
22 

KOPIERINGSUNDERLAG 2 – SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK, ÅRSKURS 9

Presentera Nyckelord elev 1 elev 2 elev 3 elev 4 elev 5

Innehåll Eleven

läser sammanfattningen

framför åsikter

har argument

presenterar diskussionsfrågan

 

Kommunikation tittar upp

talar tydligt

visar engagemang/väcker 
 intresse

använder fungerande strategier 
(sva)

Språk använder ord och begrepp som 
passar mottagarna

hindras inte av språket i sin 
kommunikation (sva)

Leda diskussion Nyckelord elev 1 elev 2 elev 3 elev 4 elev 5

Struktur initierar diskussionen

fördelar ordet (vid behov)

återför diskussionen till ämnet 
(vid behov)

håller tiden 

avslutar/sammanfattar 
 diskussionen

Språk Se under momentet Presentera

Delta i diskussion Nyckelord elev 1 elev 2 elev 3 elev 4 elev 5

Innehåll framför åsikter

har argument 

Kommunikation lyssnar

ställer frågor

bygger vidare på andras inlägg

bemöter inlägg

turas om med övriga 

talar tydligt

visar engagemang

använder fungerande strategier 
(sva)

Språk Se under momentet Presentera

Helhetsbedömning elev 1 elev 2 elev 3 elev 4 elev 5

Den samlade insatsen i momenten Presentera, Leda diskus-
sion, Delta i diskussion 

Noteringsunderlag delprov A, årskurs 9, svenska och svenska 
som andraspråk – med nyckelord
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