
 

 

Moderna språk, kinesiska 
Centralt innehåll 
 
I årskurs 4 - 6 inom ramen för språkval, kinesiska 
 
Kommunikationens innehåll 

• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna. 

• Intressen, vardagliga situationer, personer och platser. 

• Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där kinesiska används.  
 
Lyssna - reception 

• Tydligt talat språk som är instruerande och beskrivande, till exempel från olika medier och i 
kombination med illustrationer. 

• Enkla dialoger och samtal. 

• Sånger och ramsor. 

• Enkel information och enkla meddelanden. 

• Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och dra slutsatser om innehållet. 

• Språkliga företeelser i det språk eleverna möter, med betoning på uttal och intonation. 

• Hur ord och vardagsfraser används i olika situationer. 

• Pinyin som stöd för förståelse av det talade språk eleverna möter. 
 
Tala och samtala - produktion och interaktion 

• Korta, enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger. 

• Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel gester. 

• Språkliga företeelser för att förtydliga kommunikationen med betoning på uttal och 
intonation. 

• Pinyin som ett medel för att utveckla elevernas talade språk, även uttal och ordförråd. 
 
Läsa - reception (förenklade kinesiska tecken) 

• Enkla texter som är beskrivande, till exempel från olika medier och i kombination med 
illustrationer. 

• Enkla meddelanden och skrivna dialoger. 

• Olika hjälpmedel för läsning, till exempel pinyin, syntetiskt tal och elektroniska ordböcker. 

• De förenklade tecknens uppbyggnad i de texter eleverna möter. 
 
Skriva - produktion och interaktion (förenklade kinesiska tecken) 

• Korta, enkla texter, till exempel meddelanden. 

• Hur några vanligt förekommande tecken som är relevanta för kommunikationens innehåll 
skrivs för hand, även streckordning. 

• Pinyin och andra hjälpmedel, även digitala, som stöd för den skriftliga produktionen och 
interaktionen. 

I årskurs 7 - 9, inom ramen för språkval, kinesiska 

Kommunikationens innehåll 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/moderna-sprak#Kommunikationens_innehåll


 

 

• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna. 
• Intressen, vardagliga situationer, personer och platser. 
• Åsikter och känslor. 
• Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där kinesiska 

används. Kinesiskans utbredning i världen. 

Lyssna - reception 

• Tydligt talat språk som är instruerande och beskrivande, till exempel från olika medier och i 
kombination med illustrationer. 

• Olika former av dialoger och samtal. 
• Berättelser och annan fiktion, även i dramatiserad form, samt sånger. 
• Information och meddelanden. 
• Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och dra slutsatser om innehållet. 
• Olika sätt att orientera sig i och välja talat språk från internet och andra medier. 
• Språkliga företeelser som uttal, intonation och grammatiska strukturer i det språk eleverna 

möter. 
• Hur ord, fasta språkliga uttryck och vardagsfraser används i olika situationer. 
• Pinyin som stöd för förståelse av det talade språk eleverna möter.  

Tala och samtala - produktion och interaktion 

• Presentationer, instruktioner, meddelanden och beskrivningar i sammanhängande tal. 
• Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel omformuleringar, gester och 

frågor. 
• Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen med betoning på uttal 

och intonation samt ord, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck. 
• Pinyin som ett medel för att utveckla elevernas talade språk, även uttal och ordförråd.  

Läsa - reception (förenklade kinesiska tecken) 

• Enkla texter som är instruerande, beskrivande och berättande, till exempel från olika medier 
och i kombination med illustrationer. 

• Meddelanden och information på till exempel skyltar. 
• Strategier för att använda hjälpmedel för läsning, till exempel pinyin, syntetiskt tal och 

elektroniska ordböcker.  
• Olika sätt att orientera sig i texter och hitta information på internet och i andra medier. 
• De förenklade tecknens ursprung, användning och uppbyggnad i de texter eleverna möter, 

även principer för streckordning och analys av teckendelar. 

Skriva - produktion och interaktion (förenklade kinesiska tecken) 

• Presentationer, meddelanden, beskrivningar och skrivna dialoger. 
• Hur vanligt förekommande tecken som är relevanta för kommunikationens innehåll skrivs 

för hand, även streckordning. 
• Pinyin och andra hjälpmedel, även digitala, som stöd för den skriftliga produktionen och 

interaktionen. 
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