
Engelska delkurs 1-4
Översikt av de olika delarna

Centralt syfte och kunskapskrav



English 1

•Life in other English speaking
countries,

•Compare with your own
experiences

• Interview a friend, introduce a 
friend

•Ask questions – answer
questions

•Pronunciation

•Strategies for learning

•Strategies for peer response

•Sentences and phrases about
you, family, home, job

•Strategies for learning

•Strategies for peer response

•Radio, interviews, 
conversations

•Personal texts, family, home, 
nationality, job

•Basic grammar: am, are, is, 
plural, a/an, have/has, 
pronouns

Receptive skills –
understanding

Reading and 
listening

Productive skills -
writing

Realia

Culture, society

Productive skills-
Speaking

Spoken interaction
– spoken

production



English 2

•Life in other English speaking
countries

•Compare with your own
experiences• Interview a friend, introduce a friend

•Ask for instructions – give instructions

•Pronunciation

•Talk about your own experiences and 
compare

•Strategies for learning

•Strategies for peer response

•Sentences and phrases about
you, family, home, job, trips 
and experiences, menu, letter

•Strategies for learning

•Strategies for peer response

•Radio, interviews, conversation

•Food and drinks, job, hobbies, 
interests, ask for and follow
instructions and directions, 
celebrations, dates

• Grammar, do-does, adjectives, 
the genitive, the past tense, 
was,were

Receptive skills –
understanding

Reading and 
listening

Productive skills -
writing

Realia

Culture, society

Productive skills-
Speaking

Spoken interaction
– spoken

production



English 3

•Life in other English speaking
countries,

•Compare with your own
experiences

•Attiude, prejudice and culture

• Interview a friend, talk about the future, speak about the 
weather

•Polite conversations, talk about sports, school day

•Deal with problems when traveling

•Ask for help, speak about superstitious

•Pronunciation

•Talk about your own experiences and compare.

• Strategies for learning

•Strategies for peer response

•Sentences, phrases, menus, 
texts, mails, letters and 
postcards about you, friends, 
family, home, job, trips and 
experiences

•Strategies for learning

•Strategies for peer response

•Polite conversations

• Sports, school day, 
conversations about the future, 
weather, traveling, ask for help

• Grammar, repetetion
indefinite and definite articles, 
did in the negative and 
interrogative, pronouns, the 
present perfect, word order, 
the present continuous, 
adverbs, questions tags

Receptive skills –
understanding

Reading and 
listening

Productive skills -
writing

Realia

Culture, society

Productive skills-
Speaking

Spoken
interaction –

spoken production



English 4

• Life in other English speaking
countries,

•Compare with your own
experiences

•Attiude, prejudice and culture

•Talk about feelings, relations, 
family life, childhood memories
and traveling experiences

•Argumentative language

•Pronunciation

•Talk about your own experiences
and compare cultural differences, 
working conditions

•Strategies for learning

•Strategies for peer response

• Letters, texts, poems, postcards, 
argumentative texts, descriptions, 
job applications

•Using phrases, idiomatic
expressions, grammar structure

• Strategies for learning

• Strategies for peer response

•Feelings, relations, family life, 
vacations-accomodations

•Argue, cultural differences, 
childhood memories, working
conditions

•Grammar: the past perfect, 
prepositions+ing-form, word
building, pronouns, modal 
verbs, the past continous, 
adverbs, the passive and 
repetitions

Receptive skills –
understanding

Reading and 
listening

Productive skills -
writing

Realia

Culture, society

Productive skills-
Speaking

Spoken
interaction –

spoken
production



English 1 

Receptive skills Kunskapskrav
Betyg E
Eleven förstår vanliga ord och 
enkla fraser i tydligt talad, 
enkel engelska i långsamt 
tempo samt i korta, enkla 
texter om vardagliga och 
välbekanta ämnen. Eleven 
visar sin förståelse genom att i 
mycket enkel form redogöra 
för innehållet samt genom att 
med godtagbart resultat agera 
utifrån budskap och 
instruktioner i innehållet. För 
att underlätta sin förståelse av 
innehållet i talad och skriven 
engelska väljer och använder 
eleven någon strategi för 
lyssnande och läsning. Eleven 
väljer texter och talat språk av 
enkel karaktär och från olika 
medier samt använder med 
viss relevans det valda 
materialet i sin egen 
produktion och interaktion. 

