 
 
 

Eleven har en otillräcklig förmåga att läsa och 
förstå huvuddragen i enkla litterära och icke-
litterära texter med anknytning till områden 
av personligt intresse och områden av allmänt 
intresse skrivna med vardagligt språk. 
 
 

Muntlig interaktion Eleven har en otillräcklig förmåga att 
samtala på ett enkelt sätt samt fråga och 
svara på enkla frågor inom områden som 
rör praktiska behov eller om mycket 
bekanta ämnen. 

Eleven har en otillräcklig förmåga att samtala i 
enkla och rutinmässiga situationer samt delta i 
samtal om ämnen som är bekanta, av 
personligt intresse eller av vardaglig karaktär. 
 

Muntlig produktion Eleven har en otillräcklig förmåga att 
använda enkla fraser och meningar för att 
beskriva bekanta personer och saker. 
 

Eleven har en otillräcklig förmåga att muntligt 
beskriva och berätta om erfarenheter och 
händelser om ämnen som är bekanta, av 
personligt intresse eller av vardaglig karaktär. 
 

Skriftlig produktion 
 

Eleven har en otillräcklig förmåga att 
skriva korta enkla texter om bekanta 
ämnen samt fylla i formulär. 
 
 

Eleven har en otillräcklig förmåga att skriva 
korta, enkla och sammanhängande texter om 
bekanta ämnen och ämnen av personligt 
intresse. 
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Kulturell 
medvetenhet 

Eleven har en otillräcklig förståelse av 
kulturen i målspråkets länder/samhällen 
samt en otillräcklig förmåga att relatera 
delar av sin befintliga kulturella 
medvetenhet till kulturella delar av 
målspråkets länder/samhällen. 

 

Eleven har en otillräcklig förståelse av 
kulturen i målspråkets länder/samhällen samt 
en otillräcklig förmåga att relatera sin 
befintliga kulturella medvetenhet till kulturen 
i målspråkets länder/samhällen. 
 
 

Språkinlärning Eleven har en otillräcklig förmåga att 
uppfatta och tillämpa grundläggande 
strategier för språkinlärning och att 
tillämpa grundläggande studiefärdigheter 
och -verktyg för inlärning av målspråket. 
 

Eleven har en otillräcklig förmåga att välja och 
tillämpa effektiva strategier för språkinlärning 
och att tillämpa relevanta studiefärdigheter 
och -verktyg för inlärning av målspråket. 
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6. Strukturen på de skriftliga och muntliga proven i den europeiska 
studentexamen, inklusive bedömningskriterier 

 
En harmoniserad kursplan för samtliga L IV-språk (fjärdespråk) kommer att införas för 

cykel 2 under läsåret 2017/2018 och för cykel 3 under läsåret 2018/2019. Första gången 

fjärdespråket kommer att ingå i europeisk studentexamen är i juni 2020. Följaktligen finns 

behov för ett nytt format för examination i fjärdespråket. 

Den nya kursplanen beskriver inlärningsmålen i form av kompetenser som hörförståelse, 

läsförståelse, muntlig presentation och interaktion samt skriftlig produktion och baseras 

på den gemensamma europeiska referensramen för språk Den syftar även till ”lära att 

lära”-strategier, studieteknik och kulturella färdigheter. 

 

6.1. SKRIFTLIGT PROV I DEN EUROPEISKA STUDENTEXAMEN 
Det slutliga examensprovet ska reflektera dessa kompetenser, inklusive kulturella 

kunskaper, på ett representativt sätt. 

Det skriftliga provet ska bedöma elevernas läs- och skrivfärdigheter. 

Dessa färdigheter kommer att bedömas i enlighet med den kommunikativa och 

kompetensbaserade strategi som kursplanen bygger på (autentiska texter, funktionella 

och autentiska uppgifter samt uppgifter satta i ett sammanhang). 

Det skriftliga provet består av två delar: 

Del 1: läsförståelse 60 % (30/30 %, 40/20 %, 20/40 %) 

Del 2: skriftlig produktion 40 % 

 

Läsförståelse: 

I slutet av cykel 3 ska eleverna kunna läsa och förstå huvuddragen i enkla litterära och 

icke-litterära texter med anknytning till områden av personligt intresse och områden av 

allmänt intresse skrivna med vardagligt språk (se inlärningsmål för samtliga fjärdespråk). 

