
ENGELSKA  åk 4-5 
 
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 
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Kommunens paraply 
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Kommunens paraply 
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Kommunikationens innehåll  Samtala om sig, sin familj och sina intressen.   

 Samtala om personer och platser som är välbekanta för eleven. 

 På ett enkelt sätt tala om egna åsikter och känslor.  

 Samtala om vardagliga situationer, händelser och aktiviteter som är 
välbekanta för eleven. 

 På ett enkelt sätt tala om egna och andras åsikter och känslor.  

  

Lyssna och läsa - 
reception 

 Förstå innehållet från talat stycke eller uppläst text.  

 Förstå muntliga instruktioner/beskrivningar i flera led. 

 Förstå ett enklare samtal och en dialog. 

 Utföra intervjuer med personer i sin närhet. 

 Förstå innehållet i för årskursen anpassade filmer och dramatiserade 
berättelser.  

 Känna till olika strategier för att läsa och förstå givna texter samt talat 
språk. 

 Känna till språkliga skillnader mellan engelskan i olika länder.  

 Använda rätt uttal av eleven kända ord. 

 Känna till grundläggande grammatiska strukturer och stavning. 

 Känna till hur fasta språkliga uttryck används i talat språk i olika situationer. 

 Känna till olika formuleringar för att inleda och avsluta samtal. 
 

 Förstå innehållet från en skriven text. 

 Förstå skriftliga instruktioner/beskrivningar . 

 Förstå ett samtal och en dialog.  

 Utföra intervjuer med personer i sin omgivning. 

 Förstå innehållet i för årskursen anpassade filmer och dramatiserade 
berättelser.  

 Använda olika strategier för att läsa och förstå texter i undervisningen, samt 
texter från internet och andra medier. 

 Visa på språkliga skillnader mellan engelskan i olika länder. 

 Använda rätt uttal och intonation av eleven kända ord och uttryck. 

 Använda sig av grundläggande grammatiska strukturer och stavning. 

 Använda fasta språkliga uttryck i texter och talat språk i olika situationer. 

 Använda olika formuleringar för att inleda och avsluta olika typer av 
framställningar och samtal. 

 

Tala, skriva och samtala - 
produktion och interaktion 

 Muntligt kunna framställa enklare presentationer, instruktioner, 
meddelanden, berättelser och beskrivningar. 

 Skriva enkla välbekanta meningar, presentationer och meddelanden. 

 Använda olika strategier för att kunna föra ett samtal framåt. 

 Skriva en enkel sammanhängande text.  

 


