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INLEDNING: Under hösten kommer vi att arbeta med engelska ur ett nybörjarperspektiv. Vi
kommer att arbeta med närliggande teman så som presentationer, mitt hem, min skola,
kroppen, fritidsaktiviteter etc. All undervisning utgår från att eleven ska utöka sitt ordförråd,
utveckla sin läsförståelse, hörförståelse och sin förmåga att kommunicera.
Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar
att utveckla sin förmåga att






förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika
sammanhang och delar av världen där engelska används.

MÅL
Kommunikationen



Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Lyssna och läsa




Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Skriva


Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i
sammanhängande tal och skrift.

KONKRETISERING AV MÅL

PEDAGOGISK PLANERING
Konkreta mål för eleven
- Du ska lära dig att uttrycka dig i enkelt tal och skrift.
- Du ska lära dig att använda engelska i vardagssituationer.
UNDERVISNING
I undervisningen kommer du att få arbeta både enskilt och i grupp. Vi kommer främst att
använda oss av gemensamma genomgångar med eget arbete och gemensamma
sammanfattningar av lektionen. I en stor del av undervisningen kommer vi att använda oss av
digitala hjälpmedel. Vi använder läromedlet Good Stuff 4 med tillhörande Textbook och
Workbook. Du får träna på att tala, förstå och skriva engelska, t.ex. berätta något om dig själv,
använda korta dialoger. Ramsor, sånger och film kommer också att användas som naturliga inslag
i undervisningen.

BEDÖMNING
- övergripande: hur du talar, lyssnar, förstår, läser och skriver
- din förmåga att vilja och våga använda din engelska