En rad icke-litterära och litterära texter kan användas, t.ex. tidningsartiklar, broschyrer, 

reseguider, formulär, brev, annonser, dikter och sångtexter samt utdrag ur romaner och 

noveller.  

Alla texter ska vara enkla och lämpliga för nivå(n) A2+. 

Texterna kan innehålla bilder, teckningar och fotografier.  

Läsförståelsen bedöms med hjälp av slutna frågor (flervalsfrågor, sant/falskt m.m.)  

 

Skriftlig produktion: 

I slutet av cykel 3 ska eleverna kunna skriva korta, enkla och sammanhängande texter om 

bekanta ämnen och ämnen med personlig anknytning (se kursplan för samtliga 

fjärdespråk, inlärningsmål). 

För bedömning av skrivfärdigheterna ska eleverna genomföra två funktionella uppgifter 

(personligt/informellt brev, meddelanden, anteckningar, e-postmeddelande, blogg, 

personlig dagbok m.m.). 
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Bedömningen görs utifrån följande kriterier: arbetsprestation, organisation, lexikal och 

strukturell bredd samt lexikal och strukturell noggrannhet. 

Modell för det skriftliga provet 

 

Tidsåtgång: 3 timmar 

Del 1:  

läsförståelse 

 

1 icke-litterär text 

1 litterär text 

Textens maximala längd: 

500 ord (+/- 10 %) 

Totalt 8–12 slutna frågor 

(flervalsfrågor, sant/falskt 

osv.) 

Del 2:  

skriftlig produktion 

 

Eleven väljer 2 (av 3) 

funktionella uppgifter 

 

Textproduktion: totalt cirka 

400 ord 

 

Personliga/informella 

brev, 

meddelanden, 

anteckningar, e-post, 

bloggar, 

dagboksanteckning m.m. 

 

Del 1: läsförståelse 60 % 

Del 2: skriftlig produktion 40 % 

 

 

6.2. MUNTLIGT PROV I DEN EUROPEISKA STUDENTEXAMEN 
I fjärdespråket kan eleverna välja mellan det skriftliga och det muntliga examensprovet. 

Då det muntliga provet är ett alternativ till det skriftliga provet bör det bedöma samma 

färdigheter som det skriftliga provet, med undantag för de skriftliga färdigheterna som 

ersätts med muntlig interaktion och presentationsfärdigheter.  

I slutet av cykel 3 ska eleverna kunna läsa och förstå huvuddragen i enkla litterära och 

icke-litterära texter med anknytning till områden av personligt intresse och områden av 

allmänt intresse skrivna med vardagligt språk. 

I slutet av cykel 3 ska eleverna kunna samtala i enkla och rutinmässiga situationer samt 

delta i samtal om ämnen som är bekanta, av personligt intresse eller av vardaglig karaktär. 

I slutet av cykel 3 ska eleverna kunna muntligt beskriva och berätta om erfarenheter och 

händelser om ämnen som är bekanta, av personligt intresse eller av vardaglig karaktär.  

Under provet ska eleverna visa sin förståelse av en okänd litterär eller icke-litterär text, 

som inte uppvisar någon källhänvisning. 

Eleven ska göra en kort presentation med hjälp av tillgängligt hjälpmaterial och delta i 

muntlig interaktion. 

Elevernas färdigheter bedöms utifrån följande kriterier:  
innehåll, kommunikationseffektivitet, exakthet och flyt.  
 
Det muntliga provet består av två delar: 

Del 1: läsförståelse  

Del 2: muntlig produktion och muntlig interaktion  
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Modell för muntligt prov 

 

Eleven skriver en text och ritar en bild. 

Förberedelsetid: 20 minuter. 

Del 1: Texten tas från en rad okända litterära eller icke-litterära läsförståelsetexter. Texten 

kommer alltid att följas av en allmän fråga, t.ex. ”Vilka är huvuddragen i texten?”. Eleven 

läser texten och förbereder sitt svar på frågan. Examinatorerna kan även ställa 

tilläggsfrågor om relevant innehåll. 

Del 2:  

a) Muntlig produktion: Eleven ritar en teckning med anknytning till ämnet som studerats 
i klassrummet. Denna teckning kommer att fungera som hjälpmedel. Eleven 
förbereder en 4–5 minuters presentation baserad på bilden och ämnet.  

b) Muntlig interaktion: Eleven deltar i ett samtal med examinatorerna om ämnen som är 
bekanta, av personligt intresse eller av vardaglig karaktär. 

