
TUKAN ENGELSKA

Workbook

Lärarhandledning

Kristin Morten Johansen
Marianne Undheim Vestgård

Write
1

2

3

4

5

two

four

five

one

three

I saw a gecko
One, two, three, four, five. 
I saw a gecko, it was alive. 
Five, four, three, two, one. 
Suddenly, it was gone!
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Read and circle  I like .

I like colours.  
I like my yellow hat.  
I like the colour blue and  
I like you. 

Odd one out

1.   

 
2.   

 
3.    peach strawberry socks orange

 
4.    wind clouds shoes fog 
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I like
Listen and match. 

1.

2.

3.

banana

apple

orange

4.

5.

berries

strawberries
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I like bugs!
Read and circle like .

Bingo time!

I like bugs! 
Big bugs 
Little bugs 
Fat bugs 
Ladybugs 
Tasty bugs 
Green bugs

I like bugs. 
I LOVE BUGS!
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I like bugs! 
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My toy wheel 

Spin and say: I have a …
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Det gläder oss att du valt att arbeta med Tukan Engelska. 
Vårt mål har varit att ta fram ett läromedel som gör engel-
skan till ett upplevelseämne, där eleverna känner att de 
är kompetenta, behärskar det de lärt sig och visar tydlig 
progression.

Vi menar att ett systematiskt arbete där genomgång,  
repetition och fördjupad inlärning varvas, kvalitetssäkrar 
inlärningsprocessen och säkerställer en jämn progres-
sion. Med varierade övningar, teman och modellering vill 
vi att eleverna tidigt tillägnar sig ett ordförråd och lär sig 
fraser och uttryck så att de så snart som möjligt kan 
använda språket aktivt.

Ett tryggt klassrum och en positiv lärandemiljö är en för-
utsättning när eleverna ska lära sig interagera, förstå och 
göra sig förstådda på engelska. Det är viktigt att eleverna 
erbjuds riklig tillgång på engelska och att lärmiljön kän-
netecknas av att språket används ofta och i flera olika  
situationer. Eleverna kommer kanske inte att förstå allt, 
men låt dem bada i engelska! Tillvägagångssättet gör det 
möjligt för dem att använda språket. Eleverna kan bidra 
med tidigare kunskaper, känna sig nöjda över allt nytt de 
lär sig och iaktta sina språkliga framsteg – en viktig faktor 
i språkinlärningen! 

Tanken med Tukan Engelska är att eleverna ska samarbeta 
och vara aktiva, våga utforska och vara orädda. Övning-
arna är konstruerade på ett sätt som gör det lätt för dem att 
komma igång att prata. Eleverna lär sig genom modellering 
och lek. De möter texter, övningar och aktiviteter som 
motiverar till frågor och ett utforskande förhållningssätt. 

En positiv lärmiljö, vår pedagogiska 
utgångspunkt

En tillåtande och stöttande omgivning är grunden för en 
positiv lärmiljö, där eleverna uppmuntras och stimuleras 
till kunskapsinhämtning och social utveckling. Det är 
avgörande att eleverna känner sig trygga och kompetenta 
när de ska börja använda det engelska språket och 
utveckla sin språkliga identitet, och vi kan därför inte nog 
betona vikten av en positiv lärmiljö. 

För de yngsta eleverna är leken nödvändig för trivsel och 
utveckling, men även generellt ger leken möjligheter till 
kreativt och meningsfullt lärande. Leken är en naturlig 
uttrycksform som barnen har erfarenheter av sedan  
tidigare och en resurs att ta vara på i lärandet. Vi efter-
strävar därför att skapa en lärmiljö där lek och lärande 
går hand i hand och där eleverna får använda språket i 
vardagsnära och naturliga situationer. 

Läromedlets upplägg
Tukan Engelska Workbook Step 1+2 är indelat i 14 kapitel. 6 
av dessa kapitel hör till både Step 1 och 2, resten hör enbart 
till Step 2. Till Step 1 hör även introduktionskapitlet.

Varje kapitel inleds med ett uppslag där alla ord och 
fraser presenteras. I de kapitel som innehåller både Step 1 
och 2, finns orden som hör till Step 1 på vänstersidan och 
de som hör till Step2 på högersidan. I lärarwebben kan ni 
även lyssna på den dialog eller berättelse som hör till 
bilden. Lärarwebben gör det också enklare att presentera 
och öva på ord och fraser tillsammans.

Därefter följer sidor med övningar, spel och aktiviteter 
där eleverna på olika sätt får öva på ord och fraser genom 
att använda språket. Här i lärarhandledningen hittar du 
tydliga lektionsupplägg kring varje uppslag och tips kring 
hur ni kan öva tillsammans utöver arbetet i boken.

Kopplingen till läroplanen
Tukan Engelska 1–3 är framtaget utifrån Lgr22. Kopp-
lingen till det centrala innehållet finns med i översikten 
till varje kapitel, dvs. de matriser du hittar på sidorna 
7–27.

