
Vad?  

Vi kommer under veckorna 5-8 arbeta med boken När hundarna kommer som ett delmoment i 

ämnet svenska som andraspråk år 9. Vi kommer att bedöma dina prestationer i att tala, läsa och 

skriva enligt betygskriterier. Bokarbetet avslutas med en självbedömning och av att författaren 

Jessica Schifauer träffar er elever. 

 

Varför?  

Under arbetet med boken kommer du att fortsätta utveckla din förmåga att 

 formulera dig i att tala och skriva olika textgenrer, jämföra och argumentera 

 läsa, analysera, tolka och resonera om innehållet 

 använda och befästa lässtrategier 

 

Hur? 

Läsning: Lärarhögläsning i klassen, elevläsning i par, egen läsning och omläsning, skriva upp och lära 

sig nya ord. 

Skriva: Skrivuppgift kring varje månad, arbeta med årshjulet, loggskrivande, skriva på elevbloggen, 

och skriva med en klasskamrat. 

Tala: Tala inför hela klassen, tala i smågrupper, tala två och två. Boksamtal med svenska elever. 

Lyssna: Lyssna respektfullt på alla som pratar i klassrummet och kunna bygga vidare på deras tankar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tala 

 

E C A 
Eleven kan med en i huvudsak 
fungerande kombination av 
vardagsrelaterat och ämnesrelaterat 
språk samtala om och diskutera 
varierande ämnen på ett enkelt sätt. I 
sådana situationer kan eleven ställa 
frågor och framföra åsikter med enkla 
och till viss del underbyggda argument 
på ett sätt som till viss del för 
samtalen och diskussionerna framåt. 
Eleven väljer och använder då i 
huvudsak fungerande språkliga 
strategier för att förstå och göra sig 
förstådd. Dessutom kan eleven 
förbereda och genomföra enkla 
muntliga redogörelser med i huvudsak 
fungerande struktur, innehåll och 
språk och viss anpassning till syfte, 
mottagare och sammanhang.  

Eleven kan med en ändamålsenlig 
kombination av vardagsrelaterat och 
ämnesrelaterat språk samtala om och 
diskutera varierande ämnen på ett 
utvecklat sätt. I sådana situationer kan 
eleven ställa frågor och framföra 
åsikter med utvecklade och relativt väl 
underbyggda argument på ett sätt 
som för samtalen och diskussionerna 
framåt. Eleven väljer och använder då 
relativt väl fungerande språkliga 
strategier för att förstå och göra sig 
förstådd. Dessutom kan eleven 
förbereda och genomföra utvecklade 
muntliga redogörelser med relativt väl 
fungerande struktur, innehåll och 
språk och relativt god anpassning till 
syfte, mottagare och sammanhang. 
 

Eleven kan med en ändamålsenlig och 
effektiv kombination av 
vardagsrelaterat och ämnesrelaterat 
språk samtala om och diskutera 
varierande ämnen på ett välutvecklat 
sätt. I sådana situationer kan eleven 
ställa frågor och framföra åsikter med 
välutvecklade och väl underbyggda 
argument på ett sätt som för samtalen 
och diskussionerna framåt och 
fördjupar eller breddar dem. Eleven 
väljer och använder då väl fungerande 
språkliga strategier för att förstå och 
göra sig förstådd. Dessutom kan 
eleven förbereda och genomföra 
välutvecklade muntliga redogörelser 
med väl fungerande struktur, innehåll 
och språk och god anpassning till syfte, 
mottagare och sammanhang 

 

Skriva 

E C A 
Eleven kan skriva olika slags texter 
med viss språklig variation, enkel 
textbindning och i huvudsak 
fungerande anpassning till texttyp, 
språkliga normer och strukturer. 

Eleven kan skriva olika slags texter 
med relativt god språklig variation, 
utvecklad textbindning och relativt väl 
fungerande anpassning till texttyp, 
språkliga normer och strukturer. 

Eleven kan skriva olika slags texter 
med god språklig variation, 
välutvecklad textbindning och väl 
fungerande anpassning till texttyp, 
språkliga normer och strukturer. 

 

Läsa 

E C A 
Eleven kan läsa skönlitteratur och 
sakprosatexter med flyt genom att, på 
ett i huvudsak fungerande sätt, välja 
och använda lässtrategier utifrån olika 
texters särdrag. Genom att göra enkla 
sammanfattningar av olika texters 
innehåll och kommentera centrala 
delar med viss koppling till 
tidsaspekter och orsakssamband visar 
eleven grundläggande läsförståelse. 
Dessutom kan eleven, utifrån egna 
erfarenheter och referensramar samt 
olika livsfrågor och omvärldsfrågor, 
tolka och föra enkla och till viss del 
underbyggda resonemang om tydligt 
framträdande budskap i olika verk.  
 

Eleven kan läsa skönlitteratur och 
sakprosatexter med gott flyt genom 
att, på ett ändamålsenligt sätt, välja 
och använda lässtrategier utifrån olika 
texters särdrag. Genom att göra 
utvecklade sammanfattningar av olika 
texters innehåll och kommentera 
centrala delar med relativt god 
koppling till tidsaspekter och 
orsakssamband visar eleven god 
läsförståelse. Dessutom kan eleven, 
utifrån egna erfarenheter och 
referensramar samt olika livsfrågor 
och omvärldsfrågor, tolka och föra 
utvecklade och relativt väl 
underbyggda resonemang om 
budskap som är tydligt framträdande 
och budskap som kan läsas mellan 
raderna i olika verk.  

Eleven kan läsa skönlitteratur och 
sakprosatexter med mycket gott flyt 
genom att, på ett ändamålsenligt och 
effektivt sätt, välja och använda 
lässtrategier utifrån olika texters 
särdrag. Genom att göra 
välutvecklade sammanfattningar av 
olika texters innehåll och kommentera 
centrala delar med god koppling till 
tidsaspekter och orsakssamband visar 
eleven mycket god läsförståelse. 
Dessutom kan eleven, utifrån egna 
erfarenheter och referensramar samt 
olika livsfrågor och omvärldsfrågor, 
tolka och föra välutvecklade och väl 
underbyggda resonemang om budskap 
som är tydligt framträdande och 
budskap som kan läsas mellan 
raderna eller är dolda i olika verk.  

 


