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Kursplanering till läroboken Svenska som andraspråk 1 

Här presenteras ett förslag till en kursplanering kopplad till boken Svenska som andraspråk 
1. Den här kursplaneringen ringar in det “minsta möjliga” som krävs i kursen och förbereder 
eleverna inför det nationella provet. Det är såklart dock önskvärt att upplägg och innehåll 
anpassas efter aktuell elevgrupp.  

Kursen delas upp i fyra områden: “Språklig variation och språkanvändning”, “Tala”, 
“Skriva” och “Läsa” . Dessa områden återspeglas i de betygsmatriser som finns i slutet av 
läroboken. 

Språklig variation och språkanvändning 
Detta område behandlas med fördel i inledningen av kursen. Läraren lär då känna eleverna 
och får dessutom tidigt i kursen in underlag att arbeta vidare med.  

● Arbeta med kapitel . Läs texterna och gör de kortare uppgifterna.
- Som slutuppgift till kapitel 1 kan eleverna göra uppgiften “Skriv en självbiografi”

alternativt hålla ett muntligt framförande enligt uppgiften “Informerande framförande
om modersmål och språkanvändning”  (se extramaterial).

● Arbeta med kapitel 2. Läs texterna och gör de kortare uppgifterna.
- Som slutuppgift till kapitel 2 kan eleverna göra uppgiften “Läs en roman och skriv en

läslogg” alternativt göra uppgiften “Elixir”  (se extramaterial). Uppgiften “Elixir” ger
även eleverna möjlighet att arbeta med en kortfilm. Även uppgiften “Tal- och
skriftspråk” (se extramaterial) kan vara bra att ta in i detta moment.

Tala 
Fokus i detta område är att hålla ett muntligt informerande framförande (bedömningen av 
elevernas samtal sker löpande när diskussionsuppgifter görs under kursens gång). Ett 
muntligt informerande framförande bör hållas minst två gånger under kursens gång. Den 
första gången ges enbart formativ återkoppling till eleven (se extramaterial: “Formativ 
återkoppling på muntligt informerande framförande”). Den andra gången ges en summativ 
bedömning utifrån betygsmatrisen. I vissa fall kan det bli så att det nationella provet är den 
enda gången då det muntliga informerande framförandet bedöms summativt. Väljer man att 
hålla ett muntligt framförande om modersmål och språkanvändning i momentet “Språklig 
variation och språkanvändning” kan det vara ett av de framföranden det ges formativ 
återkoppling på.  

● Arbeta med kapitel 3.
- Som slutuppgift till kapitel 3 kan eleverna göra uppgiften “Muntligt framförande” och

då hålla ett muntligt informerande framförande utifrån de ämnesförslag som ges i
uppgiften. En förberedelse inför framförandet får eleverna när de läser de texter och
gör de kortare uppgifter som tillhör kapitel 3.

Skriva 
Fokus i detta område är att skriva en argumenterande och/eller resonerande text. En text av 
det här slaget bör skrivas minst två gånger under kursens gång. Den första gången ges enbart 



Elixir 

Novellen och novellfilmen Elixir beskrivs som en starkt humoristisk och politisk berättelse. Såväl 

texten som filmen (som bygger på novellen) använder ironin som berättargrepp och går mycket 

långt i sin drift med fördomar och idéer om identitet, etnicitet och integrationspolitik. 
 

1. Läs igenom frågorna nedan så att du kan fundera över frågorna medan du 

läser/lyssnar på novellen och tittar på filmen. 

2. Läs/lyssna på novellen som exempelvis finns i boken Till vår ära (2001) 

3. Se novellfilmen på Yotube: 
https://www.youtube.com/watch?v=mJHOO3dLAwA 

4. Besvara frågorna.  
 

Frågor: 
 

1. Att Elixir är en djupt ironisk berättelse inser vi alla. Men mitt i humorn och ironin finns 

en politisk skärpa som leder till eftertanke. Inom film- och litteraturhistorien används 

ofta just ironin för att häckla makten eller ifrågasätta ett bristande samhällssystem.  
Det finns en bred politisk samsyn i Sverige kring det nödvändiga i att förstärka 

integrationen och förhindra segregationen. Alla oavsett ursprung har samma 

demokratiska rätt till studier, arbete och ett bra boende – de yttre grundförutsättningarna 
för ett gott liv. Ändå vet vi att verkligheten ser helt annorlunda ut på många håll i 