Kommunikationens innehåll 
Tukan Engelska innehåller ämnesområden som är välbe-
kanta för eleverna. I övningar och aktiviteter får eleverna 
öva språket i vardagliga situationer utifrån det som är 
intressant för dem. De får även lära sig mer om områden 
där engelska används. 

Lyssna och läsa – reception 
Med hjälp av lärarwebbens ljudfiler kan ni tillsammans 
lyssna till enkla texter av olika slag. I Step 1+2 ligger en 
del av texterna i lärawebben, eftersom alla elever inte 
behärskar läsning fullt ut än. Många övningar är höröv-
ningar där eleverna får öva på att följa instruktioner. En 
stor del av arbetet i elevboken bygger på att eleverna ska 
använda språket i enkla dialoger och samtal. Boken och 
webben innehåller även många sånger, ramsor och dikter. 

Tala, skriva och samtala – produktion och  
interaktion
I Step 1+2 ligger fokus på att eleverna ska kunna föra 
enkla samtal samt möta sånger och ramsor. De får möjlig-
het att även skriva utifrån sin egen nivå.

Old MacDonald had a farm. 
E-I-E-I-O! 
And on that farm he had a dog. 
E-I-E-I-O! 
With a bow-wow here, and a bow-wow there,  
Here a bow, there a bow,  
Everywhere a bow-wow! 
Old MacDonald had a farm,  
E-I-E-I-O.

Old MacDonald had a farm

Words 
Write

© Cappelen Damm. All kopiering forbudt.
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STEPSTEP

Ord och uttryck som 
hör till temat.

Högfrekventa ord

Texter och uppgifter till första 
året med engelska.

Texter och uppgifter till andra 
året med engelska.

Ikon för sång som det finns 
ljud till.

Längst bak i boken finns det fyra gula 
sidor. Där har vi samlat viktiga ord och 
uttryck från varje kapitel som är bra 
att kunna. 

Några uppgifter är lite svårare än de 
andra. De är markerade med ett ekollon. 

På en del sidor finns anvisningar och tips 
till uppgifterna. Detta gäller främst spelen.
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Fördjupad inlärning
Tukan Engelska ger goda förutsättningar för att skapa 
djup i engelskämnet från dag ett. Vi utgår från vad elev-
erna kan sedan tidigare och använder detta när vi tar oss 
an nya ämnesområden. På ett systematiskt sätt möter 
eleverna nya ord genom lekfulla aktiviteter, använder 
dessa muntligt i enkla och vardagsnära strukturer och 
fraser samt sånger, ramsor och enkla texter.

Lärstoffet presenteras genomgående i ett meningsfullt 
sammanhang, och läromedlet bjuder på rika möjligheter 
till systematisk kunskapsöverföring och progression 
enligt spiralmodellen. Nyligen erövrad kunskap (ordför-
råd och grammatik) återkommer i följande kapitel och 
äldre ordförråd repeteras när eleven börjar i nästa 
årskurs.

Eleverna läser och lyssnar på ord, uttryck och enkla 
texter. De formulerar också egna texter, som de så små-
ningom kommer att läsa och ge feedback på parvis. Elev-
erna uppmuntras att modellera, se mönster, dra slutsatser 
och utforska språket, så att de får en djupare förståelse för 
ämnet. Parvis eller i mindre grupper bjuds de också in till 
olika utmaningar som de genom att samarbeta och till-
lämpa kunskap kan lösa. 

De muntliga aktiviteterna hänger ihop med de övningar 
som eleverna kommer att arbeta med i elevboken. Elev-
erna övar lekfullt in ett ordförråd medan de aktiveras 
både auditivt, visuellt, taktilt och kinestetiskt. Det aktiva 
ordförrådet utökas på så vis ytterligare, och elevernas för-
ståelse fördjupas när orden de lär sig måste förklaras, 
beskrivas och användas aktivt. Engelsklektionerna 
kommer att fyllas av muntlig aktivitet och mycket prak-
tiskt arbete, som går lika bra att göra utomhus som 
inomhus.

Anpassning av svårighetsgraden
Elever har olika förutsättningar, och lär sig i olika takt. 
Engelska kan vara ett ämne som är nytt för en del, andra 
har mött det i olika sammanhang, t.ex, via spel eller TV. 
Oavsett på vilken nivå lärandet tar sin början, har var och 
en möjlighet till utveckling och rätt att växa. Alla aktivite-
ter och uppgifter beskrivs noggrant i lärarhandledningen. 
Här får du stöd och hjälp i arbetet med att anpassa läro-
medlet och du hittar tips på hur du kan göra ett moment 
enklare eller svårare. I elevboken finns uppgifter avsedda 
för elever som har lätt för att läsa eller för elever som 
behöver en extra utmaning. Dessa är markerade med ett 
ekollon. 

