Checklista Kurs D
Elev:__________________________________________
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Höra
Jag förstår och kan sammanfatta
innehållet i olika situationer som
handlar om samhället, demokrati,
massmedia, aktuella händelser, miljön,
lag och rätt osv
Jag förstår och kan sammanfatta
innehållet i berättelser, tex när en
person berättar något för mig
Jag kan sammanfatta innehållet i
beskrivningar som t.ex nyheter om
bekanta ämnen
Jag kan sammanfatta ett samtal eller
en diskussion mellan eller till andra
människor
Jag kan följa tydliga och detaljerade
instruktioner som t.ex beställa en
tandläkartid
Jag förstår några idiomatiska uttryck,
tex ”det blir inte av” eller viss slang
▪ Läsa
Jag kan läsa och sammanfatta
berättande, beskrivande och
argumenterande texter, t.ex en
lättläst bok eller en insändare
Jag kan läsa och sammanfatta
faktatexter, t.ex statistik
Jag kan enkelt resonera om
informationen från olika texter
Jag kan se fördelar och nackdelar
med något jag läst
Jag förstår instruktioner och kan följa
dem
Jag kan hitta nyckelord
Jag söker information i kronologisk
ordning och styckvis
Jag kan läsa mellan raderna och dra
slutsatser
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Prata
Jag kan samtala och diskutera med
andra personer om bekanta ämnen
Jag kan uttrycka mina känslor och
tankar och ifrågasätta andras
Jag kan framföra argument och
efterfråga andras tankar och
synpunkter
Jag har ett gott uttal och andra
förstår när jag pratar
Jag använder mig av ögonkontakt,
kroppsspråk eller förklarar med andra
ord för att göra kommunikationen
bättre
Jag kan anpassa språket efter
situationen (formellt/informellt)
Jag pratar sammanhängande med
förklaringar och konjunktioner
Jag är ganska säker på grammatiken

▪
Skriva
Jag kan skriva med ganska bra flyt
Jag kan skriva olika texter om bekanta
ämnen
Jag kan skriva beskrivande text, tex något
som jag varit med om
Jag kan skriva redogörande text, t.ex en
faktatext
Jag kan skriva argumenterande text, tex
en insändare i en tidning
Jag skriver i logisk ordning och med
styckesindelning
Jag kan skriva med ett varierat ordförråd
och meningsbyggnad, t.ex använda
synonymer och börja meningar med tid,
plats, objekt och bisats
Jag är ganska säker på grammatiken och
skriver meningar med ganska avancerad
grammatik i mina texter
Jag kan föra anteckningar som hjälper
mig att komma ihåg och/eller förbättra
texten innan jag skriver min text
Jag kan använda strategier som gör att
min text blir lättare att förstå, tex förklara
ett ord som jag inte har lärt mig på
svenska
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