Betyg C
Eleven förstår det huvudsakliga 
innehållet och uppfattar tydliga 
detaljer i tydligt talad, enkel 
engelska i långsamt tempo samt 
i korta, enkla texter om 
vardagliga och välbekanta 
ämnen. Eleven visar sin 
förståelse genom att i mycket 
enkel form redogöra för 
innehåll och detaljer samt 
genom att med 
tillfredsställande resultat agera 
utifrån budskap och 
instruktioner i innehållet. För 
att underlätta sin förståelse av 
innehållet i talad och skriven 
engelska väljer och använder 
eleven i viss utsträckning 
strategier för lyssnande och 
läsning. Eleven väljer texter och 
talat språk av enkel karaktär 
och från olika medier samt 
använder på ett relevant sätt 
det valda materialet i sin egen 
produktion och interaktion.

Betyg A
Eleven förstår det huvudsakliga 
innehållet och uppfattar 
väsentliga detaljer i tydligt 
talad, enkel engelska i långsamt 
tempo samt i korta, enkla texter 
om vardagliga och välbekanta 
ämnen. Eleven visar sin 
förståelse genom att i enkel 
form redogöra för innehåll och 
detaljer samt genom att med 
gott resultat agera utifrån 
budskap och instruktioner i 
innehållet. För att underlätta 
sin förståelse av innehållet i 
talad och skriven engelska 
väljer och använder eleven i viss 
utsträckning strategier för 
lyssnande och läsning. Eleven 
väljer texter och talat språk av 
enkel karaktär och från olika 
medier samt använder på ett 
relevant och effektivt sätt det 
valda materialet i sin egen 
produktion och interaktion.



English 1

Productive skills - writing Kunskapskrav
Betyg E
I muntliga och skriftliga 
framställningar av olika slag 
formulerar eleven sig enkelt och 
begripligt med enstaka ord och 
fraser. För att förtydliga och 
variera sin kommunikation 
bearbetar eleven, och gör 
enstaka enkla förbättringar av, 
egna framställningar. I muntlig 
och skriftlig interaktion 
uttrycker eleven sig begripligt 
och enkelt med enstaka ord och 
fraser. Dessutom väljer och 
använder eleven någon strategi 
som löser problem i och 
förbättrar interaktionen. 

Betyg C
I muntliga och skriftliga 
framställningar av olika slag 
formulerar eleven sig enkelt och 
relativt tydligt med fraser och 
meningar. För att förtydliga och 
variera sin kommunikation 
bearbetar eleven, och gör 
enstaka enkla förbättringar av, 
egna framställningar. I muntlig 
och skriftlig interaktion 
uttrycker eleven sig 
begripligt och enkelt med ord, 
fraser och meningar. Dessutom 
väljer och använder eleven 
några olika strategier som löser 
problem i och förbättrar 
interaktionen.

Betyg A
I muntliga och skriftliga 
framställningar av olika slag 
formulerar eleven sig enkelt, 
relativt tydligt och till viss del 
sammanhängande. För att 
förtydliga och variera sin 
kommunikation bearbetar 
eleven, och gör enkla 
förbättringar av, egna 
framställningar. I muntlig och 
skriftlig interaktion uttrycker 
eleven sig relativt tydligt och 
enkelt med ord, fraser och 
meningar. Dessutom väljer och 
använder eleven flera olika 
strategier som löser problem i 
och förbättrar interaktionen.



