Checklista Kurs C
Elev:__________________________________________
Datum: ________________________________________

Höra
o

o
o
o

o

Jag förstår och kan sammanfatta
information från olika situationer inom
t.ex relationer, politik, ekonomi,
sjukvård, trafik, sport, studier etc
Jag förstår när någon berättar och
återberättar
Jag förstår även om det pratas på olika
dialekter
Jag förstår korta nyheter som handlar
om bekanta ämnen och kan
återberätta
Jag förstår enkla instruktioner och
meddelanden och följer det som sägs

Prata
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
Läsa
o

o
o
o
o
o
o
o

o

Jag kan läsa och förstå vanliga texter
som t.ex insändare, meddelande, brev,
mail, nyheter, berättelser, recept,
tidningsartiklar och göra en
sammanfattning
Jag kan svara på frågor till texten
Jag kan resonera och uttrycka mina
tankar och känslor om texten
Jag kan hitta viktig information i
faktaböcker eller broschyrer
Jag kan läsa och hämta information i
tabeller, diagram och annonser
Jag förstår instruktioner och kan följa
dem
Jag kan ”läsa mellan raderna”
Jag kan hitta viktig information utan att
förstå eller läsa allt (nyckelord/
sökläsning/ skumläsning)
Jag läser med flyt och ganska snabbt

o
o

o

o
o
o
o
o

o

Jag kan prata om olika vanliga situationer i
livet
Jag kan prata och diskutera med andra
Jag kan framföra min åsikt, tankar och
känslor
Jag kan informera andra om t.ex
vägbeskrivning, mötesplats, skola, intressen
Jag kan berätta om något som jag läst, hört
eller upplevt
Jag kan inleda och avsluta samtal samt
ställa frågor
Jag kan använda artighetsfraser t.ex tack
för samtalet, ha en bra dag och ge
återkoppling t.ex det var bra att du…
Jag kan lämna och föra vidare ett
meddelande
Jag pratar tydligt och sammanhängande så
att den som lyssnar förstår
Jag använder olika tempus
Jag kan använda omvänd ordföljd och
variera meningar
Jag använder bisatser
Jag använder olika tidsuttryck samt hänvisar
till platser och personer
Skriva
Jag skriver sammanhängande och
begripligt så att det blir lätt att förstå
Jag kan skriva olika texter som t.ex.
berättande, beskrivande, formell och
informell text, brev samt meddelanden och
mail
Jag kan skriva om egna erfarenheter,
intryck, åsikter och känslor och vad jag
tycker är bra och dåligt
Jag kan skriva faktatexter om bekanta
ämnen
Jag skriver med varierat ordförråd och
använder synonymer
Jag skriver både huvudsatser och bisatser
Jag skriver i logisk ordning
Jag är medveten om grammatisk variation
och kan skriva t.ex. olika verbtempus och
böja de olika ordklasserna
Jag skriver punkt, utropstecken, frågetecken
och stor bokstav