Utvärderingen – en väg till lärande
I arbetet med läromedlet ges eleverna möjlighet att sätta 
ord på vad de själva upplever att de lär sig och vad de 
tycker att de borde träna mer på. Utvärdering och själv-
bedömning finns med som en del i själva inlärningen i 
form av en avslutande sammanfattning. Här i lärarhand-

ledningen hittar du förslag på olika utvärderings former 
och hur du kan tillämpa dessa. Vi är måna om att utvär-
deringen och elevernas egen bedömning ska ske i en 
trygg kontext och att eleverna ska känna sig kompetenta i 
arbetet med det nya språket. 

Läromedlets olika delar
Tukan Engelska består av en elevbok, en lärarhandled-
ning och en lärarwebb. I lärarwebben finns en klassrums-
bok, dvs. elevboken med digitala verktyg att använda för 
gemensamma genomgångar.

Elevboken innehåller övningar, där eleverna får leka, 
lyssna, läsa och prata tillsammans. Färgglada illustra-
tioner och ett lekfullt förhållningssätt till språkinlärning 
motiverar dem. Varje kapitel inleds med en första intro-
duktionssida som visar vad eleverna förväntas lära sig. 
Därefter följer förklaringar till hur uppgifterna ska utföras. 
Längst bak i boken listas ytterligare ord och uttryck som 
hör till bokens kapitel. 

Lärarhandledningen innehåller detaljerade lektionsupp-
lägg som bygger på varandra och som enkelt kan brytas 
ner i kortare pass. Varje kapitel börjar med en översikt, där 
innehållet och kapitelmålen presenteras. Därefter hittar 
du tips på sånger, lekar och andra aktiviteter kring det 
eleverna ska öva på. Det finns även tydliga anvisningar 
kring hur du arbetar med uppslaget i boken. Läromedlets 
lektioner följer en naturlig progression och bygger vidare 
på varandra. Du bör därför följa lektionsuppläggen krono-
logiskt. Du får tips kring hur du vägleder, ger feedback och 
utvärderar för att följa och bedöma elevernas utveckling.

Digitalt lärarpaket
I det digitala lärarpaketet finns allt du behöver för under-
visningen i klassrummet. Här ingår även lärarhandled-
ningen digitalt, så du behöver inte köpa den separat.
Det digitala lärarpaketet består av:

• Lärarhandledning, digital version av den tryckta

• Klassrumsbok med gemensamma genomgångar och 
digitala övningar inklusive ljud till texter, ramsor och 
sånger

• Extra texter/berättelser och sånger

• Ordbank med alla ord från kapitlen i boken med bild 
och ljud samt övningar

Klassrumsboken, texterna och ordbanken är tänkta att 
projiceras och användas tillsammans med eleverna. 
Lärarhandledningen används för förberedelser inför 
arbetet med uppslagen i elevboken, Workbook. Paketet 
säljs per lärare som årslicens.
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STEP 1

Hello, this is me!

Centralt innehåll Kommunikationens innehåll 
• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna . 
• Vardagliga situationer, intressen, personer och platser . 
• Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska 

används . 

Lyssna och läsa – reception 
• enkla dialoger och samtal . 

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion 
• enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och 

skrift . 
• enkla samtal . 

Kapitelmål • kunna berätta om situationer där det är praktiskt att kunna lite engelska
• kunna hälsa på engelska
• kunna presentera sig och fråga vad andra heter
• kunna fråga hur andra har det

Begrepp och glosor Introduktionskapitel – inga begrepp och glosor .

Högfrekventa ord I, am

Fraser och strukturer Hi! Hello! Good morning!
How are you today? I am fine, thank you.
Nice to meet you!
What’s your name? My name is …
Who are you? I am … I am a boy. 
My name is … I am a girl.

Grammatik/språkligt fokus personligt pronomen: I

Utvärdering Avsluta med att låta eleverna gå runt och hälsa på varandra . lyssna till och 
uppmärksamma om de kan några hälsningsfraser och vågar presentera sig .
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How many? 

Centralt innehåll Kommunikationens innehåll 
• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna . 
• Vardagliga situationer, intressen, personer och platser . 

Lyssna och läsa – reception 
• Tydligt talad engelska och enkla texter som är instruerande, beskrivande 

och kontaktskapande, från olika medier, även i kombination med 
illustrationer .

• enkla dialoger och samtal . 
• Sånger, ramsor, dikter och sagor . 
• Ord och fraser i närmiljön . 

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion 
• enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och 

skrift . 
• enkla samtal . 
• Sånger, ramsor och dramatiseringar . 

