Uppgiftsmatris: Coraline

Tala & E-nivå
samtala
SkolI muntliga framställningar i olika genrer
verket
kan eleven formulera sig enkelt,
begripligt och relativt
sammanhängande.

Förklaring

C-nivå

A-nivå

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven
formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och
relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig
även med visst flyt och i någon mån anpassat till
syfte, mottagare och situation.

I muntliga framställningar i olika genrer kan
eleven formulera sig relativt varierat, tydligt
och sammanhängande. Eleven formulerar
sig även med flyt och viss anpassning till
syfte, mottagare och situation.

I muntlig interaktion i olika sammanhang
kan eleven uttrycka sig enkelt och
begripligt samt i någon mån anpassat till
syfte, mottagare och situation.

I muntlig interaktion i olika sammanhang kan
eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt
med vissanpassning till syfte, mottagare och
situation.

I muntlig interaktion i olika sammanhang kan
eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt
med viss anpassning till syfte, mottagare och
situation.

Dessutom kan eleven välja och använda
sig av i huvudsak fungerandestrategier
som i viss mån löser problem i och
förbättrar interaktionen.
Du berättar på ett enkelt och begripligt
sätt om bokens handling och de
viktigaste personerna.
Du berättar vad du tycker om boken och
ger en kort förklaring till varför. Du
använder endast engelska och din grupp
förstår vad du säger.

Dessutom kan eleven välja och använda sig av
fungerande strategier som löser problem i och
förbättrar interaktionen.

Dessutom kan eleven välja och använda sig
av väl fungerande strategier som löser
problem i och förbättrar interaktionen och
för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Du berättar med visst flyt om handling, och
huvudpersoner och kan ge exempel från boken.

Du berättar med flyt om handling och
huvudpersoner.

Du kan använda några av orden från boken när du
berättar. Du förklarar vad du tycker om boken och
motiverar din åsikt.

Du berättar med varierat ordförråd och
börjar dina meningar på olika sätt. Du
förklarar utförligt vad du tycker om boken
och motiverar din åsikt.

Du visar att du kan samtala på ett enkelt
sätt genom att ställa och besvara enkla
frågor. Om du glömmer ett ord försöker
du förklara ordet på engelska.

Du deltar aktivt i diskussionen, kan ställa frågor och
kommentera vad de andra säger. Du använder
några av åsiktsfraserna som vi har tränat på. När du
inte hittar orden använder du dig av
omformuleringar.

Du deltar aktivt i diskussionen, kommenterar
andras åsikter och ställer följdfrågor. Du
använder åsiktsfraserna som vi har tränat på
med säkerhet. Om det behövs stöttar du de
andra i gruppen och hjälper till att föra
samtalet framåt.
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Points to cover during the discussion:
•

Summarize what happens in the book!

•

Describe the characters! Give examples and use quotes!

•

Choose a scene that you liked! Describe it and explain why you chose it!

•

Did you like the book? Why? Why not?

•

Is what happens to Coraline just a dream? Or is there really a parallel world? Is there a third explanation? Explain!

•

Who do you think should read this book? Why? Explain!

