Kalendarium för EE16 i Svenska 1 - VT2017
Lärare: Joni Stam, mejl: jst17@skola.falun.se, rum:
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Mån / tors
2h45min

Mån: ledigt
Ons: 1:30

Mån / tors
2h45min

Mån / tors
2h45min

Mån / tors
2h45min

Mån / tors
2h45min

Mån / tors
2h45min

Mån / tors
2h45min

Ledigt

Mån / tors
2h45min

Mån / tors
2h45min

Mån / tors
2h45min

Mån / tors
2h45min

Extra

29:00

27:30

24:45

22:00

19:15

16:30

13:45

11:00

11:00

5:30

2:45

0:00

Extra

8:15

Moment

Arbetsmaterial

Styrdokument

Språksociologi

Öppet dokument

Förmågor

Argumenterande text

Texter till Svenska 1

Central innehåll SVE01

Exit ticket

Kunskapskrav SVE01

Kursavstämning

Värdeord

Läslogg

Ordlista

Insändare
 Litteratur
Romantiken (5 frågor)
Nationella provet: A, B och C
Referatprov

Studiestöd
Kursutvärdering

Status för EE16

Vecka
10

Måndag, 13:40 - 14:55 (1h15min), sal: 520

Torsdag,10:10 - 11:40 (1h30min), sal: 403

●

Presentation av lärare: Joni och elever

●

www.larare.at

●

Rutiner, informationshantering & Lärande

●

Kursen hittills:

●

Moment S
 pråksociologi

●

31h45min kvar i kursen

●

Resterande innehåll:

●

Moment Språksociologi
○

○

Läs Språksociologi (kapitel Introduktion - Dialekter)
■

Läs Språksociologi (kapitel Introduktion - Dialekter)

Gör en Läslogg parvis

○

Bildspel

○

Språksociologihäftet (faktatext i pdf-format)
■

Frågorna

Formulär: Elevsamtal EE16
●
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●

Praktisk information
○

Jonis mejl (högst upp)

○

Fredagslektion 8:30 - 9:45 i sal 520; syfte och mening
■

Ledigt

Lektionen är ett stöd för dig att lättare klara kursen;
alltså inte en obligatorisk lektion. Du kommer om du vill
ha hjälp. Och finns risk för F råder jag dig att komma!

●

●

○

Arbetsro för ALLA! Lätt störd eller lättstörd? (ordvits!)

○

Aktuellt!

Lärande (Läsa och Skriva (11:43))
○

Generellt om läsande och läsförståelse

○

Generellt om minnet

○

Generellt om skrivande

○

Läsa faktatexter: 8 snabba tips

○

Skriva faktatexter

Moment S
 pråksociologi (jobba fritt)
○

Språksociologi (kapitel Introduktion - Dialekter)
■

Genomgång av Läslogg

○

Språksociologihäftet (faktatext i pdf-format)
■

Jobba med Frågorna i par eller enskilt

Lyssna och läs Språksociologihäftet, del 1 (lösenord krävs)
Lyssna och läs Språksociologihäftet, del 2 (lösenord krävs)
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●

Moment Språksociologi
○

Studiedag: lediga! Tillfälle att plugga inför provet:

Hur funkade det att jobba fritt? Mentimeter: Frihet under
ansvar?

●

Språksociologi (kapitel Introduktion - Dialekter)

Genomgång av läslogg som ni gjorde på sajten Språksociologi

●

Språksociologihäftet (faktatext i pdf-format)

(kapitel Introduktion - Dialekter)

●

filmklipp av Anna Martinsson (13:58)

○

Se filmklipp av Anna Martinsson (13:58)

●

Webbföreläsning : Språksociologi (11:24)

○

Språksociologihäftet (faktatext i pdf-format)

●

Fördjupning 1: Manligt och kvinnligt språk

●

Fördjupning 2: Artikel: Guss av Cecilia Christner Riad

○

■

Jobba med Frågorna i par eller enskilt och lägg in
svaren i följande: Formulär.

○

Inför provet: Kunskapskrav E5, C5, A5 ska visas upp med

Genomgång av formulär till Språksociologihäftet = se inspelning.

hjälp av provet.
○

Flippat klassrum: se Webbföreläsning : Språksociologi (11:24)
och gör en exit ticket (högst upp i kalendariet hittar du den)

Lyssna och läs Språksociologihäftet, del 1 (lösenord krävs)
Lyssna och läs Språksociologihäftet, del 2 (lösenord krävs)
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●
●

Praktisk information

Prov i Språksociologi (klarar du inte provet eller behöver göra om det

○

Statussida

kommer varje fredag vara en möjlighet)

○

Språksociologiprovet

●

Inför Nationella provet (NP) -  A-del: tema: “Vad jag vill och vad jag
väljer”
○

Arbete med NP

○

Repetition: Tala

Bildspel: Svenska 1 - del A (se inspelning som ligger i Classroom)
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Muntliga NP; A
 -del: tema: “Vad jag vill och vad jag väljer”
●

Ingen Svensklektion: Machokultur 3, 4 och 5 april (heldagar)

●

Eget arbete med muntligt NP; A-del: tema: “Vad jag vill och vad jag

●

○

väljer”

●

Tala

Filmklipp som hjälper dig att göra ett ännu bättre tal

●

Se inspelningar om NP som ligger i Classroom)

○

Webblektion: Tala (tid: 15:01)

