BEDÖMA ELEVENS KUNSKAP OCH FÖRMÅGA

Engelska
I de skolor där engelska är ett bärande språk kan det vara motiverat att involvera lärarna i ett
ämnesövergripande samarbete.

Syfte
Lgr 11 Engelska (årskurs 7-9):

Finn upp:

I Lgr11 beskrivs hur eleverna under undervisningen i
engelska ska ges förutsättningar för att utveckla sina
förmågor att

Med Uppfinnarresan får eleverna möjlighet att
utveckla sina muntliga förmågor genom att hålla en
presentation om uppfinningen på engelska. Eleverna
får också utveckla sina skriftliga förmågor genom att
göra översättningar av svenska texter och bearbeta
dem. De ges även tillfällen att anpassa språket till
andra elever.

– 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.

Centralt innehåll
Lgr 11 Engelska (årskurs 7-9):

Finn upp:

– Kommunikationens innehåll
• Aktuella och för eleverna välbekanta
ämnesområden.
• Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter,
händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

Med hjälp av Uppfinnarresan kan eleverna träna olika
förmågor.

– Lyssna och läsa – reception
• Talad engelska från olika medier.
• Hur texter och talat språk kan varieras för olika
syften och sammanhang.
– Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion
• Olika sätt att bearbeta egna framställningar för
att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem
efter deras syften.

Huvuduppgift: Muntlig – en filmad presentation av
uppfinningen med klasskamraterna som målgrupp.
Skriftlig – en översättning av den svenska
instruktionstexten som riktar sig till andra elever.

Exempel: Warmer – gruppövning där varje elev
beskriver sin uppfinning utan att visa den. De andra
eleverna ritar uppfinningen.

• Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar
och instruktioner.

Så bedömer du elevens prestation i Finn upp Betyg E
Lgr 11 Engelska (årskurs 7-9):

Finn upp:

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer
kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt
sammanhängande.
För att förtydliga och variera sin kommunikation
kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av
egna framställningar.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika
sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och
begripligt samt i någon mån anpassat till syfte,
mottagare och situation.

– Muntligt: I filmen presenterar eleven sin uppfinning
med ett enkelt ordval och relativt sammanhängande.
Beskrivningen är begriplig.
– Skriftligt: Eleven visar att hen kan förbättra sin
presentation genom att ta emot konstruktiv
feedback från en annan elev. Elevens översättning
(till engelska) är begriplig för en yngre engelsktalande person.

