
ENGELSKA LGR 11

Syfte
Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att 
eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och 
kunskaper om områden och sammanhang där 
engelska används samt tilltro till sin förmåga att 
använda språket i olika situationer och för skilda 
syften. 

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges 
möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i 
relation till egna erfarenheter. Eleverna ska ges 
möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse 
för olika livsvillkor samt sociala och kulturella förete-
elser i områden och i sammanhang där engelska 
används. Undervisningen ska stimulera elevernas 
intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av 
språkkunskaper

Centralt innehåll 4 – 6
• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
• Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, 
händelser och aktiviteter.
• Åsikter, känslor och erfarenheter.
• Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika 
sammanhang och områden där 
engelska används.

Centralt innehåll 7 – 9 
• Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområ-
den. 
• Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händel-
seförlopp samt relationer och etiska frågor.
• Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner. 
• Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och 
kulturella företeelser i olika sammanhang och områ-
den där engelska används.

GEOGRAFI

Syfte
Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att 
eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhål-
landen och utvecklar en geografisk referensram och 
ett rumsligt medvetande. 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att 
utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser 
mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor. 

Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla en 
medvetenhet om de sammanhang där geografiska 
kunskaper är viktiga och användbara.

Centralt innehåll 4 – 6
• De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- 
och kulturlandskapen. 
Processen bakom samt deras utmärkande drag och 
utbredning.
• Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlings-
mark, skogar och fossila 
bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad 
de används till. 
• Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga 
Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och 
konsekvenser av denna.

HISTORIA

Syfte
Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att 
eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska 
sammanhang, som sin historiska bildning och sitt 
historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att 
det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed 
uppfattningen om framtiden. 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att 
utveckla kunskaper om historiska förhållanden, 
historiska begrepp och metoder och om hur historia 
kan användas för olikasyften. 

Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historis-
ka kunskaper om likheter och skillnader i människors 
levnadsvillkor och värderingar. Därigenomska elever-
na få förståelse för olika kulturella sammanhang och 
levnadssätt.

Centralt innehåll 7 – 9
Industrialisering, samhällsomvandling och idéström-
ningar, cirka 1700–1900
• Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, 
Afrika och Amerika.
• Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika 
historiska förklaringar till industrialiseringen, samt 
konsekvenser för olika 
samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i 
Sverige, Norden, Europa och några olika delar av 
världen. Migration inom 
och mellan länder.
• Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhälls-
klasser och politiska ideologier

EUROPA & SVERIGE
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