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Hur jag själv värderar mina språkfärdigheter

My self-assessment of my language skills 

C

Jag som språkanvändare

Me as a language user

B

Mina observationer kring olika språk 
och kulturer
– i hemlandet
– i andra länder

What I have learned about different 
languages and cultures 
– in my home country
– in other countries

A

Språkportfolio 1-3

Min språkbiorafI består
av tre delar:

My Language Biography consists of three parts:
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1. De här språken känner jag igen på nätet, i reklam och sånger …
I encounter and recognise these languages on the internet, in advertisements, in songs…

 

 

2. Jag har lärt mig de här språken:
I have learned the following languages:

 

 

3. Jag har träffat människor som talar andra språk: 
I have met people who speak other foreign languages (where and what languages):

 

 

4. Dessa språk kan jag uppleva och höra i min omgivning: 
I encounter and hear these languages in my environment:

 

5. Jag har behövt främmande språk när…
I have needed a foreign language when...

 

 

A

Skriv om dina erfarenheter om 
och tankar kring språk i allmänhet. 

Write about your experiences 
and about what you think of 

languages in general.

Språkportfolio 1-3

Mina observationer kring  
olika språk och kulturer 
– i hemlandet
– i andra länder 

What I have learned about different  
languages and cultures
– in my home country
– in other countries
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1. Jag vill lära mig främmande språk, därför att…
I want to learn foreign languages because

 

 

2. Jag lär mig ett nytt språk bra, när … 
I learn a new language well when

 

 

3. Då jag lär mig språk, är det trevligt när…
In language learning I like…

 

 

4. Då jag lär mig ett språk…
When I study a language...
  gör jag de uppgifter som läraren har gett  / I  do the tasks the teacher has given
  gör jag fler eller helt andra uppgifter än de jag har fått i skolan  / I do more, or other things 

than those given at school 
  gör jag mitt bästa / I do my best
  försöker jag säga och förstå saker på det främmande språket, fast jag inte är säker / I try to 

say something or to understand, even if I am not certain about things

5. När jag arbetar med ett par eller i en grupp… 
When I work with my partner or group…
  gör jag arbetet tillsammans med paret/gruppen / I work together with my partner/group
  ber jag mitt par eller min grupp om hjälp vid behov / I ask my partner to help me if necessary
  hjälper jag mitt par vid behov / I help my partner when necessary

B

Skriv ner tankar om hur du lär dig språk och 
hurdan du är som språkanvändare. 
Write your thoughts about how you learn 
languages and about you as a language user.

Språkportfolio 1-3

Jag som språkanvändare 
Me as a language user
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6. Så här använder jag läroboken och annat material:
 This is how I use the studybook and other materials:
  jag vet var jag hittar hjälp vid behov / I know where to get help if I need it

7. Så här använder jag främmande språk utanför skolan (berätta vilka språk du använder och var och hur):
This is how I use foreign languages outside school (What languages, where and how):
  jag studerar språk t.ex. med hjälp av sånger  / I study a language through songs
  jag spelar på främmande språk / I play games in foreign languages
   jag lyssnar på tal på främmande språk i filmer och TV-program  / I listen to foreign languages in 

films and on TV
   jag använder språk på nätet / I use foreign languages on the internet 
   jag har vänner som talar olika språk  / I have friends who speak different languages
   jag läser böcker och tidningar på främmande språk / I read foreign language magazines and books
Beskriv mera:
Other observations:

 

 

8. Jag kan möta olika slags människor, därför att… 
I can meet different people because…
   jag tänker på hur de andra känner   / I think about how other people feel  
   jag är vänlig mot andra  / I am friendly to other people 
   jag tar hänsyn till andra  / I take notice of other people  

9. Mina tankar om hur jag kunde lära mig språk bättre 
This is how I could improve my language learning

 

 

B

Skriv ner tankar om hur du lär dig språk och 
hurdan du är som språkanvändare. 
Write your thoughts about how you learn 
languages and about you as a language user.

