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Engelska

Mål och kravnivå i engelska för kunskaper motsvarande
godkänd nivå

Mål

Skriva
Eleven skall kunna
formulera sig skriftligt i
enkla former, t ex i
meddelanden och brev

Standard (nivå)

• kunna producera text där
språket är tydligt och
vårdat

• kunna uttrycka sig
grammatiskt och
stavningsmässigt så att en
“native speaker” förstår

Kriterier

Vid bedömning av
innehåll som eleven
förmedlar ska hänsyn tas
till:
• om texten har tydlig

struktur
• om innehållet är

meningsfullt
• om texten är anpassad

till mottagaren

Vid bedömning av elevens
språk ska följande
faktorer beaktas:
• begriplighet, förmåga

att förmedla ett budskap
• strategier att ta sig runt

svårigheter
• meningsbyggnad
• grammatisk korrekthet

framförallt ifråga om verb,
substantiv och pronomen

Tala
Eleven skall kunna delta
aktivt i samtal om
vardagliga ämnen och
kända förhållanden

Eleven skall på ett enkelt
språk kunna muntligt
berätta något som han/hon
har hört, läst eller upplevt

• engelska i
klassrumssituationen

• kunna, med hjälp av
stödord, tala om ett ämne

Vid bedömning ska
följande faktorer
analyseras:
• begriplighet
• strategier att ta sig runt

svårigheter
• uttal och intonation
• grammatisk korrekthet
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Mål

Läsa
Eleven skall kunna läsa och
tillgodogöra sig innehållet i
berättande och beskrivande texter
samt ta fram fakta ur en saktext

Standard (nivå)

• kunna läsa en bok på
1100-1200
ordförståelsenivå och
redovisa förståelse

• kunna läsa en lättare
saktext och redovisa
förståelse

Kriterier

• ska kunna berätta om
boken/texten där titel,
innehåll samt egna
åsikter skall redovisas

Lyssna
Eleven skall förstå tydligt
brittiskt och amerikanskt tal

• förstå inspelade
lärobokstexter för år 7-9

• ska kunna återge
innehållet

Realia
Eleven skall ha allmänna
kunskaper om samhälls-
förhållanden,
kulturtraditioner och
levnadssätt i engelsktalande
länder

• redovisa kunskaper om ett
engelsktalande land

• återge relevanta fakta
om valt land

Allmän språkfärdighet
Eleven skall vara van att
använda ordbok och
grammatik som hjälpmedel
vid läsning och skrivning på
egen hand

• kunna alfabetet och
använda alfabetiserande
system samt kunna
använda ordbok

• att eleven använder sig
av ordböcker,
uppslagsverk och
grammatikor i sitt
skolarbete
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