English 1

Productive skills - speaking Kunskapskrav
Betyg E
I muntliga och skriftliga 
framställningar av olika slag 
formulerar eleven sig enkelt och 
begripligt med enstaka ord och 
fraser. För att förtydliga och 
variera sin kommunikation 
bearbetar eleven, och gör 
enstaka enkla förbättringar av, 
egna framställningar. I muntlig 
och skriftlig interaktion 
uttrycker eleven sig begripligt 
och enkelt med enstaka ord och 
fraser. Dessutom väljer och 
använder eleven någon strategi 
som löser problem i och 
förbättrar interaktionen. 

Betyg C
I muntliga och skriftliga 
framställningar av olika slag 
formulerar eleven sig enkelt och 
relativt tydligt med fraser och 
meningar. För att förtydliga och 
variera sin kommunikation 
bearbetar eleven, och gör 
enstaka enkla förbättringar av, 
egna framställningar. I muntlig 
och skriftlig interaktion 
uttrycker eleven sig 
begripligt och enkelt med ord, 
fraser och meningar. Dessutom 
väljer och använder eleven 
några olika strategier som löser 
problem i och förbättrar 
interaktionen.

Betyg A
I muntliga och skriftliga 
framställningar av olika slag 
formulerar eleven sig enkelt, 
relativt tydligt och till viss del 
sammanhängande. För att 
förtydliga och variera sin 
kommunikation bearbetar 
eleven, och gör enkla 
förbättringar av, egna 
framställningar. I muntlig och 
skriftlig interaktion uttrycker 
eleven sig relativt tydligt och 
enkelt med ord, fraser och 
meningar. Dessutom väljer och 
använder eleven flera olika 
strategier som löser problem i 
och förbättrar interaktionen.



English 1

Realia, culture, society Kunskapskrav
Betyg E
Eleven kommenterar i mycket 
enkel form några företeelser i 
olika sammanhang och 
områden där engelska används, 
och gör då också enkla 
jämförelser med egna 
erfarenheter och kunskaper.

Betyg C
Eleven kommenterar i mycket 
enkel form några företeelser i 
olika sammanhang och 
områden där engelska används, 
och gör då också enkla 
jämförelser med egna 
erfarenheter och kunskaper.

Betyg A
Eleven kommenterar i enkel 
form några företeelser i olika 
sammanhang och områden där 
engelska används, och kan då 
också göra enkla jämförelser 
med egna erfarenheter och 
kunskaper.



English 2

Receptive skills Kunskapskrav

Betyg E
Eleven förstår det mest 
väsentliga av innehållet i tydligt 
talad, enkel engelska i lugnt 
tempo samt i enkla texter om 
vardagliga och välbekanta 
ämnen. Eleven visar sin 
förståelse genom att i enkel 
form redogöra för och 
kommentera innehållet samt 
genom att med godtagbart 
resultat agera utifrån budskap 
och instruktioner i innehållet. 
För att underlätta sin förståelse 
av innehållet i talad och skriven 
engelska väljer och använder 
eleven någon strategi för 
lyssnande och läsning. Eleven 
väljer texter och talat språk av 
enkel karaktär och från olika 
medier samt använder med viss 
relevans det valda materialet i 
sin egen produktion och 
interaktion.

Betyg C
Eleven förstår det huvudsakliga 
innehållet och uppfattar tydliga 
detaljer i tydligt talad, enkel 
engelska i lugnt tempo samt i 
enkla texter om vardagliga och 
välbekanta ämnen. Eleven visar 
sin förståelse genom att i enkel 
form redogöra för och 
kommentera innehåll och 
detaljer samt genom att med 
tillfredsställande resultat agera 
utifrån budskap och 
instruktioner i innehållet. För 
att underlätta sin förståelse av 
innehållet i talad och skriven 
engelska väljer och använder 
eleven i viss utsträckning 
strategier för lyssnande och 
läsning. Eleven väljer texter och 
talat språk av enkel karaktär 
och från olika medier samt 
använder på ett relevant sätt 
det valda materialet i sin egen 
produktion och interaktion.