Kapitelmål • kunna uttala, känna igen, förstå och använda talen 0–10
• kunna räkna från 0 till 10, ner från 5 och upp från ett givet tal 
• kunna fråga och berätta för varandra hur gammal man är
• kunna spåra eller skriva talord med skrivstöd 
• kunna lyssna till och förstå en ramsa på engelska
• kunna känna igen mängd, siffror och engelska talord 
• kunna lyssna på, förstå och bedöma om ett påstående är rätt eller fel

Begrepp och glosor zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten

Högfrekventa ord I, am, one, two

Fraser och strukturer How old are you? 
I’m 6 years old. 
I am five.
How many …?
Is it …? It is …

Grammatik/språkligt fokus talraden
personliga pronomen: I, it
I am

Utvärdering Avsluta med en sammanfattning där eleverna får reflektera över sitt eget 
lärande och vad de har lärt sig . låt eleverna diskutera två och två om vad de 
lärt sig med hjälp av läroboken . De kan t .ex . markera ord de behärskar med 
grön penna och ord de är osäkra på med röd . låt eleverna därefter ge 
feedback genom att du ställer frågor utifrån kapitelmålen och eleverna svarar 
genom att visa tummen upp, ner eller åt sidan . Du kan även använda 
exitlappar för att utvärdera ord och fraser .
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What is your favourite colour? 

Centralt innehåll Kommunikationens innehåll 
• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna . 
• Vardagliga situationer, intressen, personer och platser . 

Lyssna och läsa – reception 
• Tydligt talad engelska och enkla texter som är instruerande, beskrivande 

och kontaktskapande, från olika medier, även i kombination med 
illustrationer .

• enkla dialoger och samtal . 
• Sånger, ramsor, dikter och sagor . 
• Ord och fraser i närmiljön .

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion 
• enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och 

skrift . 
• enkla samtal . 
• Sånger, ramsor och dramatiseringar . 

Kapitelmål • kunna förstå och säga några färger på engelska
• kunna fråga och tala om för varandra vilken färg något har
• kunna känna igen och förstå engelska ordbilder
• kunna spåra färgerna med fingret eller pennan
• kunna berätta vilken färg de ser med frasen – I can see … yellow.
• kunna läsa och förstå innehållet i enkla meningar
• kunna känna igen ordbilderna I, is och it

Begrepp och glosor red, blue, green, yellow, pink, brown, black

Högfrekventa ord It, is, like

Fraser och strukturer What colour is this?
It is yellow. 
What colours can you see?
I can see green. 
I love pink!

Grammatik/språkligt fokus It is …

Utvärdering Avsluta med en sammanfattning där eleverna får reflektera över sitt eget 
lärande och vad de har lärt sig . låt eleverna diskutera två och två om vad de 
lärt sig med hjälp av läroboken . De kan t .ex . markera ord de behärskar med 
grön penna och ord de är osäkra på med röd . låt eleverna därefter ge 
feedback genom att du ställer frågor utifrån kapitelmålen och eleverna svarar 
genom att visa tummen upp, ner eller åt sidan . Du kan även använda 
exitlappar för att utvärdera ord och fraser .
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I like fruit 

Centralt innehåll Kommunikationens innehåll 
• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna . 
• Vardagliga situationer, intressen, personer och platser . 
• Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska 

används . 

Lyssna och läsa – reception 
• Tydligt talad engelska och enkla texter som är instruerande, beskrivande 

och kontaktskapande, från olika medier, även i kombination med 
illustrationer .

• enkla dialoger och samtal . 
• Sånger, ramsor, dikter och sagor . 
• Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla 

texter . 

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion 
• enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och 

skrift . 
• enkla samtal . 
• Sånger, ramsor och dramatiseringar . 

Kapitelmål • kunna förstå och säga några frukter och bär på engelska
• kunna använda pluraländelse i fraserna I like… och I don’t like…
• kunna känna igen och förstå engelska ordbilder
• kunna spåra engelska ord med finger eller penna
• kunna berätta vad man gillar eller inte gillar
• kunna känna igen och hitta ordet like
• kunna be om en frukt
• kunna förstå och läsa ett diagram
• kunna ange antal och färger på engelska för att förstå och läsa ett diagram

Begrepp och glosor fruit, berries, an apple, a strawberry, a banana, an orange

Högfrekventa ord I, like

Fraser och strukturer Can I have an orange, please?
Here you are. 
Thank you.
I like … strawberries. 
I doǹ t like bananas.

Grammatik/språkligt fokus plural-s 
a/an

Utvärdering Avsluta med en sammanfattning där eleverna får reflektera över sitt eget 
lärande och vad de har lärt sig . låt eleverna diskutera två och två om vad de 
lärt sig med hjälp av läroboken . De kan t .ex . markera ord de behärskar med 
grön penna och ord de är osäkra på med röd . låt eleverna därefter ge 
feedback genom att du ställer frågor utifrån kapitelmålen och eleverna svarar 
genom att visa tummen upp, ner eller åt sidan . Du kan även använda 
exitlappar för att utvärdera ord och fraser .
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What is the weather like?

Centralt innehåll Kommunikationens innehåll 
• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna . 
• Vardagliga situationer, intressen, personer och platser . 
• Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska 

används . 