Språkportfolio 1-3

Jag som språkanvändare
Me as a language user
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Språk / Language 

 

Språk / Language 

 

Språk / Language 

 

Språk / Language 

 

C

Språkportfolio 1-3

Hur jag själv värderar mina 
språkfärdigheter  
Self-assessment of my 
developing language skills

Fyll i självvärderingen för vart språk för sig.
Kryssa enligt ditt kunnande.
Mark the language first in the table. Use a separate table for each language. Then tick the stars 
according to your skills and indicate the date as follows:  (e.g. dd.mm.yyyy : 13.10.2012) 

*Jag behöver hjälp / I need help 
**Jag kan ganska bra  / I know quite well
***Jag kan bra själv / I know well

Datum / Date 

 

Datum / Date 

 

Datum / Date 

 

Datum / Date 
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Jag lyssnar noga.
I listen carefully.

Jag försöker urskilja bekanta
ord och satser i det jag hör. 

I try to find familiar words and 
sentences in what I hear. Jag tittar noga på  

bilderna i hörövningen.
I pay careful attention to the 
pictures in the listening task.

Jag lyssnar på texten flera gånger. 
listen to the same thing

many times.

Jag lyssnar på tal och försöker  
gissa vad olika ord betyder.

I listen to people speaking and try 
to guess what the words mean.

Jag betraktar talarens miner och gester.
I observe the expressions and gestures 

of the person speaking.

Hörförståelse 
Listening

Jag förstår redan lite av det jag hör, till exempel ord, namn på  
föremål, instruktioner och siffror.
I understand a little of what I hear, for example words, instructions and numbers.

Så här övar jag att lyssna
This is how I practise listening
Kryssa de pratbubblor som beskriver dina sätt att öva. 
Tick the speechbubbles that best describe the 
ways you practise your new language.

Språk / Language 
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Jag använder textens ordlista 
eller ordbok som hjälp.

 I use wordlists and 
dictionaries.

Jag känner igen ord  
i det jag läser.

 I recognize words in
the texts I read.

Bilderna i texten 
hjälper mig.

I use the pictures to help me 
understand what I read.

Jag försöker lista ut okända ord 
med hjälp av textens andra delar.
 I try to find the meaning of words 

I don´t know from the context.

Jag frågar efter okända ord.
I ask if I don’t know a word.

Läsförståelse  
Reading

Jag förstår några ord av det jag läser.
I understand some words of what I read.

Så här övar jag att läsa
This is how I practise reading
Kryssa de pratbubblor som beskriver 
dina sätt att öva. 
Tick the speechbubbles that best describe the 
ways you practise your new language.

Språk / Language 
 

C
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Jag lär mig ord och uttryck på  
språk som mina kompisar talar. 

I try to learn words and expressions in the 
languages my friends speak.

Jag läser högt hemma. 
I read things out loud at home.

Jag upprepar till exempel 
sångtexter eller tal jag hör på tv.

I repeat song lyrics or speech I 
hear on TV.

Jag läser högt i skolan. 
I read things out loud at school.

Tal
Speaking 

Jag känner till exempel färger, siffror och maträtter. 
I can say things like colours, numbers and food.

Så här övar jag att tala
This is how I practise talking
Kryssa de pratbubblor som 
beskriver dina sätt att öva. 
Tick the speechbubbles that best describe the 
ways you practise your new language.

Språk / Language 
 

C
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Jag ber min kompis om hjälp  
om jag inte kan säga en sak.

I ask my friend for help in saying a 
sentence correctly if I can’t say it.

Jag ber min kompis att  
långsamt upprepa det sagda.

I ask the person I’m talking to to repeat 
slowly what he/she said.

Jag försöker samtala  
på det främmande språket t.ex. i 

paruppgifter.
I try to talk with my partner 

when working in pairs.