Betyg A
Eleven förstår helheten och 
uppfattar väsentliga detaljer i 
tydligt talat, enkelt språk i lugnt 
tempo samt i enkla texter om 
vardagliga och välbekanta 
ämnen. Eleven visar sin 
förståelse genom att 
översiktligt redogöra för och 
kommentera innehåll och 
detaljer samt genom att med 
gott resultat agera utifrån 
budskap och instruktioner i 
innehållet. För att underlätta 
sin förståelse av innehållet i 
talad och skriven engelska 
väljer och använder eleven i viss 
utsträckning strategier för 
lyssnande och läsning. Eleven 
väljer texter och talat språk av 
enkel karaktär och från olika 
medier samt använder på ett 
relevant och effektivt sätt det 
valda materialet i sin egen 
produktion och interaktion.



English 2

Productive skills - writing Kunskapskrav
Betyg E
I muntliga och skriftliga 
framställningar av olika slag 
formulerar eleven sig enkelt och 
begripligt med fraser och 
meningar. För att förtydliga och 
variera sin kommunikation 
bearbetar eleven, och gör 
enstaka enkla förbättringar av, 
egna framställningar. I muntlig 
och skriftlig interaktion 
uttrycker eleven sig begripligt 
och enkelt med ord, fraser och 
meningar. Dessutom väljer och 
använder eleven sig av någon 
strategi som löser problem i och 
förbättrar interaktionen.

Betyg C
I muntliga och skriftliga 
framställningar av olika slag 
formulerar eleven sig enkelt, 
relativt tydligt och till viss del 
sammanhängande. För att 
förtydliga och variera sin 
kommunikation bearbetar 
eleven, och gör enkla 
förbättringar av, egna 
framställningar. I muntlig och 
skriftlig interaktion uttrycker 
eleven sig relativt tydligt och 
enkelt med ord, fraser och 
meningar. Dessutom väljer och 
använder eleven några olika 
strategier som löser problem i 
och förbättrar interaktionen.

Betyg A
I muntliga och skriftliga 
framställningar av olika slag 
formulerar eleven sig enkelt, 
relativt tydligt och relativt 
sammanhängande. För att 
förtydliga och variera sin 
kommunikation bearbetar 
eleven, och gör enkla 
förbättringar av, egna 
framställningar. I muntlig och 
skriftlig interaktion uttrycker 
eleven sig tydligt och enkelt 
med ord, fraser och meningar 
samt i någon mån anpassat till 
syfte, mottagare och situation. 
Dessutom väljer och använder 
eleven flera olika strategier som 
löser problem i och förbättrar 
interaktionen. 



English 2

Productive skills - speaking Kunskapskrav
Betyg E
I muntliga och skriftliga 
framställningar av olika slag 
formulerar eleven sig enkelt och 
begripligt med fraser och 
meningar. För att förtydliga och 
variera sin kommunikation 
bearbetar eleven, och gör 
enstaka enkla förbättringar av, 
egna framställningar. I muntlig 
och skriftlig interaktion 
uttrycker eleven sig begripligt 
och enkelt med ord, fraser och 
meningar. Dessutom väljer och 
använder eleven sig av någon 
strategi som löser problem i och 
förbättrar interaktionen.

Betyg C
I muntliga och skriftliga 
framställningar av olika slag 
formulerar eleven sig enkelt, 
relativt tydligt och till viss del 
sammanhängande. För att 
förtydliga och variera sin 
kommunikation bearbetar 
eleven, och gör enkla 
förbättringar av, egna 
framställningar. I muntlig och 
skriftlig interaktion uttrycker 
eleven sig relativt tydligt och 
enkelt med ord, fraser och 
meningar. Dessutom väljer och 
använder eleven några olika 
strategier som löser problem i 
och förbättrar interaktionen.

