
ÄMNE  åk 1-3  
 
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.  
 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ 

förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig 

och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, 

syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att 

kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när 

språkkunskaperna inte räcker till.  

 
I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta 

innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge 

eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala 

och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.  

 
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och 

tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor. De ska också ges förutsättningar  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation. 

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av 

språkkunskaper.  

 
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. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Centralt innehåll  Kommunens paraply 
1 

Kommunens paraply 
2 

Kommunens paraply 
3 

Kommunikationens innehåll  Tala om vad du heter 

 Räkna till tio 

 Namnen på de vanligaste färgerna 

 Känna till olika hälsningsfraser 

 Känna till namnen på våra vanligaste husdjur 

 Räkna upp veckodagarna 

 Räkna till tjugo 

 Namnge olika kroppsdelar 

 Namnge olika klädesplagg 

 Månader och årstider 

 Ord kopplat till mat och dryck 

 Några fritidsaktiviteter 

 Heltimmar på klockan 

 Bestämd/obestämd artikel 

 Sätta substantiv i plural 

 Ställa enklare frågor 

 Berätta något om sig själv och andra 

 Göra en enkel personbeskrivning 

Lyssna och läsa - 
reception 

 Förstå enkla muntliga instruktioner.   Lyssna och förstå enkla instruktioner.   

 Läsa enkla ord på engelska. 

 Förstå muntliga instruktioner/beskrivningar i flera led.  

 Läsa och förstå en enkel text . 

Tala, skriva och 
samtala - 
produktion och interaktion 

 Uttrycka sig i tal/samtal genom enkla presentationer, sång, rim och ramsor 
. 

 Uttrycka sig i tal/samtal genom att kunna berätta något om sig själv och 
sina intressen. 

 Skriva enkla välbekanta ord . 

 Kunna skriva enkla välbekanta meningar, meddelande och presentationer . 

 Uttrycka sig i tal/samtal genom att delta i konversation tillsammans med 
andra. 


