Berätta om dig själv

(Kurs B)

_____________________________________________________________________________
Instruktion till testtagaren (sägs av testledaren):
Vi ska prata i ungefär 10 minuter.
Jag kommer att ställa några frågor men det är du som ska prata mest.
Det är viktigt att du frågar om det är något du inte förstår.

A Kan du börja med att berätta lite om dig själv.
B …
C …

Enskild uppgift: Berätta och beskriva

(Kurs C)

____________________________________________________________________________
Syftet med den enskilda uppgiften är att testtagaren ska berätta om och beskriva sina erfarenheter,
tankar, känslor och åsikter om ett vardagsanknutet ämne, t.ex. berätta om en resa eller en fest.

Instruktion till testtagaren (sägs av testledaren):
Du ska få berätta om en något du varit med om.
Du ska prata i 5-7 minuter.
Om du vill kan du ta en liten stund och planera vad du ska säga innan du börjar prata.

Paruppgift: Diskussion

(Kurs C)

____________________________________________________________________________
I den här uppgiften testas testtagarna två och två. Syftet med uppgiften är att testtagarna ska
diskutera vad de tycker utifrån ett givet ämne, t.ex. vad som är viktigast där de bor eller vad som är
viktigast i skolan.

Instruktion till testtagarna (sägs av testledaren):
Ni ska prata med varandra om vad ni tycker är viktigt.
Ni ska prata i cirka 10 minuter.
Det är viktigt att ni lyssnar på varandra, ställer frågor till varandra och frågar varandra om ni inte förstår.
Tänk på att ni båda talar ungefär lika mycket.
Jag kommer inte att vara med och prata utan bara lyssna, det är ni som ska diskutera med varandra.
Till hjälp får ni den här tankekartan (lägg den på bordet) på den finns några punkter som ni kan diskutera, ni
måste inte prata om alla men ni kan använda dem som stöd under diskussionen (gå igenom tankakartan snabbt).
Frågetecknet betyder att det också kan finnas många andra saker som är viktiga, som inte finns med på
tankekartan.
Okej, då kan ni börja prata med varandra!

Enskild uppgift: Berätta och ge råd

(Kurs D)

____________________________________________________________________________
Syftet med den enskilda uppgiften är att testtagaren ska berätta och ge råd till en kompis kring olika
ämnen. Testtagaren kan ge råd såväl utifrån ett generellt perspektiv som genom att berätta utifrån
egna erfarenheter.
Instruktion till testtagaren (sägs av testledaren):
Du ska berätta om och ge råd till någon som vill träffa nya vänner.
Du ska tala i tre till fyra minuter.
Tänk först igenom vad du vill säga.

Paruppgift: Diskussion

(Kurs D)

____________________________________________________________________________
Syftet med paruppgiften är att testtagarna ska diskutera en fråga utifrån en tankekarta och komma
överens om vilka faktorer de anser vara viktigast. Uppgiften avser också att pröva testtagarnas
förmåga att föra diskussionen framåt genom att framföra och efterfråga information samt uttrycka
och bemöta åsikter med enkla argument.

Instruktioner till testtagarna. Hela instruktionen läses upp av testledaren:
Ni ska diskutera i cirka 10 minuter.
Det är viktigt att ni lyssnar på varandra, ställer frågor till varandra och frågar varandra om ni inte förstår.
Tänk på att det är ni som ska prata med varandra, jag kommer bara att lyssna.
Det som ni ska diskutera är denna fråga (lägg fram uppgiftsbladet):