Betyg A
I muntliga och skriftliga 
framställningar av olika slag 
formulerar eleven sig enkelt, 
relativt tydligt och relativt 
sammanhängande. För att 
förtydliga och variera sin 
kommunikation bearbetar 
eleven, och gör enkla 
förbättringar av, egna 
framställningar. I muntlig och 
skriftlig interaktion uttrycker 
eleven sig tydligt och enkelt 
med ord, fraser och meningar 
samt i någon mån anpassat till 
syfte, mottagare och situation. 
Dessutom väljer och använder 
eleven flera olika strategier som 
löser problem i och förbättrar 
interaktionen. 



English 2

Realia, culture, society Kunskapskrav
Betyg E
Eleven kommenterar i enkel 
form några företeelser i olika 
sammanhang och områden där 
engelska används, och gör då 
enkla jämförelser med egna 
erfarenheter och kunskaper.

Betyg C
Eleven kommenterar i enkel 
form några företeelser i olika 
sammanhang och områden där 
engelska används, och kan då 
också göra enkla jämförelser 
med egna erfarenheter och 
kunskaper. 

Betyg A
Eleven kommenterar 
översiktligt några företeelser i 
olika sammanhang och 
områden där engelska används, 
och gör då också enkla 
jämförelser med egna 
erfarenheter och kunskaper.



English 3

Receptive skills Kunskapskrav

Betyg E
Eleven förstår det huvudsakliga 
innehållet och uppfattar tydliga 
detaljer i talad engelska i lugnt 
tempo samt i enkla texter om 
kända ämnen. Eleven visar sin 
förståelse genom att i enkel 
form redogöra för, diskutera 
och kommentera innehåll och 
detaljer samt genom att med 
godtagbart resultat agera 
utifrån budskap och 
instruktioner i innehållet. För 
att underlätta sin förståelse av 
innehållet i det talade språket 
och texterna väljer och 
använder eleven någon strategi 
för lyssnande och läsning. 
Eleven väljer texter och talat 
språk från olika medier samt 
använder med viss relevans det 
valda materialet i sin egen 
produktion och interaktion. 

Betyg C
Eleven förstår det huvudsakliga 
innehållet och uppfattar 
väsentliga detaljer i talad 
engelska i lugnt tempo samt i 
enkla texter om kända ämnen. 
Eleven visar sin förståelse 
genom att översiktligt redogöra 
för, diskutera och kommentera 
innehåll och detaljer samt 
genom att med 
tillfredsställande resultat agera 
utifrån budskap och 
instruktioner i innehållet. För 
att underlätta sin förståelse av 
innehållet i det talade språket 
och texterna väljer och 
använder eleven i viss 
utsträckning strategier för 
lyssnande och läsning. Eleven 
väljer texter och talat språk från 
olika medier samt använder på 
ett relevant sätt det valda 
materialet i sin egen produktion 
och interaktion. 

Betyg A
Eleven förstår såväl helhet som 
detaljer i talad engelska i lugnt 
tempo samt i enkla texter om 
kända ämnen. Eleven visar sin 
förståelse genom att välgrundat 
redogöra för, diskutera och 
kommentera innehåll och 
detaljer samt genom att med 
gott resultat agera utifrån 
budskap och instruktioner i 
innehållet. För att underlätta 
sin förståelse av innehållet i det 
talade språket och texterna 
väljer och använder eleven i viss 
utsträckning strategier för 
lyssnande och läsning. Eleven 
väljer texter och talat språk från 
olika medier samt använder på 
ett relevant och effektivt sätt 
det valda materialet i sin egen 
produktion och interaktion.



English 3

Productive skills - writing Kunskapskrav
Betyg E
I muntliga och skriftliga 
framställningar av olika slag 
formulerar eleven sig enkelt, 
begripligt och till viss del 
sammanhängande. För att 
förtydliga och variera sin 
kommunikation bearbetar 
eleven, och gör enkla 
förbättringar av, egna 
framställningar. I muntlig och 
skriftlig interaktion uttrycker 
eleven sig begripligt och enkelt. 
Dessutom väljer och använder 
eleven i huvudsak fungerande 
strategier som i viss mån löser 
problem i och förbättrar 
interaktionen.

