Lokal Pedagogisk planering
Europas grönaste stad

Ämne/ämnen: Moderna språk som språkval.
Årskurs: 7
Beräknad tidsåtgång: läsåret

Inledning – syfte Följande kursplanemål har legat till grund för undervisningen
denna termin:
”Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar
kunskaper i målspråket och kunskaper om områden och sammanhang där språket
används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för
skilda syften”. (Kursplan i moderna språk Lgr11)
Eleven ska träna sig att tala, läsa, skriva och höra målspråken. Detta ska ske med
ökad progression i de tre årskurserna för Moderna språk som språkval.

Konkreta mål för eleverna
Detta läsår kommer vi i detta arbetsområde att läsa klockslaget, fritidssysselsättning,
mat och restaurang, köpa kläder, berätta om sig själva, skolämne och skolschema,
siffror veckodagar, månader, tidsuttryck.
Eleverna ska kunna berätta muntligt och skriftligt om sig själv i de olika situationerna
med någorlunda korrekthet i de olika vardagssituationer som tas upp på lektionerna.

Undervisning
Vi läser och lyssnar på texter som behandlar de olika situationerna.
Vi tränar muntligt att själv uttrycka oss i olika sammanhang som till exempel att
kunna berätta om oss själva, var vi bor, vår familj och att kunna ställa frågor på
målspråken om andras förhållanden.

Vi tränar dessa saker genom :
• Presentationer av oss själva och andra, berättelser och beskrivningar i tal och
skrift.
• grammatiska strukturer, stavning, hur ord och fasta språkliga uttryck används i
texter och talat språk i olika situationer till exempel artighetsfraser.
• texter från olika böcker, par- och gruppövningar, cd-skivor filmer från AVmedia, regelbunden läxa med ord och fraser, använda ordbok.

Bedömning
Läraren bedömer i vilken grad eleven kan förstå tydligt talat språk och lättlästa texter,
som handlar om för eleven välbekanta områden.

I tal och skrift kommunicera på ett begripligt sätt för mottagaren.
Följande punkter kan ingå i bedömningen:
• Läsa högt för lärare.
• Skriva enkel text om sig själv.
• Översätta texter.
• Berätta vad texten handlar om.
• Visa att man har begripit texten.
• Lösa olika typer av uppgifter på prov.
• Observationer vid undervisningstillfällena.

