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Kurs D 
 

Kunskapskrav som eleven ska ha uppnått efter avslutad kurs 

  

 

  Hörförståelse 
Eleven kan förstå tydligt tal i informella och mer formella situationer i vardags-, 

samhälls- och arbetsliv.  

 

För att uppnå kunskapskraven i hörförståelse arbetar vi med: 

 

 Berättelser t.ex. livsberättelser och återberättande händelser 

 Beskrivningar t.ex. personbeskrivning och vägbeskrivning 

 Samtal och diskussioner t.ex. dialoger 

 Information om aktuella frågor och ämnen  

 Nyhetssändningar både på radio och tv 

 Detaljerade och tydliga instruktioner 

 

 

 

  Läsförståelse 
Eleven kan läsa, förstå och använda enkla texter med viss komplexitet i vardags-, 

samhälls- och arbetsliv. 

 

För att uppnå kunskapskraven i läsförståelse arbetar vi med: 

 

 Berättande texter t.ex. skönlitteratur och nyheter 

 Beskrivande texter t.ex. om en person 

 Argumenterande texter t.ex. insändare 

 Faktatexter t.ex. om samhället 

 Instruktioner och föreskrifter t.ex. instruktioner 

som står på tavlan och recept 

 Lässtrategier 
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 Muntlig produktion 
Eleven kan kommunicera både i informella och mer formella situationer i 

vardags-, samhälls- och arbetsliv. 

För att uppnå kunskapskraven i muntlig produktion arbetar vi med att: 

 

 Berätta om och beskriva aktuella händelser, erfarenheter, intryck och 

åsikter  

 Ge råd och instruktioner t.ex. hur man kan spara pengar eller leva ett 

hälsosamt liv 

 Använda strategier för att förbättra kommunikationen 

 

  Skriftlig färdighet 
Eleven kan kommunicera både i informella och mer formella situationer i  

vardags-, samhälls- och arbetsliv. 

För att uppnå kunskapskraven i skriftlig färdighet arbetar vi med: 

 

 Beskrivande texter t.ex. beskriva ett bostadsområde 

 Redogörande texter t.ex. redogör för en högtid 

 Argumenterande texter t.ex. insändare 

 Egna anteckningar t.ex. när läraren har genomgång 

 Olika strategier för att utveckla skrivandet 

 
 

 Muntlig interaktion  
Eleven kan medverka i både informella och mer formella situationer i vardags-, 

samhälls- och arbetsliv.  

För att uppnå kunskapskraven i muntlig interaktion arbetar vi med att: 

 

 Delta i samtal och diskussioner  

 Uttrycka och bemöta åsikter med argument 

 Framföra och efterfråga tankar och information 

 Använda strategier som löser problem med interaktionen 

 