Lyssna och läsa – reception 
• Tydligt talad engelska och enkla texter som är instruerande, beskrivande 

och kontaktskapande, från olika medier, även i kombination med 
illustrationer .

• enkla dialoger och samtal . 
• Sånger, ramsor, dikter och sagor . 
• Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla 

texter . 

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion 
• enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och 

skrift . 
• enkla samtal . 
• Sånger, ramsor och dramatiseringar . 

Kapitelmål • kunna några väderord, känner igen, förstår och använder ordbilderna
• använda talord i dialog
• kunna prata om vädret på engelska genom att beskriva aktuellt väder 
• kunna skriva av väderord 
• kunna förstå en muntlig instruktion på engelska
• kunna läsa och känna igen it is
• bli bekant med tidsuttrycken today, tomorrow, yesterday
• kunna svara på frågor med bekanta fraser
• kunna läsa och förstå enkla meningar med bekanta ord 

Begrepp och glosor sunny, snowy, rainy, foggy, cloudy, windy, thunder and lightning, a rainbow, 
an umbrella

Högfrekventa ord what, it, is 

Fraser och strukturer What is the weather like today?
It is … windy.
I like … rain. I don’t like … snow.

Grammatik/språkligt fokus adjektiv: hot, cold, wet

Utvärdering Avsluta med en sammanfattning där eleverna får reflektera över sitt eget 
lärande och vad de har lärt sig . låt eleverna diskutera två och två om vad de 
lärt sig med hjälp av läroboken . De kan t .ex . markera ord de behärskar med 
grön penna och ord de är osäkra på med röd . låt eleverna därefter ge 
feedback genom att du ställer frågor utifrån kapitelmålen och eleverna svarar 
genom att visa tummen upp, ner eller åt sidan . Du kan även använda 
exitlappar för att utvärdera ord och fraser .
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Creepy crawlies

Centralt innehåll Kommunikationens innehåll 
• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna . 
• Vardagliga situationer, intressen, personer och platser . 
• Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska 

används . 

Lyssna och läsa – reception 
• Tydligt talad engelska och enkla texter som är instruerande, beskrivande 

och kontaktskapande, från olika medier, även i kombination med 
illustrationer .

• enkla dialoger och samtal . 
• Filmer och dramatiserade berättelser för barn . 
• Sånger, ramsor, dikter och sagor . 
• Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla 

texter . 

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion 
• enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och 

skrift . 
• enkla samtal . 
• Sånger, ramsor och dramatiseringar . 

Kapitelmål • kunna namn på några insekter och känna igen, förstå, använda och skriva 
ordbilderna

• kunna använda enkla meningar för att berätta vad man ser, gillar eller inte 
gillar

• kunna förstå en engelsk sång och ramsa på engelska
• kunna beskriva hur stort eller litet något är
• kunna läsa och känna igen I, see, like, can, what, is

Begrepp och glosor an ant, a ladybug, a snail, a caterpillar, a bee, a grasshopper, a centipede

Högfrekventa ord I, can, see, like, what, is

Fraser och strukturer I like … caterpillars. I don’t like … bees.
I can see an ant. I can see a snail.

Grammatik/språkligt fokus Verb: climb, fly, buzz, jump, crawl, march, run
Adjektiv: big, little, small, fat, tasty
Prepositioner: in, on, under

Utvärdering Avsluta med en sammanfattning där eleverna får reflektera över sitt eget 
lärande och vad de har lärt sig . låt eleverna diskutera två och två om vad de 
lärt sig med hjälp av läroboken . De kan t .ex . markera ord de behärskar med 
grön penna och ord de är osäkra på med röd . låt eleverna därefter ge 
feedback genom att du ställer frågor utifrån kapitelmålen och eleverna svarar 
genom att visa tummen upp, ner eller åt sidan . Du kan även använda 
exitlappar för att utvärdera ord och fraser .
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Happy birthday!

Centralt innehåll Kommunikationens innehåll 
• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna . 
• Vardagliga situationer, intressen, personer och platser . 
• Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska 

används . 

Lyssna och läsa – reception 
• Tydligt talad engelska och enkla texter som är instruerande, beskrivande 

och kontaktskapande, från olika medier, även i kombination med 
illustrationer .

• enkla dialoger och samtal . 
• Sånger, ramsor, dikter och sagor . 
• Ord och fraser i närmiljön . 

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion 
• enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och 

skrift . 
• enkla samtal . 
• Sånger, ramsor och dramatiseringar . 