 

Tidsåtgång för muntligt prov: 20 minuter. 

Del 1: cirka 8 minuter 

Del 2: cirka 12 minuter (cirka 6 minuter vardera) 

Båda examinatorerna deltar aktivt i provet. 

 

Del 1:  

läsförståelse 

textlängd: 300 ord (+/- 10 %) 

 

 

 

 

 

Elevernas textförståelse bedöms av 

examinatorerna, som ställer frågor om 

huvuddragen och relevanta detaljer. 

Eleverna får inte tillgång till frågorna före 

provet. 

 

Del 2:  
a) muntlig produktion 

  
och 

 
b) muntlig interaktion 

 

 
 

 

 

 

 
a) elevernas muntliga färdigheter 

bedöms utifrån en kort 

presentation med hjälp av en bild 

och  

b) elevernas förmåga att samtala i ett 
enkelt samtal om ämnen som är 
bekanta, av personligt intresse 
eller av vardaglig karaktär. 
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Bedömning vid skriftligt examensprov 
 

Kriterium Maxpoäng: 60 

 
Del 1: 
läsförståelse 
 

 60 poäng som ska fördelas jämnt över 
frågorna 

 Frågor bör viktas efter svårighetsnivå 
 

  

Maxpoäng: 40 

1. Innehåll 

 De krav som ingår i uppgiften har 
uppfyllts. 

 Samstämmighet/utveckling av tankar och 
idéer 

 

1-12 

2. Uppbyggnad 

 Disposition (lämplig för uppgiften, när så 
krävs) 

 Samband mellan meningar och stycken 

 Vedertaget bruk enligt texttyp har följts 
(utformning, anpassning till mottagaren, 
stil m.m.) 
 

1-12 

3. Exakthet 

 Ordval 

 Stavning 

 Grammatik 
 

1-12 

4. Stil  

 Ordförråd, grammatiska strukturer 

 Läsbarhet 
 

1-4 

 

Kommentar om del 2, textproduktion: 
Detta bedömningsblad ska användas för varje uppgift. 
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Bedömning vid muntligt examensprov 
 

 Kriterier Maxpoäng: 

100 

Del 1: 

läsförståelse 

 

 

 

Förståelse av en litterär eller icke-litterär 
text (huvuddrag och relevanta detaljer) 
 

 
40 

Del 2:  
a)  muntlig produktion 

 
 
 
 
 

och  

b) muntlig interaktion 

 
 
 

a)  

 

 förmåga att använda bilden som 

hjälpmedel för presentation av 

sina idéer om ämnet 

 bredd och korrekthet i 

användningen av ord och 

grammatik 

 flyt* 

 
 

 kommunikationseffektivitet** 

 korrekt användning av ord och 

grammatik 

 flyt*  

 

 
30 

 
 
 

 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 

 

 
*flyt: inga onaturliga pauser 
**kommunikationseffektivitet (se CEFR): lämplig i sammanhanget, relevant innehåll
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8. Bilagor  
 

a) Kommentarer 
b) Exempel på skriftlig och muntlig examen 

 
 
Kommentarer 
Följande avsnitt ger kommentarer till några delar av kursplanen där ett förtydligande är 
nödvändigt. Citaten från kursplanen är angivna med kursiv stil. 
 

a) Didaktiska principer  
 

 Färdigheter i hörförståelse, läsning/läsförståelse, muntlig interaktion, muntlig 
produktion och skriftlig produktion ska alla utvecklas men balansen mellan dem 
beror på vilken cykel man är i. 
I den andra cykeln läggs fokus i början på receptiva förmågor för att successivt 
övergå till produktiva förmågor i den tredje cykeln. 
 

 Undervisning och inlärning bör bygga på elevernas befintliga språkkunskaper och 
inlärningsstrategier.  
När ett fjärde språk studeras kan de språkliga förmågor eleverna redan har vara 
till stor hjälp. Eleverna ska därför uppmuntras att använda dessa befintliga 
förmågor och strategier. 

 
 Autonomi bör främjas i undervisning och inlärning 

Självständigt lärande kan gynnas om ”lära att lära” metoden ses som en integrerad 
del av språkundervisningen så att eleverna blir alltmer medvetna om det sätt på 
vilket de lär. 
 