Betyg C
I muntliga och skriftliga 
framställningar av olika slag 
formulerar eleven sig enkelt, 
relativt tydligt och relativt 
sammanhängande. För att 
förtydliga och variera sin 
kommunikation bearbetar 
eleven, och gör enkla 
förbättringar av, egna 
framställningar. I muntlig och 
skriftlig interaktion uttrycker 
eleven sig relativt tydligt och 
enkelt samt i någon mån 
anpassat till syfte, mottagare 
och situation. Dessutom väljer 
och använder eleven 
fungerande strategier som löser 
problem i och förbättrar 
interaktionen.

Betyg A
I muntliga och skriftliga 
framställningar av olika slag 
formulerar eleven sig relativt 
varierat, tydligt och relativt 
sammanhängande. Eleven 
formulerar sig även med visst 
flyt och i någon mån anpassat 
till syfte, mottagare och 
situation. För att förtydliga och 
variera sin kommunikation 
bearbetar eleven, och gör 
välgrundade förbättringar av, 
egna framställningar. I muntlig 
och skriftlig interaktion 
uttrycker eleven sig tydligt och 
med visst flyt samt med viss 
anpassning till syfte, mottagare 
och situation. Dessutom väljer 
och använder eleven väl 
fungerande strategier som löser 
problem i och förbättrar 
interaktionen och för den 
framåt på ett konstruktivt sätt.



English 3

Productive skills - speaking Kunskapskrav
Betyg E
I muntliga och skriftliga 
framställningar av olika slag 
formulerar eleven sig enkelt, 
begripligt och till viss del 
sammanhängande. För att 
förtydliga och variera sin 
kommunikation bearbetar 
eleven, och gör enkla 
förbättringar av, egna 
framställningar. I muntlig och 
skriftlig interaktion uttrycker 
eleven sig begripligt och enkelt. 
Dessutom väljer och använder 
eleven i huvudsak fungerande 
strategier som i viss mån löser 
problem i och förbättrar 
interaktionen.

Betyg C
I muntliga och skriftliga 
framställningar av olika slag 
formulerar eleven sig enkelt, 
relativt tydligt och relativt 
sammanhängande. För att 
förtydliga och variera sin 
kommunikation bearbetar 
eleven, och gör enkla 
förbättringar av, egna 
framställningar. I muntlig och 
skriftlig interaktion uttrycker 
eleven sig relativt tydligt och 
enkelt samt i någon mån 
anpassat till syfte, mottagare 
och situation. Dessutom väljer 
och använder eleven 
fungerande strategier som löser 
problem i och förbättrar 
interaktionen.

Betyg A
I muntliga och skriftliga 
framställningar av olika slag 
formulerar eleven sig relativt 
varierat, tydligt och relativt 
sammanhängande. Eleven 
formulerar sig även med visst 
flyt och i någon mån anpassat 
till syfte, mottagare och 
situation. För att förtydliga och 
variera sin kommunikation 
bearbetar eleven, och gör 
välgrundade förbättringar av, 
egna framställningar. I muntlig 
och skriftlig interaktion 
uttrycker eleven sig tydligt och 
med visst flyt samt med viss 
anpassning till syfte, mottagare 
och situation. Dessutom väljer 
och använder eleven väl 
fungerande strategier som löser 
problem i och förbättrar 
interaktionen och för den 
framåt på ett konstruktivt sätt.



English 3

Realia, culture, society Kunskapskrav
Betyg E
Eleven diskuterar i enkel form 
några företeelser i olika 
sammanhang och områden där 
språket används, och gör då 
också enkla jämförelser med 
egna erfarenheter och 
kunskaper. 

Betyg C
Eleven diskuterar översiktligt 
några företeelser i olika 
sammanhang och områden där 
språket används, och gör då 
också enkla jämförelser med 
egna erfarenheter och 
kunskaper. 

