
ENGELSKA år 7-9 
 
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 
7 

Kommunens paraply 
8 

Kommunens paraply 
9 

Kommunikationens 

innehåll 

 

 Aktuella och för eleverna välbekanta 

ämnesområden, This is me, this is you, 

Animals, Literature, Scared, Free Time, 
Adventures. 

 Intressen, vardagliga situationer, 

aktiviteter, händelseförlopp samt 
relationer och etiska frågor. 

 Åsikter, erfarenheter, känslor och 
framtidsplaner. 

 Levnadsvillkor, traditioner, sociala 

relationer och kulturella företeelser i 
England, Skottland, Irland och USA. 

 

 Aktuella och för eleverna välbekanta 

ämnesområden, Friends or not friends, 

People at work, Literature, Sports, Stories 
to tell, Inventions. 

 Intressen, vardagliga situationer, 

aktiviteter, händelseförlopp samt 
relationer och etiska frågor. 

 Åsikter, erfarenheter, känslor och 
framtidsplaner. 

 Levnadsvillkor, traditioner, sociala 

relationer och kulturella företeelser i 
Australien, Nya Zeeland och Kanada. 

 

 Aktuella och för eleverna välbekanta 

ämnesområden, Ups and Downs, Love 

Literature, Media, Stories of suspense, 
Mother Nature. 

 Intressen, vardagliga situationer, 

aktiviteter, händelseförlopp samt 
relationer och etiska frågor. 

 Åsikter, erfarenheter, känslor och 
framtidsplaner. 

 Levnadsvillkor, traditioner, sociala 

relationer och kulturella företeelser i olika 

sammanhang och områden där engelska 

används. Engelska språkets historia, 

engelskan som världsspråk och engelskan 
i olika länder. 
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Lyssna och läsa    

— reception 
 

 Talad engelska och texter från olika 
medier. 

 Talad engelska med viss regional och 
social färgning. 

 Muntliga och skriftliga instruktioner och 
beskrivningar. 

 Olika former av samtal, dialoger, 
intervjuer och muntliga framställningar. 

 Skönlitteratur och annan fiktion även i 
talad, dramatiserad och filmatiserad form. 

 Sånger och dikter. 

 Muntlig och skriftlig information samt 

diskussioner och argumentation med olika 

syften, till exempel nyheter, reportage och 
tidningsartiklar. 

 Strategier för att uppfatta detaljer och 

sammanhang i talat språk och texter, till 

exempel att anpassa lyssnande och läsning 

efter framställningens form, innehåll och 

syfte. 

 Olika sätt att söka, välja och värdera texter 

och talat språk på engelska från Internet 

och andra medier. 

 Språkliga företeelser som uttal, intonation, 

grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord 

med olika stilvärden samt fasta språkliga 
uttryck i det språk eleverna möter. 

 Hur texter och talat språk kan varieras för 
olika syften och sammanhang. 

 Hur sammanbindande ord och andra 

uttryck används för att skapa struktur och 
språkligt sammanhängande helheter. 
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social färgning. 

 Muntliga och skriftliga instruktioner och 
beskrivningar. 

 Olika former av samtal, dialoger, 
intervjuer och muntliga framställningar. 

 Skönlitteratur och annan fiktion även i 
talad, dramatiserad och filmatiserad form. 

 Sånger och dikter. 

 Muntlig och skriftlig information samt 

diskussioner och argumentation med olika 

syften, till exempel nyheter, reportage och 
tidningsartiklar. 

 Strategier för att uppfatta detaljer och 

sammanhang i talat språk och texter, till 

exempel att anpassa lyssnande och läsning 

efter framställningens form, innehåll och 

syfte. 

 Olika sätt att söka, välja och värdera texter 

och talat språk på engelska från Internet 

och andra medier. 

 Språkliga företeelser som uttal, intonation, 

grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord 

med olika stilvärden samt fasta språkliga 
uttryck i det språk eleverna möter. 

 Hur texter och talat språk kan varieras för 
olika syften och sammanhang. 

 Hur sammanbindande ord och andra 

uttryck används för att skapa struktur och 
språkligt sammanhängande helheter. 

 

 Talad engelska och texter från olika 
medier. 

 Talad engelska med viss regional och 
social färgning. 

 Muntliga och skriftliga instruktioner och 
beskrivningar. 

 Olika former av samtal, dialoger, 
intervjuer och muntliga framställningar. 

 Skönlitteratur och annan fiktion även i 
talad, dramatiserad och filmatiserad form. 

 Sånger och dikter. 

 Muntlig och skriftlig information samt 

diskussioner och argumentation med olika 

syften, till exempel nyheter, reportage och 
tidningsartiklar. 

 Strategier för att uppfatta detaljer och 

sammanhang i talat språk och texter, till 

exempel att anpassa lyssnande och läsning 

efter framställningens form, innehåll och 

syfte. 

 Olika sätt att söka, välja och värdera texter 

och talat språk på engelska från Internet 

och andra medier. 

 Språkliga företeelser som uttal, intonation, 

grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord 

med olika stilvärden samt fasta språkliga 
uttryck i det språk eleverna möter. 

 Hur texter och talat språk kan varieras för 
olika syften och sammanhang. 

 Hur sammanbindande ord och andra 

uttryck används för att skapa struktur och 
språkligt sammanhängande helheter. 

 



ENGELSKA år 7-9 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tala, skriva och 

samtala — 

produktion och 

interaktion 

 

 Olika sätt att bearbeta egna 

framställningar för att variera, tydliggöra, 

precisera och anpassa dem efter deras 

syften. 

 Muntliga och skriftliga berättelser, 

beskrivningar och instruktioner. 

 Samtal och diskussioner samt 

argumentation. 

 Språkliga strategier för att förstå och göra 

sig förstådd när språket inte räcker till, till 

exempel omformuleringar, frågor och 

förklaringar. 

 Språkliga strategier för att bidra till och 

aktivt medverka i samtal genom att ta 

initiativ till interaktion, ge bekräftelse, 

ställa följdfrågor, ta initiativ till nya 

frågeställningar och ämnesområden samt 

för att avsluta samtalet. 

 Språkliga företeelser för att förtydliga, 

variera och berika kommunikationen som 

uttal, intonation och fasta språkliga 

uttryck, grammatiska strukturer och 

satsbyggnad. (se bilaga) 
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uttryck, grammatiska strukturer och 
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