 Användning av differentierade undervisningsmetoder bör uppmuntras för att möta 
varierande behov hos eleverna. 
I undervisningen kan införandet av differentiering utgöra det ramverk som beaktar 
varje elevs behov. Undervisningsstrategier kan differentieras liksom uppgifter och 
material för att anpassa undervisningen till elevernas förmåga, intressen och sätt 
att lära. 
 
 

b) Kunskapsmål 
 

Cykel 2: 
2. läsa och förstå korta enkla texter av vardaglig natur  
Eleverna ska kunna hitta förutsägbar information i enkla vardagliga texter som 
annonser, broschyrer, menyer, tidtabeller etc.  
 
Cykel 3: 
3. samtala i enkla och vardagliga situationer och delta i samtal om ämnen som är 

bekanta,    av personligt intresse eller har anknytning till vardagslivet 
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c) Bedömning 
 
1. De slutliga examinationerna ska bedöma hur väl eleven har tillgodogjort sig 

utbildningsmålen för cykeln. 
Läraren ska använda inlärningsmålen som utgångspunkt för utvärdering av 
eleverna. 
 
2. För bedömning kan hjälpmedel för självbedömning från CEFR eller från 

Europeiska språkportföljen användas. 
 
Självutvärdering är ett verksamt verktyg för att öka elevernas motivation och 
medvetenhet om sitt lärande. Det hjälper eleven att upptäcka styrkor och 
svagheter och att organisera sitt lärande mer effektivt. 
I den Europeiska Språkportfolien finns självskattningsmatriser som kan 
användas som ett komplement för bedömning. 
 

d) Kommentarer till utvärderingsmatrisen för den skriftliga Bac examinationen 
Utväderingsmatrisen bygger på CEFR och används för att bedöma den skriftliga 
delen av bacexamen i LIV på nivå A 2+. 
 

DEL 1 LÄSFÖRSTÅELSE 
Viktningen bestäms av fördelningen av poäng. 
Språkets korrekthet bedöms inte. 
 
DEL 2 SKRIFTLIG PRODUKTION 
Utvärderingsmatrisen utgörs av fyra separata kriterier: innehåll, disposition, korrekthet och 
stil. 
 
1. Innehåll 

 krav på att uppgiften fullgjorts 
Detta kriterium tar i beräkningen i hur hög grad eleven fullgjort uppgiftens krav 

 sammanhang/utveckling av tankar och idéer 
sammanhang betyder här den logiska utvecklingen av tankar och idéer 

 
2. Organisation 
 Detta kriterium bedömer 

 struktur (lämplig för uppgiften när så krävs) 

 samband mellan meningar och stycken  

 val av texttyp: åhörare, layout 
 
3. Korrekthet 
Detta kriterium bedömer korrektheten i språkanvändningen (morfologi och syntax, 
ordförråd och stavning) 
 
4.   Stil 
Detta kriterium bedömer 

 omfång och variation i ordförråd och strukturer 

 läsbarhet och flyt  
 
Denna bedömningsmall bör användas för all skriftlig produktion för att göra eleverna 
bekanta med bedömningskriterierna. 



 

2016-07-D-12-sv-4  25/35 

7. BILAGOR: 

7.1. Skriftligt prov i den europeiska studentexamen 

 
 

 

EUROPEISK STUDENTEXAMEN 

  

 
 
 

 

SVENSKA SPRÅK  IV 

 
 
 

EXEMPEL på den nya skriftliga studentexamen 

(ref. 2016-07-D-12 ” Kursplanen för alla LIV språk) 

 
 
 

DATUM:  XXX 

 

 

 

EXAMENS LÄNGD : 3 timmar (180 minuter) 

 

 

 

 

 

TILLÅTNA HJÄLPMEDEL: Inga hjälpmedel 
 

 

 

 

SÄRSKILDA ANMÄRKNINGAR : Besvara båda delarna 
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DEL 1 Läsförståelse 
 

60 poäng 

 
 
Läs följande texter och besvara frågorna    

      
Text A   Skönlitterär text 

 
Framme vi plattformens kant är sikten helt fri. Så lång och så fri att Linda aldrig sett något 

liknande. Hon sitter med fötterna som två stora förlamande klumpar längst ut på benen. 