Kapitelmål • kunna några leksaksord och känna igen, förstå, använda och läsa ordbilderna
• kunna beskriva leksaker
• kunna använda pluraländelser för att berätta om flera leksaker
• kunna skriva, läsa och förstå meningar med leksaker
• kunna uttrycken I can play with … / I can play …
• kunna läsa och följa enkla instruktioner på engelska
• ställa och svara på frågor
• träna på att skriva högfrekventa ord: can I, he, she, it, you

Begrepp och glosor a tablet, a computer game, a toy plane, a robot, chess, marbles, pearls,  
a skateboard, a rocket, a yo-yo, a paint box, a railroad, a cartrack

Högfrekventa ord my, you, he, she, and

Fraser och strukturer How old are you?
I am … years old.
She has (a) …
I want … He/she wants …

Grammatik/språkligt fokus plural-s
a/an

Utvärdering Avsluta med en sammanfattning där eleverna får reflektera över sitt eget 
lärande och vad de har lärt sig . låt eleverna diskutera två och två om vad de 
lärt sig med hjälp av läroboken . De kan t .ex . markera ord de behärskar med 
grön penna och ord de är osäkra på med röd . låt eleverna därefter ge 
feedback genom att du ställer frågor utifrån kapitelmålen och eleverna svarar 
genom att visa tummen upp, ner eller åt sidan . Du kan även använda 
exitlappar för att utvärdera ord och fraser .
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STEP 2

Hello, this is me! 

Centralt innehåll Kommunikationens innehåll 
• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna . 
• Vardagliga situationer, intressen, personer och platser . 
• Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska 

används . 

Lyssna och läsa – reception 
• Tydligt talad engelska och enkla texter som är instruerande, beskrivande 

och kontaktskapande, från olika medier, även i kombination med 
illustrationer .

• enkla dialoger och samtal . 
• Sånger, ramsor, dikter och sagor . 
• Ord och fraser i närmiljön . 

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion 
• enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och 

skrift . 
• enkla samtal . 
• Sånger, ramsor och dramatiseringar . 

Kapitelmål • kunna hälsa och presentera sig på olika sätt på engelska 
• kunna presentera sig och berätta vad man tycker om
• kunna fråga hur andra har det

Begrepp och glosor

Högfrekventa ord I, am, my, like

Fraser och strukturer Hi! Hello! Good morning!
How are you today? I am fine, thank you.
Welcome to school.
Nice to meet you!
What’s your name? My name is …
Who are you? I am … I am a boy. 
My name is … I am a girl.

Grammatik/språkligt fokus personligt pronomen: I

Utvärdering Avsluta med en sammanfattning där eleverna får reflektera över sitt eget 
lärande och vad de har lärt sig . låt eleverna diskutera två och två om vad de 
lärt sig med hjälp av läroboken . De kan t .ex . markera ord de behärskar med 
grön penna och ord de är osäkra på med röd . låt eleverna därefter ge 
feedback genom att du ställer frågor utifrån kapitelmålen och eleverna svarar 
genom att visa tummen upp, ner eller åt sidan . Du kan även använda 
exitlappar för att utvärdera ord och fraser .
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How many? 

Centralt innehåll Kommunikationens innehåll 
• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna . 
• Vardagliga situationer, intressen, personer och platser . 
• Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska 

används . 

Lyssna och läsa – reception 
• Tydligt talad engelska och enkla texter som är instruerande, beskrivande 

och kontaktskapande, från olika medier, även i kombination med 
illustrationer .

• enkla dialoger och samtal . 
• Sånger, ramsor, dikter och sagor . 
• Ord och fraser i närmiljön . 

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion 
• enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och 

skrift . 
• enkla samtal . 
• Sånger, ramsor och dramatiseringar . 

Kapitelmål • kunna uttala, förstå, läsa och skriva talen 11–20 med skrivstöd
• kunna räkna upp och ner i talraden 0–20
• kunna läsa och förstå en ramsa, sjunga och dansa en rörelselek på engelska
• kunna känna igen, förstå, läsa och skriva it och and
• använda to have i frågor och svar 
• bli bekant med frasen double it i samband med tal
• kunna lägga ihop och räkna på engelska

Begrepp och glosor eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, 
nineteen, twenty
Repetition av talorden 0–10 

Högfrekventa ord it, and, is

Fraser och strukturer 15 and 4? It is 19.
Double it!
I have …
Who has …?

Grammatik/språkligt fokus plural-s
personligt pronomen: it
I have … / Who has …?
räkning med engelska tal, dubblor, enkel addition 

Utvärdering Avsluta med en sammanfattning där eleverna får reflektera över sitt eget 
lärande och vad de har lärt sig . låt eleverna diskutera två och två om vad de 
lärt sig med hjälp av läroboken . De kan t .ex . markera ord de behärskar med 
grön penna och ord de är osäkra på med röd . låt eleverna därefter ge 
feedback genom att du ställer frågor utifrån kapitelmålen och eleverna svarar 
genom att visa tummen upp, ner eller åt sidan . Du kan även använda 
exitlappar för att utvärdera ord och fraser .
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What is your favourite colour? 

Centralt innehåll Kommunikationens innehåll 
• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna . 
• Vardagliga situationer, intressen, personer och platser . 
• Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska 

används . 