Sverige. Utbildade ingenjörer, tandläkare och läkare arbetar som spärrvakter, lokalvårdare 

och korvförsäljare. I ett internationellt perspektiv har Sverige en påfallande hög andel 

akademiskt utbildad arbetskraft i låglöneyrken. Detta är resursslöseri och ett 
misslyckande från statens sida hävdar flera. Detta misslyckande gestaltar Elixir genom att 

vända på perspektiven och ställa frågan "Vad skulle hända om det inte fanns några 

invandrare i Sverige?". 

● Det sägs att ironi är det svåraste att behärska när man lär sig ett nytt språk. Vad 

är ironi? Varför kan ironi vara svårt att uppfatta? Vad är det som är ironiskt 

i Elixir? Är det helt klart eller kan det missförstås? Hur upplevde du själv 
novellen och filmen? 

● Alejandro Leiva Wenger, som skrivit novellen, och Babak Najafi, som regisserat 

filmen, har båda invandrarbakgrund. Skulle det vara möjligt för en med 

https://www.youtube.com/watch?v=mJHOO3dLAwA


helsvensk bakgrund att skriva/göra en berättelse som Elixir? Vem har rätt 
att driva med vem? Har det med maktförhållanden att göra: att man kan 

driva med den som har mer makt än en själv men inte med den som har 

mindre makt? Ofta talar man ju om skillnaden mellan att skratta åt och att 

skratta med personer – går den distinktionen att applicera på Elixir?  
 

2. Både text och film har en mycket särpräglad stil och tänjer på gränserna för hur man kan 

gestalta en berättelse. Leiva Wenger skriver på talspråklig "blattesvenska" med en 

medveten respektlöshet gentemot punktion, stavning och andra skrivregler (exempelvis 
ordföljd). Najafi har överfört denna estetik, lekfullheten och respektlösheten, till ett 

filmspråk med påfallande driv i klippning, ljudläggning och färgsättning.  

● Får man skriva såhär? Vem får skriva såhär? Vilken effekt får stilen för vår 

upplevelse av berättelsen? Blir den mer autentisk? Humoristisk? 

 

3. Språk är förstås så mycket mer än en litterär eller filmisk stil. Till vardags har vi språket 

till att kommunicera med varandra – men också till att visa vem vi är och vem vi vill vara, 
var vi hör hemma och var vi inte vill höra hemma. Språk är effektivt som 

identitetsskapare och social markör – något som mycket tydligt framgår i Elixir.  
● Hur pratar "svennar" respektive "blattar" i Elixir? Ge ett exempel! På 

vilket sätt är deras sätt att uttrycka sig viktigt för deras identitet? Visar 

deras språkbruk hur väl/hur illa de faktiskt behärskar språket eller är detta 

i själva verket ett slags skådespel, en medveten strategi för att visa vilka de 
är/vill vara?  

● Det finns också andra sätt än språkliga att visa på skillnader mellan "vi och 

"dom" – såväl i verkligheten som i Elixir, där skillnaderna har överdrivits för att 
vi ska kunna skratta åt dem. Men skillnaderna finns inte bara mellan "blattar" och 

"svennar" utan även mellan tjejer och killar, vuxna och unga samt mellan olika 

"blattar". Vilka är "vi" och "dom" i Elixir? Beskriv hur tillhörigheten 

skapas. På vilka sätt är den här uppdelningen realistisk och på vilka sätt 
skiljer den sig från verkligheten? 

 

Uppgiften baseras på Svenska Filminstitutets lärarhandledning (2015). 
 

Aktuella kunskapskrav finns i betygsmatrisen “Språklig variation och språkanvändning” i 
boken Svenska som andraspråk 1.  



Återkoppling på din argumenterande text  
Det som är ikryssat behöver du tänka på till nästa gång du skriver en sådan här text. 