●

Ta hjälp av Stöd: två filmer som ligger i Classroom och sajten: Tala när

○

Föreläsning: Tala - 151201 (tid: 14:54)

du ska skriva ditt tal

○

Föreläsning: Tala - 140911 (tid: 22:47)

Brytdag för muntligt NP: onsdag 5/4 och fredag 7/4.
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Sajt som hjälper dig att göra ett ännu bättre tal

●

Fredag 7/3, kl 8:30 - 9:45, sal 520: omprovstillfälle

Förberedelse inför muntliga NP;  A-del: tema: “Vad jag vill och vad jag

●

Praktisk info: Status (här kan du se hur du ligger till i kursen hittills)

väljer”(Stöd: Tala)

●

Inför Nationella provet (NP)
○

Muntligt NP på torsdag efter påsklovet (27/4-16). Du kan

Brytdag för muntligt NP: tisdag 11/4 - fyll i när du vill hålla ditt muntliga NP i

antingen göra det bara för mig eller så får du ha med dig en

följande dokument.

kamrat.

Omprovstillfälle

○

○

Bildspel
■

NP - del B - inspelning finns i Classroom

■

NP - del C - inspelning finns i Classroom

B-del (Stöd: Läsförståelse) och C
 -del (stöd: Texttyper och
Källhänvisning)

○

Övning inför NP, B-del: Läs Kärlek innebär att ta risker eller
lyssna till texten som finns inspelad och ligger i Classroom (del
B), Skapa ordlista, skriva fyra kortare sammanfattningar (en per
stycke) och lägg in resultat i följande formulär.
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●

Moment: Argumentation (texttyp: Insändare)

●

Återkoppling

○

Bildspel: argumentation

●

Avcheckning: Muntliga NP för dem som inte gjort.

○

Introduktion: Insändare

●

NP- del C på fredag

■

Grupparbete: Hitta insändare på webben och leta rätt
på tes och argument. Lägg in länk till insändare i

○
●

öppna dokumentet.
■

Typisk insändare
●

Tes: Vi behöver en militärbas i Falun!

●

Arg 1: en militärbas i Falun skapar många

Du behöver ha koll på Källhänvisning.

Muntliga NP, övriga tittar på följande filmklipp: Webblektion:
Argumentation - 150414 (11:07) och fyller i följande formulär: exit ticket.

●

För dem som inte var med förra lektionen: Läs och lyssna på
Insändare.

●

Skriv på en egen insändare (valfritt ämne).

arbetstillfällen.
●

Arg 2: en militärbas i Falun skapar trygghet

OBS! I morgon, fredag, är det Nationellt prov; del C; kl 8:30 - 11:40 i aulan. Ta

och säkerhet.
●

Arg 3: en militärbas i Falun medför bättre

med fulladdad dator för provet skrivs på dator.

försvarsförmåga samt en förbättrad
katastrofberedskap

Titta på filmklippet: Föreläsning: NP i Svenska 1 - del c. Finns här i kalendariet
och i Google classroom.

Delprov B ska genomföras onsdag 26/4-17, kl 8:30
Delprov C ska genomföras fredag 28/4-17, kl 8:30
Glöm inte att göra källhänvisningar i er text i morgon. Citera rätt och avsluta

OBS! De som har rätt till extra anpassningar under provet kommer att få

med en källförteckning!

texterna i en USB-sticka så att de kan lyssna till texterna. Ta med hörlurar!
●
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1 maj - ledigt

Moment: Argumentation (texttyp: Insändare)
○

Check

○

Skriva insändare
■

Läsa varandras insändare och hitta tes och argument.
Lyckas inte kamraten hitta dessa eller om läsaren
missuppfattar innehållet måste innehållet bearbetas så
att det blir bättre. Vi tar hjälp av Öppet dokument.

○

Ledigt
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Söndag 24:00: dead line för insändare. Lägg in den i följande formulär.
●

Återkoppling Nationella provet
○

●
●

Resultatet ligger på era statussidor

Återkoppling: Insändare
○

Lägg in insändaren i formulär

Moment: Litteratur
○

Tidslinje och K
 ahoot

○

Fördjupning: Romantiken
■
■

Läs faktatext om Romantiken (pdf) och börja jobba
med 5 frågor till Romantiken
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8 elever jobbar med Språksociologihäftet (eller lyssnar på den:
del 1 och del 2) och besvarar frågorna i pappersform.
Uppmanas att komma på fredagslektionen 8:30 - 9:45.

●

Språksociologi för dem som inte är klara

●

Moment: Litteratur

●

Joni ledig

●

Eget arbete med
○

Läs faktatext om Romantiken (pdf) och jobba med 5 frågor till
Romantiken

○

Fördjupning: Romantiken

Klämdag 26/5. Ingen lektion.

■

Kort om tema och motiv (36 dramatiska situationer)

■

Läs 1:a kapitlet i Frankenstein av Mary Shelley och
gör läslogg

■

Fortsatt arbete med faktatext om Romantiken (pdf)
och jobba med 5 frågor till Romantiken
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●
●

Kompletteringstillfälle

Joni är i Norge. Ingen lektion!
Dead line: 5 frågor till Romantiken (inlämningen måste innehålla källhänvisning,
referatmarkör och citat)
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●

Lovdag

Kompletteringstillfälle

Måndag, 13:40 - 14:55 (1h15min), sal: 520

Vecka
24

●

● Kompletteringstillfälle
● Kursutvärdering