Hon kan se Globen och några kyrkspiror som sticker upp. Det måste vara några av 

innerstadskyrkorna. 

-Ibland behöver man ändra perspektivet helt, säger Gisela och ler. 5 

 Sedan tar hon fram läsken ur ryggsäcken. 

-Vätskekontroll, säger hon och börjar skratta. 

 Linda kan inte fatta att hon har släpat med sig flaskan med cola. Men sedan sitter de bara 

tysta och dricker. Gisela lutar sitt huvud mot Lindas axel. Tyget från munkjackan nuddar 

vid Lindas kind. De tittar båda på molnen som sakta färgas rosa. 10 

-Vi är dom enda som är vakna, fortsätter Gisela. Du och jag som sitter här och ser 

gryningen komma, viskar hon och puffar till Linda lite försiktigt med huvudet. 

Vi är bara två…… som sitter här i ……..och tittar, tänker Linda. Vi som sedan bara tyst 

och ……..kommer att klättra ner igen,  …….oss tillbaka utan att någon märker det. Utan 

att någon ……att det är just vi som varit här i natt. 15 

Bearbetning av Brännhett, 2007, Malin Isaksson  

(273 ord) 

 

1. Fyll i luckorna med de ord som passar bäst in i meningarna ovan (5 av orden ska 

användas) 

anar  försiktigt  hemlighet  hoppas  killar  oroligt  smyga   tjejer 

          (5poäng) 

 
2. Skriv på raden ett ord ifrån texten som passar bäst ihop med följande ord och uttryck.  

 

slätt underlag                                                                     ___________________ 
 
kyrkor i stadens centrum                                              ___________________  
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beröra lätt                                                                     ___________________ 

 

cola         ___________________ 

 

peta till                   ___________________ 

 

                                                                                                                        (5poäng) 

 

 

3. Läs texten och skriv på raden bredvid om du tycker att följande är Rätt (R) eller Fel (F) 

 

Linda känner sig pigg efter klättringen                                            _______________ 

 

Föräldrarna vet om att Linda och Gisela är ute på kvällen              _______________ 

 

De båda flickorna för ett väldigt oväsen                                          _______________ 

 

Utsikten är  imponerande                                                                 _______________ 

 

Flickorna sitter tätt tillsammans                                                       _______________ 

 

De har ingenting att dricka                                                               _______________ 

 

           (6 poäng) 

 

 

4. Citera från texten  uttryck med samma innehåll. (2 poäng för korrekt svar; 1 poäng för 

delvis korrekt svar) 

 

fötter som känns tunga                           ______________________________________ 

 

se saker på ett nytt sätt                           ______________________________________ 

 

soluppgången                                         ______________________________________ 

 

 

              ( max. 6 poäng) 

 

Vilken är den bästa titeln på avsnittet? Svara genom att ringa in ditt val. 

 
a) Kvällsäventyret 

b) Globen 

c) Klättringen       

    
                                                                                               (3 poäng) 
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Text B   Faktatext 

 

Patric kallar sig "nattmänniska ut i fingerspetsarna". När vi andra går och lägger oss börjar hans 

arbetsdag som nattportier. 
Vanligtvis jobbar han mellan 22 och 07 i en vecka, sen är han ledig en vecka. Men just nu jobbar 

han fyra dagar och är ledig tre eftersom det fattas folk på jobbet. Och på helgerna är arbetspassen 

12 timmar långa. 5 

 Anledningen till att jag började som nattportier för tio år sedan var de långa ledigheterna 

mellan varje arbetspass. Det är guld värt. När jag inte är på arbetet kan jag ägna mig åt familjen. 

Och så har jag alltid varit ett nattdjur. Det är väl därför som det här jobbet passar mig så bra. 

Den berömda vargtimmen, den mellan klockan fyra och fem på morgonen. Hur är det att jobba 
då? 10 

— Inga problem. Folk brukar fråga mig om det och skakar på huvudet när jag säger att jag är 

hur pigg som helst. 

När Patric ska nämna nackdelarna med jobbet får han fundera en stund. Sen säger han att det 

kan vara tufft om det är mycket att göra eftersom han och en kollega har hela ansvaret för att allt 

ska fungera på natten. Det kan också vara svårt att hitta en ersättare om han blir sjuk eller är 15 

hemma för vård av sjukt barn. 