 
Innehåll och genre 
❏ Tänk på att följa instruktionen helt och hållet; var uppmärksam på de fetstilta orden. 
❏ Utveckla gärna innehållet med mer fakta.  
❏ Belys gärna ämnet från flera perspektiv. 
❏ Anpassa omfånget efter det givna antalet ord 
❏ Ta enbart med information som är relevant för ämnet. 

Särskilt för argumenterande text 
❏ Ha med en tydlig tes och håll dig konsekvent till den genom texten  
❏ Ta med en bakgrundsbeskrivning i inledningen så att tesen övertygar.  
❏ Avsluta inledningen med tesen. 
❏ Ta med tre tydligt åtskilda argument och ett motargument. 
❏ Ge exempel i argumentationen för att förtydliga innehållet.  
❏ Grundas argumenten mer på fakta och mindre på egna värderingar? 
❏ Använd gärna fler källor för att fördjupa argumentationen. 
❏ Bemöt motargumentet (annars riskerar läsaren att övertygas av motargumentet) 
❏  

 
Källhantering 
❏ Skilj på egna och andras tankar på ett tydligt sätt. 
❏ Ange källa på ett korrekt och tydligt sätt med hjälp av referatannonser och referatmarkörer. 
❏ Lägg till referatannonser och referatmarkörer i något stycke för att förtydliga och skilja på egna 

och andras åsikter/tankar. 
 
Disposition 
❏ Gör dispositionen överskådlig och tydlig med en rubrik, en inledning, en fördjupning (tänk 

CEMA för argumenterande text) och en avslutning. 
❏ Markera stycke på rätt sätt (med blankrad eller med indrag, och aldrig bara genom att byta rad).  
❏ Dela gärna upp eller slå ihop stycken så att du får en varierad styckelängd. 
❏ Förtydliga textens röda tråd/textbindningen (genom tematisk bindning, referensbindning 

och/eller konnektivbindning) 
 
Språk 
❏ Använd ett för texttypen passande språk gällande uttryck och formuleringar.  
❏ Skilj på tal- och skriftspråk. 
❏ Kontrollera grammatiken i texten t.ex. gällande ______________________________________ 
❏ Se till att det inte finns några luckor i texten. 



Formativ återkoppling på muntligt informerande framförande  

- Det som är ikryssat behöver du tänka på till nästa gång 
 

Innehåll 

❏ tänk på syftet: att framförandet ska vara informerande (inte t.ex. argumenterande) 
❏ utveckla din inledning med en bakgrund 
❏ utveckla och fördjupa ditt innehåll mer  
❏ använd dig av fler källor för att fördjupa informationen 
❏ utveckla gärna innehållet med fler egna reflektioner och tankar kring ämnet 
❏ grunda innehållet mer i fakta, inte enbart i egna reflektioner och tankar 
❏ ta gärna med information som inte så många tänkt på: tänk brett/ur flera perspektiv 
❏ ge gärna exempel för att tydliggöra innehållet 
❏ fundera över hur du gör ämnet angeläget för mottagarna 
❏ tänk på att hålla dig konsekvent till ämnet genom hela framförandet 
❏ förtydliga gärna varför ämnet är relevant och viktigt att ta upp 

 
Disposition 

❏ ha med en tydlig inledning (inte bara “Jag ska prata om…” direkt) 
❏ fundera över hur du i inledningen kan väcka publikens intresse för ämnet 
❏ presentera gärna framförandets upplägg kort i inledningen 
❏ dela upp framförandets mittparti i olika delar: tre huvuddelar, tematiskt eller kronologiskt 
❏ ha med en tydlig avslutning 
❏ utveckla din avslutning  
❏ gör din avslutning mer effektfull (knyt an till inledningen osv.) 
❏ ta inte upp något nytt i din avslutning 
❏ tänk på balansen mellan framförandes delar: inledning /mittparti (ska vara längst)/avslutning 
❏ använd sambandsord för att förtydliga framförandets röda tråd 
❏ anpassa ditt tal till det givna tidsomfånget (3-5 minuter) 

