
 

Enligt Lgr 22 och kursplanen i Engelska ska eleverna i årskurs 1- 3  

arbeta med: 
 

• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.  

• Vardagliga situationer, intressen, personer och platser.  

• Enkla texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande.  

• Enkla dialoger och samtal.  

• Ord och fraser i närmiljön och andra enkla texter.  

• Enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och skrift. 
 

I Enkelt om engelska - ord och fraser 1 presenteras enkla och tydliga texter  

som är kunskapskravsrelaterade enligt Lgr 22.  

 

I läromedlet tränar eleverna på ord, begrepp, fraser, grammatik och läsförståelse  

på ett lekfullt och intresseväckande sätt. 

 

Eleverna får arbeta med antal, färger, substantiv, a - an, plural, verb, am - are - is, 

have - has, do - don’t,  is - isn’t, can - can’t, adjektiv, motsatsord, ordningstal,  

tidsbegrepp - klockan, veckodagar, månader och årstider. 

 

I läromedlet möter eleverna olika temaområden som Numbers, Colours,  

Toys, On the farm, Pets, Wild animals, Family, Fruits, Body, Clothes,  

At school, Activities, Sports, Emotions, Opposites, The clock, Days of the week, 

Months, Seasons och This is me.  

 

Enkelt om engelska - ord och fraser 1 är rikligt kompletterad med illustrationer  

som underlättar elevernas inlärning och förståelse för ord, begrepp, fraser och  

språkliga sammanhang. 

 

I  läromedlet får eleverna möta och arbeta med närmare 200 engelska ord.  

På varje temasida presenteras ca 8 engelska ord i en ordlista eller Wordlist.  

Eleverna får träna sig på att hitta och läsa av orden på svenska och engelska  

i ordlistan. Orden kan också användas som glosor för eleverna. 

 

Sidorna i läromedlet är även lämpliga som underlag för fördjupande samtal  

i klassen, intervjuer mellan eleverna och olika språklekar. Ett exempel på en lek 

kan vara att skriva orden från Wordlist på lappar och tillverka egna Memoryspel. 
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