Och myten att en nattportier kan koppla av och ta sig en tupplur när alla hotellgäster sover 

stämmer tydligen inte. Patric har fullt upp med att skriva ut ekonomirapporter och se till att 

hotellets datasystem är uppdaterat. Han fyller på med mat och dryck i hotellets minishop och 

rengör kaffemaskinen.  20 

 

Bearbetning av Konsten att vända på dygnet, Anna Hellberg, Upsala Nya Tidning 2008  

(265 ord) 

 
1. Läs texten och skriv på raden bredvid om du tycker att följande är Rätt (R) eller Fel (F) 

 

Patric delar ansvaret med en arbetskamrat                                       ______ 

 

När han inte arbetar spelar han golf                                                 ______ 

 

Han arbetar alltid fyra dagar i veckan och är ledig tre.                    ______ 

 

Han har svårt för att hålla sig vaken på natten                                 ______ 

 

Det är lätt att hitta vikarier                                                               ______ 
 
                 (5 poäng) 
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2. Förklara följande uttryck från texten  (3 poäng för en korrekt förklaring, 1 poäng för en 

delvis korrekt förklaring)   

 

ledigheten är guld värd                                  _______________________________ 

 

jag är ett nattdjur                                            _______________________________ 

 

vargtimmen                                                    _______________________________ 

 

ta en tupplur                                                   _______________________________ 

 

uppdatera                                                        _______________________________ 

 

                ( max. 15 poäng) 

 
 
             
3. Ringa in det ord/uttryck som bäst svarar mot orden nedan 

 

Han är ”nattmänniska ut i fingerspetsarna” 

- helt och hållet 

- delvis 

- lite grann 

 

Det fattas folk  

- finns 

- saknas 

- är tillräckligt med  

 

Arbetspass 

- en viss tid  

- ett dygn 

- en tjänst 

 

Myt 

- felaktig föreställning 

- sanning 

- skämt 

  

Berömd 

- okänd 

- välkänd 

- oklar 

 

(5 poäng)  
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4. Skriv på raden bredvid  det ord/uttryck i texten som är motsatsen till följande 

(2 poäng för varje korrekt svar) 

 

fördel                                                                                       __________ 

 

vakna                                                                                       __________ 

 

trött                                                                                      __________ 

 

inget att göra                                                               __________ 

 

smutsa ner                                                                               __________ 

 

                                                                                           (10 poäng)     
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DEL 2  Skriftlig produktion 
 

40 poäng 

 

 

 

Välj två av följande tre frågor och ange tydligt vilka. 

Räkna orden och ange antalet i rutan i slutet av uppgiften. 

 

A. Du är gäst hos dina kusiner i Stockholm under helgen och har beslutat dig för att gå 

ut. Skriv ett meddelande på ca 200 ord 

 

 Skriv ett meddelande till din moster i vilket du  

- förklarar vart du ska gå och varför 

- anger vilken tid du räknar med att vara tillbaka 

- förklarar att du redan ätit 

- ber att få låna bilen nästa dag 

 

 

eller 

 
 
B. En vän till dig är medlem i en filmklubb på skolan och  har bett dig skriva en blogg 

över en film som du nyligen sett, som ska publiceras på skolans webbsida. Skriv en 

blogg på ca 200 ord 

 

    - vilken film du såg och när 

   - vad den handlade om 

     - om du tyckte om den eller inte 

    -om du rekommenderar den 

 

eller  

 

C. Du har bestämt dig för att studera i Stockholm och söker en bostad. Skriv en annons  

på ca 200 ord där du 

           - presenterar dig 

  - beskriver vilken slags bostad du söker 

  - anger hur länge du önskar hyra 

           - vilket prisläge du kan tänka dig 
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7.2. Exmpel på en muntlig examen enligt den reviderade kursplanen 

 
 

Muntlig examen : exempel på en skönlitterär text 

 

 

Michael Jackson - den evige pojken som utmanade vuxenvärlden 

Han dyrkade barndomens fantasivärld, struntade i traditionella mansroller och sågs som en 

Messias av sina fans. Men till och med Michael Jackson tvingades till slut underkasta sig 

människans begränsningar, skriver Ann Heberlein 

Alla blir vuxna — utom Michael Jackson och Peter Pan. Att Jackson identifierade sig med Peter 