 
Språk och stil 

❏ tala tydligt och lugnt 
❏ försök att hålla en mer formell ton när du talar 
❏ försök att få en mer ledig framtoning  
❏ kontrollera grammatik och uttal så att budskapet når fram till publiken 

 
Framförande 

❏ försök att bli mer självständig i förhållande till manus 
❏ försök att ha mer åhörarkontakt  
❏ använd dig mer av betoning, blick, pauser, kroppsspråk m.m. för att nå fram till publiken 

 

Hjälpmedel 

❏ var noga med att det du säger stämmer överens med det som visas i presentationen 
❏ håll koll på när det är dags att byta bild/sida i presentationen 
❏ fundera över hur det presentationstekniska hjälpmedlet kan stödja och tydliggöra ditt 

framförande mer 
❏ låt varje del av framförandet motsvara en bild i presentationen 
❏ ta inte med för mycket text i presentationen (presentationen är ditt stöd, inte ditt manus) 



Återkoppling på din resonerande text  
Det som är ikryssat behöver du tänka på till nästa gång du skriver en sådan här text. 

 
Innehåll och genre 
❏ Tänk på att följa instruktionen helt och hållet; var uppmärksam på de fetstilta orden. 
❏ Utveckla gärna innehållet med mer fakta.  
❏ Belys gärna ämnet från flera perspektiv. 
❏ Anpassa omfånget efter det givna antalet ord 
❏ Ta enbart med information som är relevant för ämnet. 

Särskilt för resonerande text 
❏ Ta med en bakgrundsbeskrivning till ämnet i inledningen. 
❏ Ge exempel i texten för att förtydliga innehållet.  
❏ Grunda innehållet mer på fakta och mindre på egna värderingar. 
❏ Använd gärna fler källor för att fördjupa diskussionen. 

 
Källhantering 
❏ Skilj på egna och andras tankar på ett tydligt sätt. 
❏ Ange källa på ett korrekt och tydligt sätt med hjälp av referatannonser och referatmarkörer. 
❏ Lägg till referatannonser och referatmarkörer i något stycke för att förtydliga och skilja på egna 

och andras åsikter/tankar. 
 
Disposition 
❏ Gör dispositionen överskådlig och tydlig med en rubrik, en inledning, en fördjupning (tänk “en 

sak”/”ett perspektiv” per stycke för resonerande text) och en avslutning. 
❏ Markera stycke på rätt sätt (med blankrad eller med indrag, och aldrig bara genom att byta rad).  
❏ Dela gärna upp eller slå ihop stycken så att du får en varierad styckelängd. 
❏ Förtydliga textens röda tråd/textbindningen (genom tematisk bindning, referensbindning 

och/eller konnektivbindning) 
 
Språk 
❏ Använd ett för texttypen passande språk gällande uttryck och formuleringar.  
❏ Skilj på tal- och skriftspråk. 
❏ Kontrollera grammatiken i texten t.ex. gällande ______________________________________ 
❏ Se till att det inte finns några luckor i texten 



Informerande framförande om modersmål och språkanvändning 
 
Din uppgift är att hålla ett enskilt muntligt informerande framförande om 
skillnader och likheter mellan svenskan och ditt (eller ett av dina) modersmål, 
samt din egen språkanvändning.  
 
Tänk på att förklara och ge tydliga exempel så att åhörarna kan ta till sig 
informationen även om de inte har samma modersmål som du.  
  
Du kan ha dessa frågor som stöd när du planerar ditt framförande (tänk dock på 
att du inte bara ska besvara frågorna i framförandet som “provfrågor”): 
 
● Vilka likheter finns mellan ditt modersmål och svenskan? Alfabet? Ord? 

Grammatik (verb, substantiv, adjektiv och pronomen, ordföljd osv.)? 
● Vilka skillnader finns mellan ditt modersmål och svenskan? Alfabet? 

Ord? Grammatik (verb, substantiv, adjektiv, pronomen, ordföljd osv.)? 
 

