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ÄMNE: ENGELSKA 
MÅLGRUPP: FRÅN 6 ÅR 

Syfte 
 
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. 

 

Innehåll i årskurs 1-3  

Kommunikationens innehåll 
Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används. 
 
Lyssna och läsa – reception  
Tydligt talad engelska och texter från olika medier. 
Enkla instruktioner och beskrivningar.  
Olika former av enkla samtal och dialoger.  
Filmer och dramatiserade berättelser för barn.  
 
Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion  
Enkla beskrivningar och meddelanden. 
Sånger, ramsor och dramatiseringar. 

 

Innehåll i årskurs 4-6  

Kommunikationens innehåll 
Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.  
 
Lyssna och läsa – reception 
Tydligt talad engelska och texter från olika medier. 
Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.   
Olika former av samtal, dialoger och intervjuer. 
Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.  
Sånger, sagor och dikter. 
Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i 
olika situationer.  
 
Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion 
Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och 
interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer. 
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F ILMENS INNEHÅLL 
 

BERÄTTELSE: 
 
Vi får träffa de olika karaktärerna i sagolandet Gondoland. Prinsessan Sylvia och 
trädgårdsmästare Bob blir kära till kungens, drottningens och den maktlystne Corvax stora 
förfäran. Corvax är nämligen också kär i prinsessan.  
 
 
MOMENT: 

 

hälsningsfraser  

hur man presenterar sig  

ja och nej  

egenskaper  

fråga artigt  

frukter  

jag har  

jag tycker om  

siffrorna 1-10  

morgon, middag, kväll,  

vokaler  
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Color it, cut it out, and play! 

	  