Jag betraktar min talpartnerns 
miner och gester. 

I observe the expressions and 
gestures of the person I’m talking 

to.

Jag hälsar själv och hälsar tillbaka  
på det främmande språket.   

I make and respond to greetings  
in a foreign language.

Samtal 
Spoken interaction

Jag kan till exempel hälsa och säga adjö. 
I can say things like hello and bye.

Så här övar jag att samtala
This is how I practise talking
Kryssa de pratbubblor som 
beskriver dina sätt att öva.
Tick the speechbubbles that best describe the 
ways you practise your new language.

Språk / Language 
 

C
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Jag kollar de ord och fraser jag  
skrivit i läroboken eller i ordboken.

I check the words and sentences I write 
with a studybook or a dictionary. 

Jag förstår att man skriver ord på  
annat sätt än man säger dem. 

I understand that some words are not 
spelled the way they are spoken.

Jag kan skriva många ord som är  
ganska lika i mitt modersmål och  
som också har samma betydelse.

 I can write many words that are quite 
similar in my own language. 

Jag skriver satser, samtal, sånger eller 
korta berättelser som jag hittat på själv. 

I write my own sentences, songs, 
dialogues and short stories.

Jag kan skriva ord och  
satser ur minnet utan att  

titta i boken eller på nätet.
I can write words and sentences by 
heart without checking them in the 

book or on the net. Jag känner till sådana bokstäver  
som inte finns i mitt modersmål  

(t.ex. Î β š ç ê è é ü ň).
I know letters that I don’t have in my 

own language. 

Jag kopierar ord och  
satser, t.ex. sångtexter.  

I copy words and sentences,  
e.g. song lyrics.

Skrivande
Writing

Jag kan skriva några vanliga ord.  
I can write some ordinary words.

Så här övar jag att skriva
This is how I practise writing
Kryssa de pratbubblor som beskriver dina sätt att öva. 
Tick the speechbubbles that best describe the 
ways you practise your new language.

Språk / Language 
 

11


	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off
	Check Box25: Off
	Check Box26: Off
	Check Box27: Off
	Check Box28: Off
	Check Box29: Off
	Check Box30: Off
	Check Box31: Off
	Check Box32: Off
	Text33: 
	Text34: 
	Text35: 
	Text36: 
	Text37: 
	Check Box45: Off
	Check Box46: Off
	Check Box47: Off
	Text38: 
	Text39: 
	Check Box48: Off
	Check Box51: Off
	Check Box54: Off
	Check Box49: Off
	Check Box50: Off
	Text40: 
	Text41: 
	Check Box52: Off
	Check Box53: Off
	Text42: 
	Text43: 
	Check Box55: Off
	Check Box56: Off
	Text44: 
	Text48: 
	Check Box57: Off
	Check Box58: Off
	Check Box59: Off
	Text50: 
	Check Box60: Off
	Check Box61: Off
	Check Box62: Off
	Text51: 
	Text52: 
	Check Box63: Off
	Check Box64: Off
	Check Box65: Off
	Text53: 
	Text54: 
	Check Box66: Off
	Check Box67: Off
	Check Box68: Off
	Text55: 
	Text56: 
	Check Box69: Off
	Check Box70: Off
	Check Box71: Off
	Text57: 
	Check Box10: Off
	Check Box9: Off
	Check Box2: Off
	Check Box11: Off
	Check Box8: Off
	Check Box12: Off
	Text49: 
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box33: Off
	Check Box34: Off
	Check Box13: Off
	Check Box36: Off
	Check Box37: Off
	Check Box38: Off
	Check Box35: Off
	Check Box40: Off
	Check Box39: Off
	Check Box41: Off
	Check Box42: Off
	Check Box43: Off
	Check Box44: Off
	Check Box72: Off
	Check Box74: Off
	Check Box73: Off
	Check Box75: Off
	Check Box76: Off
	Check Box77: Off
	Nimi: 