Lyssna och läsa – reception 
• Tydligt talad engelska och enkla texter som är instruerande, beskrivande 

och kontaktskapande, från olika medier, även i kombination med 
illustrationer .

• enkla dialoger och samtal . 
• Sånger, ramsor, dikter och sagor . 
• Ord och fraser i närmiljön . 

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion 
• enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och 

skrift . 
• enkla samtal . 
• Sånger, ramsor och dramatiseringar . 

Kapitelmål • kunna förstå, uttala, läsa och skriva några färger på engelska
• kunna förstå, läsa och skriva ordbilder
• kunna använda frasen I can see … och berätta vilken färg man ser 
• kunna fråga om och berätta för varandra vilken färg något har
• kunna läsa och förstå en dikt
• kunna läsa, förstå och ta ställning till enkla meningar
• kunna förstå en muntlig instruktion på engelska
• kunna läsa och känna igen orden it, and, is, are

Begrepp och glosor white, orange, purple, grey, violet, turquoise, silver, gold

Högfrekventa ord  are, like

Fraser och strukturer What do you like? 
What is your favourite colour? 
I like … 
I love …
I don’t like …
Is … your favourite colour? 
I paint …

Grammatik/språkligt fokus It is …, You are …, They are … 
I can see … 
am, is, are

Utvärdering Avsluta med en sammanfattning där eleverna får reflektera över sitt eget 
lärande och vad de har lärt sig . låt eleverna diskutera två och två om vad de 
lärt sig med hjälp av läroboken . De kan t .ex . markera ord de behärskar med 
grön penna och ord de är osäkra på med röd . låt eleverna därefter ge 
feedback genom att du ställer frågor utifrån kapitelmålen och eleverna svarar 
genom att visa tummen upp, ner eller åt sidan . Du kan även använda 
exitlappar för att utvärdera ord och fraser .
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I like fruit 

Centralt innehåll Kommunikationens innehåll 
• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna . 
• Vardagliga situationer, intressen, personer och platser . 
• Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska 

används . 

Lyssna och läsa – reception 
• Tydligt talad engelska och enkla texter som är instruerande, beskrivande 

och kontaktskapande, från olika medier, även i kombination med 
illustrationer .

• enkla dialoger och samtal . 
• Filmer och dramatiserade berättelser för barn . 
• Sånger, ramsor, dikter och sagor . 
• Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla 

texter . 

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion 
• enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och 

skrift . 
• enkla samtal . 
• Sånger, ramsor och dramatiseringar . 

Kapitelmål • kunna förstå och säga några frukter, bär och drycker på engelska
• kunna läsa och skriva begrepp och glosor
• kunna ställa och svara på frågor
• känna till de fem sinnena
• kunna läsa och förstå enkla instruktioner på engelska
• kunna berätta om andra genom att använda: She is… och He is…
• kunna läsa, förstå och ta ställning till enkel text

Begrepp och glosor a pear, grapes, a plum, a, peach, a coconut, a watermelon, a strawberry 
milkshake, an orange juice, a smoothie

Högfrekventa ord like, you, he, she, we, can

Fraser och strukturer Would you like a watermelon? 
Yes, please! 
No, thank you. 
I would like a coconut. 
Here you are.

Grammatik/språkligt fokus I am … 
She/he is … 
One or many

Utvärdering Avsluta med en sammanfattning där eleverna får reflektera över sitt eget 
lärande och vad de har lärt sig . låt eleverna diskutera två och två om vad de 
lärt sig med hjälp av läroboken . De kan t .ex . markera ord de behärskar med 
grön penna och ord de är osäkra på med röd . låt eleverna därefter ge 
feedback genom att du ställer frågor utifrån kapitelmålen och eleverna svarar 
genom att visa tummen upp, ner eller åt sidan . Du kan även använda 
exitlappar för att utvärdera ord och fraser .
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Creepy crawlies

Centralt innehåll Kommunikationens innehåll 
• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna . 
• Vardagliga situationer, intressen, personer och platser . 
• Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska 

används . 

Lyssna och läsa – reception 
• Tydligt talad engelska och enkla texter som är instruerande, beskrivande 

och kontaktskapande, från olika medier, även i kombination med 
illustrationer .

• enkla dialoger och samtal . 
• Sånger, ramsor, dikter och sagor . 
• Ord och fraser i närmiljön . 

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion 
• enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och 

skrift . 
• enkla samtal . 
• Sånger, ramsor och dramatiseringar . 

Kapitelmål • kunna namn på några småkryp och känna igen, förstå, använda och skriva 
ordbilderna

• kunna beskriva insekter
• kunna använda pluraländelse för att berätta om flera småkryp
• kunna skriva ordbilder med namn på småkryp med skrivstöd
• veta när man använder a eller an
• kunna beskriva var småkrypen är
• kunna ställa och svara på frågor
• kunna lyssna till och förstå enkel text
• kunna körläsa med läsflyt och härma engelsk intonation

Begrepp och glosor a beetle, a butterfly, a mosquito, a wasp, a fly, a spider, a stick insect,  
a dragonfly 

Högfrekventa ord it, has

Fraser och strukturer Look a beetle! Is it …? Has it …?
It has six legs. It is an insect. Six legs! It is an insect. 
Two, four, six, eight. Eight legs! It is a spider.

