
 

Till läraren 
 

Enligt Lgr 22 och kursplanen i engelska ska eleverna ha kunskaper om  

ämnesområden som är välbekanta för eleverna. och vardagliga situationer,  

intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.   

   Eleverna ska även ha kunskaper om vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i 

olika sammanhang och områden där engelska används,. 

   De ska även arbeta med enkla texter som är instruerande, beskrivande och 

kontaktskapande, från olika medier.  

   Vidare ska eleverna uppnå strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och 

sammanhang samt för att anpassa lyssnande och läsning till framställningens 

form och innehåll. 

   Vidare ska de vara bekanta med presentationer, instruktioner, meddelanden, 

berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.      

   Eleverna ska även erhålla språkliga strategier för att delta i och bidra till  

samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck. 

   Eleverna ska även ha kunskaper om språkliga företeelser, däribland uttal, ord, 

artighetsfraser, tilltalsord och andra fasta språkliga uttryck, samt grammatiska 

strukturer och stavning i elevernas egen produktion och interaktion. 

 

Med bakgrund av dessa intentioner i kursplanen, har vi tagit fram vårt nya  

läromedel i engelska - Enkel Engelska. I läromedlet presenteras enkla och  

tydliga texter i engelska som är kunskapskravsrelaterade enligt Lgr 22.  

Läromedlet passar särskilt bra för pedagoger som arbetar med klassundervisning,  

specialundervisning eller med nyanlända elever. 

   I läromedlet Enkel Engelska ges eleverna en undervisning i grundläggande 

engelska, där vikten läggs på att bygga upp ett basordförråd, arbeta med  

nödvändig grammatik, samt att läsa, tala och skriva engelska. 

   Eleverna får öva basord och begrepp inom välbekanta ämnesområden,  

som t.ex. colours, clothes, months, food, pets, fruits, and sports.  

   Eleverna får även arbeta med vardagsliv och levnadssätt, som t.ex. My family,  

At home, Body parts, In the kitchen, At school, In the garden, In town,  

and Christmas. Eleverna tränar upp sin läsförståelse och bygger samtidigt  

upp sitt ordförråd. 

   Eleverna möter även grundläggande engelsk grammatik, som t.ex.  

Substantiv - a eller an, Plural, am/are/is, was/were, There is / there are, have / has, 

Verbets temaformer, Adjektiv, Komparation, Prepositioner och Pronomen. 
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