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Vad vill du gö ra? 

CEFR: Nivå och förmåga A2 Tala 

CEFR: Färdighet som tränas Att göra upp planer med med andra och 
förhandla om vad som behöver göras. 

Konstform som används: Bild 

Tidsåtgång: 45 min 

Material och utrustning som krävs: Ett arbetsblad med frågor 
Tärning 
Material för bild: 

Färgpennor 

ARBETSGÅNG: 

Introduktion: 
Läraren presenterar lektionens syfte som är att fråga om någons planer. 

Förberedelser: 
Eleverna delas in i pargrupper; varje grupp får en tärning och varje elev får ett frågeformulär med 
allmänt hållna frågor. 

Aktiviteter: 

Lektionen:  Brevet. 
1. Läraren går igenom ord som handlar om platser i en stad, olika transportmöjligheter, 

familjemedlemmar och klassen tränar på användbarar uttryck för att fråga om planer. 
2. Eleverna uppmanas att komplettera tabellen och att illustrera varje fråga med en bild. 
3. Läraren säger att eleverna ska slå tärning och ställa frågor om den andres planer. Eleven 

räknar  tärningens prickar och jämför med bilden samt svarar på frågan. 
4. Eleverna turas om att ställa frågor och svara. 
5. De fortsätter tills alla frågor är besvarade. 
6. Avslutningsvis sammanfattar varje elev den andres planer. 

Att tänka på (säkerhetsåtgärder, lämplighet för 
större grupper, utrymme som krävs o.s.v.): 

 

Lärarens förberedelser: 
 

Källor/användbara länkar  
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 1 2 3 4 5 6 

What would you 
like to do 
tomorrow 
evening? 

Stay at 
home 

Go to the 
cinema 

Go to the 
swimming pool 

Go to the 
party 

Go to the theatre Go shopping 

How would you 
like to get there 

By bike By car By motorbike By bus By tram On foot 

Who would you 
like to go with? 

With 
friends 

With 
parents 

With sister With 
brother 

With 
grandmother 

With 
grandfather 

 


