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                           Kurs B 
 

Kunskapskrav som eleven ska ha uppnått efter avslutad kurs. 

 

                    Hörförståelse                       

 
Eleven kan med stöd förstå tydligt, enkelt tal i konkreta, vardagsnära 

situationer. 

 

Du ska kunna förstå: 

 

 samtal i vardagen 

 information, t.ex. följa en beskrivning 

 muntlig information som du får i din vardag, t.ex. i skolan och i affären 

 enkla instruktioner, t.ex. hur du loggar in på en dator 

 när en person berättar om något, t.ex. om helgen eller om en resa 

 enkla nyheter och återberätta med egna ord 

 

 

                   Läsförståelse                        

 
Eleven kan läsa, förstå och använda enkla texter i bekanta situationer i 

vardagslivet. 

 

Du ska kunna förstå: 

 

 korta texter, t.ex. om hur någon bor eller om vardagslivet  

 korta texter genom att läsa på olika sätt, t.ex. sökläsa och sammanfatta 

 information i en annons, t.ex. priser och öppettider 

 meddelanden, t.ex. läkar- och tandläkartider eller information från 

skolan 

 korta tydliga instruktioner i undervisningen, t.ex. ”kryssa för” och 

”stryk under” 
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                  Muntlig interaktion                    

 
Eleven kan med stöd kommunicera i vanliga situationer i vardagslivet.   

 

Du ska kunna: 

 

 samtala med lärare och klasskompisar om vardagliga ämnen, t.ex. om 

vädret och vad vi gjorde i helgen 

 samtala med andra i dialog eller i grupp 

 ställa frågor och använda frågeord 

 svara på frågor 

 göra dig förstådd med hjälp av ord och kroppsspråk  

 

                   Muntlig produktion                    

 
Eleven kan med stöd kommunicera med ett enkelt språk och med hjälp av 

gester i vanliga situationer i vardagslivet. 

 

Du ska kunna: 

 

 presentera dig själv, berätta om en person, plats, ditt hemland eller en 

högtid 

 berätta med en början, en fortsättning och ett slut så att andra förstår 

 göra dig förstådd med hjälp av t.ex. kroppsspråk 
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                   Skriftlig färdighet                  

 
Eleven kan hantera skrift i några vardagsnära situationer. 

 

         Du ska kunna: 

 

 skriva SMS om t.ex. sjukdom eller annan frånvaro. 

 skriva korta texter om dig själv eller om något du upplevt. 

 skriva korta texter med början, fortsättning och slut, som t.ex. ett 

brev. 

 skriva enkla texter både för hand och på dator/lärplatta. 

 

 