Pan var ingen hemlighet: han bodde på en ranch som han kallade Neverland, han ville omge sig 5 
med ett eget gäng, "Lost Boys", och han dyrkade barndomens fantasivärld, oskuld och lycka. — 

Nej, Michael ville inte bli vuxen, och med hjälp av sina miljarder lyckades han nästan skapa sitt 

eget Utopia. Ett eget land fyllt av leksaker, karuseller, djur och magiska äventyr. Ett land där han 

levde efter sina egna regler. Kring den evige pojken, mannen som vägrar växa upp, finns ett 

skimmer. Likt den flygande Peter Pan utmanar han sina egna och mänsklighetens begränsningar. 10 
Samtidigt är den evige pojken någon som vägrar att ta ansvar och underordna sig regler och 

auktoriteter, någon som ställer sig ovanför och utanför samhälleliga normer och förväntningar. 
Det var en av orsakerna till att han älskades av miljontals människor. Jackson gjorde vad han ville 

och gick sin egen väg. Hans bäste vän var en apa, han struntade fullständigt i traditionella 

mansroller, han hyrde hela leksaksaffärer och nöjesfält när han kände för det och han opererade 15 
sig till oigenkännlighet. 

Mannen som varken var barn eller vuxen, vit eller svart, man eller kvinna är död. Till slut var 

Michael Jackson tvungen att underkasta sig den grymma vuxenvärldens regler och människans 

begränsningar. Ingen lever för evigt, inte ens Michael Jackson.  

 

 (268 ord) 

 
Ann Heberlein, 2009 

 
 
 
 

Vilket är huvudinnehållet  i denna text? 
 

Exempel på ytterligare frågor (som eleven inte ser i förväg) 

1. Vad tycker du om Jacksons musik? 

2. Viken är din favoritmusik? 
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Muntlig examen : exmpel på en faktatext 

”Det mest riskfyllda momentet är landningen”  

Tänk dig en blandning mellan skicross och formel 1 – men 4 000 meter upp i luften. Detta är 

vardag för Petter Mazzetta, en av världens bästa fallskärmshoppare och wingsuit-flygare! 

 
                                                                       FOTO: RED BULL 

Petter Mazzetta är professionell fallskärmshoppare. Han kommer från Falkenberg men bor större 

delen av året i Arizona i USA. Där kastar han sig ut ur helikoptrar och flyger fritt genom luften. 

Han har fyra SM-guld i friflygning och tävlar även i wingsuit.  

Hur kom du in på fallskärms-hoppning? 

– Jag fick ett fallskärmshopp i födelsedagspresent när jag fyllde 25 år. Då hade jag redan testat 5 
bungyjump flera gånger och tyckt att det var väldigt kul, så jag ville ta nästa steg.  När jag landade 

på marken efter hoppet kände jag: ”Det här måste jag hålla på med!” Det var det häftigaste jag 

hade gjort. Så jag bokade in mig på en kurs direkt. På den vägen är det. Men i början hade jag inga 

planer på att satsa professionellt. 

Du var snowboardåkare tidigare? 10 

–  Ja, jag tävlade en hel del från att jag var 12 år tills jag började hoppa fallskärm. Men jag skadade 

mig hela tiden när jag åkte snowboard. Jag har brutit nästan vartenda ben i kroppen. Det var därför 

jag la av. 

 

 15 
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Är fallskärmshoppning så mycket säkrare? 

– Ja, det är mycket färre skador! När man åker snowboard är man så nära backen hela tiden. I 

luften finns det ingenting du kan slå emot. Det mest riskfyllda momentet är landningen 

 (248 ord) 

Kamratposten, JOSEFIN AUER, 2017 

 

 

 
Vilket är huvudinnehållet  i denna text? 
 

Exempel på ytterligare frågor (som eleven inte ser i förväg) 

1. Vilken/a sport/er utövar du själv? 

2. Har du någon idrottsidol? 
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Muntlig examen: exempel på en bild 

 

MIDSOMMAR 

 

 

 

Fråga: Vi skulle vilja att du berättar om den här bilden 

 

Exempel på ytterligare frågor (som eleven inte ser i förväg) 

1. Hur brukar du fira midsommar 

2. Är midsommar enbart en svensk tradition? 

 

http://hildingmickelsson.se/wp-content/uploads/2013/06/HM_M-46508.jpg

