
Operatoren für das Fach Schwedisch 

 

Liste der Operatoren für das Fach Schwedisch 

 

Kompetenz Sprachmittlung 

 

 

 

 

Kompetenz Hören 

 

 

  

Operator Erläuterung Illustrierendes Aufgabenbeispiel 

förklara 
klargöra, framställa eller beskriva 
något så att det kan förstås 

Förklara i ett mejl till din utbytespartner hur 
detta ungdomsprojekt fungerar.  

presentera 
lägga fram viktiga fakta om 
något/någon 

Presentera den unge bloggaren och hans 
kamp mot våld.  

sammanfatta 
kortare summering, utesluta 
onödiga detaljer 

Sammanfatta i en blogg hur skolan som 
presenteras i artikeln understödjer 
utbildning i Uganda. 

skriva  
(+ texttyp)  

författa en text anpassad till 
vissa aspekter 

Skriv en artikel för en ungdomswebbsida. 

Operator Erläuterung Illustrierendes Aufgabenbeispiel 

fyll i skriva ett eller flera ord i ...  Fyll i tabellen.  

komplettera göra fullständig 
Komplettera meningarna med ord som 
saknas. 

kryssa för/i märka med kryss Kryssa för rätt svar. (flervalsfrågor) 

nämn  räkna upp Nämn tre exempel. 

para ihop matcha Para ihop årtal och händelser. 



Operatoren für das Fach Schwedisch 

 
Kompetenz Sprechen 

 

Operator Erläuterung  Illustrierendes Aufgabenbeispiel 

analysera 
beskriva och förklara något 
noggrant 

Analysera statistiken.  

beskriva skildra, ge en bild av något Beskriv reklambilden och ...  

diskutera 

presentera för- och 
motargument eller för- och 
nackdelar i ett ämne och dra 
en slutsats 

Diskutera för- och nackdelar med 
kollektivtrafik. 

förklara 
klargöra, framställa eller 
beskriva något så att det kan 
förstås 

Förklara hur källsorteringen i Sverige 
fungerar. 

jämföra 

ställa två ting eller 
förhållanden bredvid varandra 
och se på skillnader, likheter 
och bedöma dem 

Jämför din och skolans syn på skolstrejk 
för klimatet. 

kommentera 
ge sin åsikt om ett tema och 
hitta argument för den 

Kommentera citatet.  

motivera ange skäl 
Behöver man regler för den digitala 
världen? Motivera. 

presentera 
lägga fram viktiga fakta om 
något/någon 

Presentera den unge bloggaren och hans 
kamp mot våld.  

sammanfatta  
kortare summering, utesluta 
onödiga detaljer 

Sammanfatta artikeln. 

tolka 
tyda och finna mening i något 
som observerats och 
analyserats 

Tolka fotot.  
 

återge 
framställa något med 
oförändrat innehåll 

Återge flickans upplevelser. 

 

  



Operatoren für das Fach Schwedisch 

 
Kompetenz Schreiben 

 

Operator Erläuterung  Illustrierendes Aufgabenbeispiel 

analysera undersöka något noggrant  

Analysera hur författaren framställer 
sina idéer om en bilfri innerstad.  
Analysera hur författaren skapar 
atmosfären i novellen. 

beskriva skildra, ge en bild av något 
Beskriv det miljövänliga hus som 
presenteras i texten. 
Beskriv protagonistens utseende.  

diskutera 
presentera för- och motargument 
eller för- och nackdelar i ett ämne 
och dra en slutsats 

Diskutera hur massturism påverkar 
miljön. 

exemplifiera 
ge exempel för att/genom att 
åskådliggöra något 

Exemplifiera i vilka områden datorer 
används nuförtiden.  

förklara 
klargöra, framställa eller beskriva 
något så att det kan förstås 

Förklara hur ett bostadsbyte 
fungerar. 

jämföra 
ställa två ting eller förhållanden 
bredvid varandra och se på 
skillnader, likheter och bedöma dem 

Jämför pojkarnas situation. 

karakterisera 
ange kännetecken för en företeelse, 
ett sakförhållande eller ett ämne 

Karakterisera protagonisten.  

kommentera 
ge sin åsikt om ett tema och hitta 
argument för den 

Det finns situationer där lögner kan 
rättfärdigas. Kommentera. 

motivera ange skäl 
Motivera varför det är bra att minska 
sin köttkonsumtion.  

sammanfatta  
kortare summering, utesluta onödiga 
detaljer 

Sammanfatta berättelsen. 

skriva  
(+ texttyp)  

författa en text anpassad till vissa 
aspekter 

Skriv en artikel för en 
ungdomswebbsida. 

tolka 
tyda och finna mening i något som 
observerats och analyserats 

Tolka karikatyren.  
Tolka artikelns titel. 

värdera 
bedöma eller gradera något, ange 
vikten av något 

Värdera hur viktigt det är att lära sig 
flera främmande språk. 

återge 
framställa något med oförändrat 
innehåll 

Återge författarens tankar om 
jämställdhet.  

 


