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Godkänd (G)

Åk 8

Mycket väl godkänd (MVG)

Eleven ska:

Eleven ska:

Eleven ska:
förutom för G och VG gällande kriterier

• kunna skriva en enkel uppsats
• kunna uttrycka sig i en diskussion samt
lyssna till andra
• kunna läsa ungdomslitteratur och enkel
sakprosa
• i viss mån kunna anpassa tal och skrift
till mottagaren
• kunna skriva enkla bokrecensioner

• arbeta med sitt språk för att göra det
klart och tydligt
• i diskussioner och grupparbeten kunna
föra fram sina åsikter, ställa frågor som
hör till ämnet samt lyssna på andra
• läsa olika sorters litteratur
• kunna skriva reflekterande recensioner
• kunna använda och förstå vanliga
grammatiska termer
• skriva olika typer av text
• samla kunskaper från olika håll och
sammanställa dem

• arbeta med sitt språk för att göra det
varierat
• i diskussioner och grupparbeten kunna
argumentera för egna åsikter, ställa
frågor som hör till ämnet, lyssna på
andra och jämföra egna och andras
argument
• läsa olika typer av skönlitteratur och
sakprosa
• kunna anpassa sig i tal och skrift
till olika mottagare
• kunna recensera böcker och tydligt
kunna visa att man har reflekterat
• använda sig av och förstå grammatiska
termer och begrepp
• skriva uppsatser som ger uttryck för
tankar, åsikter och känslor
• ta initiativ till att samla kunskap ur olika
källor och sammanställa dem
• kunna jämföra olika texter
• ha en viss förmåga att kritiskt granska
budskap i olika medier
• uppmärksamma och ha viss insikt
om och förstå att människor uttrycker
sig olika beroende på var de bor, vilket
kön de har och i vilken familj de vuxit upp
• ha en god kännedom om och förståelse
för språkets utveckling

• känna till vanliga grammatiska
termer
• kunna hämta kunskap från olika håll

• i viss mån kunna kritiskt granska
budskapet i olika medier
• uppmärksamma och ha en viss insikt i
att människor uttrycker sig olika,
beroende på var de bor, vilket kön de
har och i vilken familj de är uppväxta

