Engelska
Ämnets syfte och roll i utbildningen
Engelska är det mest spridda språket i världen. Förmåga att använda engelska är nödvändig
vid studier, vid resor i andra länder och för sociala eller yrkesmässiga internationella
kontakter av olika slag.
Alla elever behöver beredskap att på egen hand bygga vidare på sina kunskaper efter avslutad
skolgång. Ämnet syftar därför också till att eleven skall vidmakthålla och utveckla sin lust och
förmåga att lära sig engelska.
Mål att sträva mot
Skolan skall i sin undervisning i engelska sträva efter att eleven
–

utvecklar sin förmåga att använda engelska för att kommunicera i tal och skrift,

–

fördjupar sin förståelse av talad engelska i olika situationer och sammanhang,

–

utvecklar sin förmåga att delta aktivt i samtal och skriftlig kommunikation, uttrycka
sina egna tankar på engelska samt uppfatta andras åsikter och erfarenheter,

–

utvecklar sin förmåga att använda engelska muntligt i olika sammanhang för att
berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter,

–

utvecklar sin förmåga att läsa olika slags texter för upplevelser, information och
kunskaper,

–

utvecklar sin förmåga att uttrycka sig varierat och säkert i skrift för att berätta,
beskriva och förklara samt motivera sina åsikter,

–

utvecklar sin förmåga att analysera, bearbeta och förbättra språket mot allt större
variation och säkerhet,

–

utvecklar sin förmåga att använda hjälpmedel och att kritiskt granska
informationskällor,

–

utvecklar sin förmåga att reflektera över levnadssätt och kulturer i engelsktalande
länder och göra jämförelser med egna erfarenheter,

–

utvecklar sin förmåga att reflektera över och ta ansvar för sin egen språkinlärning och
att medvetet använda arbetssätt som främjar den egna inlärningen,

–

utvecklar sin förmåga att planera, genomföra och utvärdera uppgifter, på egen hand
och i samarbete med andra.

Ämnets karaktär och uppbyggnad
Eleverna stöter i dag på många varianter av engelska utanför skolan. De möter engelska i
skiftande sammanhang; i teve, i filmer, i musikens värld, via internet och datorspel, i texter
och vid kontakter med engelsktalande. I ämnet ingår både att granska det innehåll som språket
förmedlar och att språkligt dra nytta av det rika och varierade utbud av engelska som barn och
ungdomar möter utanför skolan.
De olika kompetenser som ingår i en allsidig och kommunikativ förmåga har sin motsvarighet
i ämnets struktur. Till dessa hör förmåga att behärska språkets form dvs. vokabulär,
fraseologi, uttal, stavning och grammatik. När de egna språkkunskaperna inte räcker till
behöver eleven kompensera detta genom att använda strategier som omformuleringar,
synonymer, frågor och kroppsspråk. Förmågan att reflektera över likheter och skillnader
mellan egna kulturella erfarenheter och kulturer i engelsktalande länder utvecklas hela tiden
och leder på sikt till förståelse för olika kulturer och interkulturell kompetens. En ytterligare
kompetens är medvetenhet om hur språkinlärning går till.
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret
Eleven skall
–

kunna förstå det mest väsentliga i enkla instruktioner och beskrivningar som ges i
tydligt tal och i lugnt tempo inom för eleven välbekanta områden,

–

kunna delta i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen,

–

kunna i enkel form muntligt berätta något om sig själv och andra,

–

kunna läsa och tillgodogöra sig det viktigaste innehållet i enkla instruktioner och
beskrivningar,

–

kunna göra sig förstådd i skrift i mycket enkel form för att meddela något,

–

känna till något om vardagslivet i något land där engelska används,

–

kunna reflektera över hur den egna inlärningen av t.ex. ord och fraser går till,

–

kunna genomföra korta, enkla muntliga och skriftliga uppgifter i samarbete med andra
eller på egen hand.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret
Eleven skall
–

förstå tydligt, även något regionalt färgat, tal i instruktioner, berättelser och
beskrivningar som rör kända förhållanden och egna intresseområden,

–

kunna delta aktivt i samtal kring kända ämnen och med hjälp av olika strategier bidra
till att kommunikationen fungerar,
kunna muntligt berätta och beskriva något som hon eller han sett, hört, upplevt eller
läst samt uttrycka och argumentera för en uppfattning i något för honom eller henne
angeläget ämne,

–

–

kunna läsa och tillgodogöra sig innehållet i enklare skönlitterära och andra berättande,
beskrivande och argumenterande texter som behandlar kända ämnesområden,

–

kunna begära och ge information i skrift samt berätta och beskriva något,

–

ha kunskaper om vardagsliv, samhälle och kulturtraditioner i några länder där
engelska har en central ställning samt kunna göra några jämförelser med egna
kulturella erfarenheter,

–

kunna reflektera över och dra slutsatser om sitt sätt att lära sig engelska,

–

kunna välja och använda hjälpmedel vid textläsning, skrivning och andra språkliga
aktiviteter,

–

kunna, på egen hand och i samarbete med andra, planera och genomföra
arbetsuppgifter samt därvid dra slutsatser av sitt arbete.

Värdegrunden
Genom att få en ökad kunskap i, och förmåga att använda, engelska, ges eleverna redskap för
att lära känna andra kulturer, levnadsförhållanden och tankesätt. Därigenom minskar risken
för intolerans och förmågan till empati ökar. Eftersom engelska i stort utsträckning är ett
muntligt ämne får man även lära sig att lyssna på andra och visa respekt för varandras
olikheter.

Reflektion
Eleven skall
–

veta hur han/hon lär sig nya ord bäst,

–

kunna genomföra och slutföra uppgifter,

–
–

kunna utvärdera sitt arbete,
kunna reflektera över sitt engelska uttal,

–

kunna se att han/hon lär,

–

våga tala i dialog,

–

våga agera inför en grupp,

–

våga tala inför en grupp.