● När använder du ditt modersmål? 
● När använder du svenskan? 
● Finns det situationer där något av språken måste, eller kanske inte kan, 

användas? 
● Vad är lättast med svenskan? 
● Vad är svårast med svenskan? 
● När talar du formellt? När talar du informellt? På vilket språk? 
● Vilket/vilka språk tänker du på? Är det samma alltid eller varierar det i 

olika situationer. 
 
Planera ditt framförande enlig den mall som finns i kapitel 3 i boken Svenska 
som andraspråk 1. Ditt framförande ska vara 3-5 minuter långt.  
 
 
Aktuella kunskapskrav finns i betygsmatrisen “Språklig variation och språkanvändning” i 
boken Svenska som andraspråk 1.  
 



formativ återkoppling till eleven (se extramaterial “Formativ återkoppling på argumenterande 
text” och “Formativ återkoppling på resonerande text” där återkopplingen ges via en 
checklista). Den andra gången ges en summativ bedömning utifrån betygsmatrisen. I vissa 
fall kan det bli så att det nationella provet är den enda gången då texten bedöms summativt.  

● Arbeta med kapitel 4 och 5. Läs texterna och arbeta med de kortare uppgifterna. Låt 
eleverna göra uppgiften “Skriv ett referat” som finns i kapitel 4 när referatskrivande 
tagits upp. Detta är en bra övning inför skrivandet av argumenterande/resonerande 
text. Eleverna kan även, som en utgångspunkt, få skriva en enklare argumenterande 
text i uppgiften “Skriv en krönika” eller uppgiften “Skriv en insändare” som båda 
finns i kapitel 5. En förberedelse inför skrivandet får eleverna när de läser de texter 
och gör de kortare uppgifter som tillhör kapitel 4 och 5.  

- Som slutuppgift till kapitel 4 och 5 kan eleverna göra uppgiften “Att följa sina 
drömmar” (där uppgiften är att skriva en mer resonerande text) som finns i kapitel 4 
och/eller uppgiften “Skriv ett debattinlägg” (där uppgiften är att skriva en tydligt 
argumenterande text utifrån en given skrivprocess) som finns i kapitel 5.  

 
Läsa 
Detta område behandlas löpande när eleverna arbetar med lärobokens olika kapitel. Det finns 
lästeman, texter och läsförståelsefrågor att arbeta med. Texterna kopplas ofta till de muntliga 
och skriftliga uppgifter eleverna gör i andra moment av kursen. Exempelvis behöver texten 
“Mostafa vill föregå med gott exempel” i kapitel 4 läsas för att uppgiften “Skriv ett referat” 
ska kunna göras och novellen Min son blir inte snickare behöver läsas innan uppgiften “Att 
följa sina drömmar” i kapitel 4 görs. Sträva efter att låta eleverna läsa så många olika 
texttyper som möjligt (insändare, debattartiklar, recensioner, krönikor, reportage, 
nyhetsartiklar, instruktioner, noveller, dikter osv.). Det ger en god förberedelse inför det 
nationella provets läsförståelsedel. Kanske behöver eleverna skriva texter av dessa texttyper 
för att fullt ut förstå texttypens kännetecken. Skrivuppgifter till olika texttyper finns i 
läroboken. 

- En slutuppgift till momentet “Läsa” kan vara att eleverna gör en novellanalys utifrån 
uppgiften “Novellanalys” som finns i kapitel 3 och då analyserar en av novellerna i 
läroboken. 

 
Övrigt 
“Kan du orden?”, “Dags att öva grammatik” (och kapitel 6) och “Reflektera” bör eleverna få 
arbeta med löpande under kursens gång då aktuellt kapitel behandlas. 
 
 
 



Tal- och skriftspråk 
 
Vårt sätt att tala skiljer sig från vårt sätt att skriva.  
 
Ge exempel på språkliga drag som är typiska för tal- och skriftspråk och 
resonera kring varför gränsen mellan det formella skriftspråket och det talade 
språket ibland är otydlig, samt kring betydelsen av att ha goda kunskaper i det 
formella språket, liksom av att sakna tillräckliga kunskaper i det formella 
språket. 
 
 
 
Aktuella kunskapskrav finns i betygsmatrisen “Språklig variation och språkanvändning” i 
boken Svenska som andraspråk 1.  
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