Betyg A
Eleven diskuterar utförligt några 
företeelser i olika sammanhang 
och områden där språket 
används, och gör då också 
välutvecklade jämförelser med 
egna erfarenheter och 
kunskaper.



English 4

Receptive skills Kunskapskrav

Betyg E
Eleven förstår det huvudsakliga 
innehållet och uppfattar tydliga 
detaljer i talad engelska i 
måttligt tempo samt i 
lättillgängliga texter i olika 
genrer. Eleven visar sin 
förståelse genom att 
översiktligt redogöra för, 
diskutera och kommentera 
innehåll och detaljer samt 
genom att med godtagbart 
resultat agera utifrån budskap 
och instruktioner i innehållet. 
För att underlätta sin förståelse 
av innehållet i talad och skriven 
engelska väljer och använder 
eleven någon strategi för 
lyssnande och läsning. Eleven 
väljer texter och talat språk från 
olika medier samt använder 
med viss relevans det valda 
materialet i sin egen produktion 
och interaktion.

Betyg C
Eleven förstår det huvudsakliga 
innehållet och uppfattar 
väsentliga detaljer i talad 
engelska i måttligt tempo samt i 
lättillgängliga texter i olika 
genrer. Eleven visar sin 
förståelse genom att välgrundat 
redogöra för, diskutera och 
kommentera innehåll och 
detaljer samt genom att med 
tillfredsställande resultat agera 
utifrån budskap och 
instruktioner i innehållet. För 
att underlätta sin förståelse av 
innehållet i talad och skriven 
engelska väljer och använder 
eleven i viss utsträckning 
strategier för lyssnande och 
läsning. Eleven väljer texter och 
talat språk från olika medier 
samt använder på ett relevant 
sätt det valda materialet i sin 
egen produktion och 
interaktion.

Betyg A
Eleven förstår såväl helhet som 
detaljer i talad engelska i 
måttligt tempo och i 
lättillgängliga texter i olika 
genrer. Eleven visar sin 
förståelse genom att välgrundat 
och nyanserat redogöra för, 
diskutera och kommentera 
innehåll och detaljer samt 
genom att med gott resultat 
agera utifrån budskap och 
instruktioner i innehållet. För 
att underlätta sin förståelse av 
innehållet i talad och skriven 
engelska kan eleven i viss 
utsträckning välja och använda 
strategier för lyssnande och 
läsning. Eleven väljer texter och 
talat språk från olika medier 
samt använder på ett relevant 
och effektivt sätt det valda 
materialet i sin egen produktion 
och interaktion.



English 4

Productive skills - writing Kunskapskrav
Betyg E
I muntliga och skriftliga 
framställningar i olika genrer 
formulerar eleven sig enkelt, 
begripligt och relativt 
sammanhängande. För att 
förtydliga och variera sin 
kommunikation bearbetar 
eleven, och gör enkla 
förbättringar av, egna 
framställningar. I muntlig och 
skriftlig interaktion i olika 
sammanhang uttrycker eleven 
sig begripligt och enkelt samt i 
någon mån anpassat till syfte, 
mottagare och situation. 
Dessutom väljer och använder 
eleven i huvudsak fungerande 
strategier som i viss mån löser 
problem i och förbättrar 
interaktionen.

Betyg C
I muntliga och skriftliga 
framställningar i olika genrer 
formulerar eleven sig relativt 
varierat, relativt tydligt och 
relativt sammanhängande. 
Eleven formulerar sig med visst 
flyt och i någon mån anpassat 
till syfte, mottagare och 
situation. För att förtydliga och 
variera sin kommunikation 
bearbetar eleven, och gör 
välgrundade förbättringar av, 
egna framställningar. I muntlig 
och skriftlig interaktion i olika 
sammanhang uttrycker eleven 
sig tydligt och med visst flyt 
samt med viss anpassning till 
syfte, mottagare och situation. 
Dessutom väljer och använder 
eleven fungerande strategier 
som löser problem i och 
förbättrar interaktionen.

Betyg A
I muntliga och skriftliga 
framställningar i olika genrer 
formulerar eleven sig relativt 
varierat, tydligt och 
sammanhängande. Eleven 
formulerar sig även med flyt 
och viss anpassning till syfte, 
mottagare och situation. För att 
förtydliga och variera sin 
kommunikation bearbetar 
eleven, och gör välgrundade 
förbättringar av, egna 
framställningar. I muntlig och 
skriftlig interaktion i olika 
sammanhang uttrycker eleven 
sig tydligt och med flyt samt 
med viss anpassning till syfte, 
mottagare och situation. 
Dessutom väljer och använder 
eleven väl fungerande strategier 
som löser problem i och 
förbättrar interaktionen och för 
den framåt på ett konstruktivt 
sätt. 



English 4

Productive skills - speaking Kunskapskrav
Betyg E
I muntliga och skriftliga 
framställningar i olika genrer 
formulerar eleven sig enkelt, 
begripligt och relativt 
sammanhängande. För att 
förtydliga och variera sin 
kommunikation bearbetar 
eleven, och gör enkla 
förbättringar av, egna 
framställningar. I muntlig och 
skriftlig interaktion i olika 
sammanhang uttrycker eleven 
sig begripligt och enkelt samt i 
någon mån anpassat till syfte, 
mottagare och situation. 
Dessutom väljer och använder 
eleven i huvudsak fungerande 
strategier som i viss mån löser 
problem i och förbättrar 
interaktionen.

Betyg C
I muntliga och skriftliga 
framställningar i olika genrer 
formulerar eleven sig relativt 
varierat, relativt tydligt och 
relativt sammanhängande. 
Eleven formulerar sig med visst 
flyt och i någon mån anpassat 
till syfte, mottagare och 
situation. För att förtydliga och 
variera sin kommunikation 
bearbetar eleven, och gör 
välgrundade förbättringar av, 
egna framställningar. I muntlig 
och skriftlig interaktion i olika 
sammanhang uttrycker eleven 
sig tydligt och med visst flyt 
samt med viss anpassning till 
syfte, mottagare och situation. 
Dessutom väljer och använder 
eleven fungerande strategier 
som löser problem i och 
förbättrar interaktionen.

Betyg A
I muntliga och skriftliga 
framställningar i olika genrer 
formulerar eleven sig relativt 
varierat, tydligt och 
sammanhängande. Eleven 
formulerar sig även med flyt 
och viss anpassning till syfte, 
mottagare och situation. För att 
förtydliga och variera sin 
kommunikation bearbetar 
eleven, och gör välgrundade 
förbättringar av, egna 
framställningar. I muntlig och 
skriftlig interaktion i olika 
sammanhang uttrycker eleven 
sig tydligt och med flyt samt 
med viss anpassning till syfte, 
mottagare och situation. 
Dessutom väljer och använder 
eleven väl fungerande strategier 
som löser problem i och 
förbättrar interaktionen och för 
den framåt på ett konstruktivt 
sätt. 



English 4

Realia, culture, society Kunskapskrav
Betyg E
Eleven diskuterar översiktligt 
några företeelser i olika 
sammanhang och delar av 
världen där engelska används, 
och kan då också göra enkla 
jämförelser med egna 
erfarenheter och kunskaper. 

Betyg C
Eleven diskuterar utförligt några 
företeelser i olika sammanhang 
och delar av världen där 
engelska används, och kan då 
också göra välutvecklade 
jämförelser med egna 
erfarenheter och kunskaper. 

Betyg A
Eleven diskuterar utförligt och 
nyanserat några företeelser i 
olika sammanhang och delar av 
världen där engelska används, 
och kan då också göra 
välutvecklade och nyanserade 
jämförelser med egna 
erfarenheter och kunskaper.