Grammatik/språkligt fokus plural-s
a/an
prepositioner: in, on, under, at
adjektiv: big, little, fat, old, slow, lazy, young, quick, happy, beautiful, scary, 
hard, soft, shiny, hungry

Utvärdering Avsluta med en sammanfattning där eleverna får reflektera över sitt eget 
lärande och vad de har lärt sig . låt eleverna diskutera två och två om vad de 
lärt sig med hjälp av läroboken . De kan t .ex . markera ord de behärskar med 
grön penna och ord de är osäkra på med röd . låt eleverna därefter ge 
feedback genom att du ställer frågor utifrån kapitelmålen och eleverna svarar 
genom att visa tummen upp, ner eller åt sidan . Du kan även använda 
exitlappar för att utvärdera ord och fraser .
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Happy birthday!

Centralt innehåll Kommunikationens innehåll 
• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna . 
• Vardagliga situationer, intressen, personer och platser . 
• Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska 

används . 

Lyssna och läsa – reception 
• Tydligt talad engelska och enkla texter som är instruerande, beskrivande 

och kontaktskapande, från olika medier, även i kombination med 
illustrationer .

• enkla dialoger och samtal . 
• Sånger, ramsor, dikter och sagor . 
• Ord och fraser i närmiljön . 

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion 
• enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och 

skrift . 
• enkla samtal . 
• Sånger, ramsor och dramatiseringar . 

Kapitelmål • kunna känna igen, förstå, använda och läsa leksaksord
• kunna beskriva leksaker
• kunna använda pluraländelse för att berätta om flera leksaker
• kunna skriva, läsa och förstå meningar med leksaker
• lära sig uttrycken I can play with … / I can play …
• kunna läsa och förstå enkla instruktioner på engelska
• ställa och svara på frågor
• öva på att skriva de högfrekventa orden: can I, he, she, it, you

Begrepp och glosor a tablet, a computer game, a toy plane, a robot, chess, marbles, beads,  
a skateboard, a rocket, a yo-yo, a paint box, a railroad, a car track

Högfrekventa ord can, you, I, he, she, it, is

Fraser och strukturer I can play with a …
I can make a …
Thank you very much!
Is it a …? Yes it is. / No it isn’t.

Grammatik/språkligt fokus plural-s
a/an

Utvärdering Avsluta med en sammanfattning där eleverna får reflektera över sitt eget 
lärande och vad de har lärt sig . låt eleverna diskutera två och två om vad de 
lärt sig med hjälp av läroboken . De kan t .ex . markera ord de behärskar med 
grön penna och ord de är osäkra på med röd . låt eleverna därefter ge 
feedback genom att du ställer frågor utifrån kapitelmålen och eleverna svarar 
genom att visa tummen upp, ner eller åt sidan . Du kan även använda 
exitlappar för att utvärdera ord och fraser .
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What day is it today?

Centralt innehåll Kommunikationens innehåll 
• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna . 
• Vardagliga situationer, intressen, personer och platser . 
• Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska 

används . 

Lyssna och läsa – reception 
• Tydligt talad engelska och enkla texter som är instruerande, beskrivande 

och kontaktskapande, från olika medier, även i kombination med 
illustrationer .

• enkla dialoger och samtal . 
• Sånger, ramsor, dikter och sagor . 
• Ord och fraser i närmiljön . 

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion 
• enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och 

skrift . 
• enkla samtal . 
• Sånger, ramsor och dramatiseringar . 

Kapitelmål • kunna uttala och förstå namnen på veckodagarna
• kunna räkna upp veckodagarna i rätt ordningsföljd 
• kunna fråga och säga på engelska vilken dag det är idag, imorgon och  

vilken dag det var igår
• förstå och använda tidsuttrycken today is …, tomorrow is …, yesterday  

was … och in … three days
• veta att det går sju dagar på en vecka
• veta att veckodagarna skrivs med versaler
• kunna skriva veckodagarna korrekt med skrivstöd

Begrepp och glosor Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, a day,  
a week

Högfrekventa ord what, it, is

Fraser och strukturer What day is it today? It is …
What day was it yesterday? It was …
What day is it tomorrow? It is …

Grammatik/språkligt fokus tidsuttryck: today, tomorrow, yesterday, in … days 

Utvärdering Avsluta med en sammanfattning där eleverna får reflektera över sitt eget 
lärande och vad de har lärt sig . låt eleverna diskutera två och två om vad de 
lärt sig med hjälp av läroboken . De kan t .ex . markera ord de behärskar med 
grön penna och ord de är osäkra på med röd . låt eleverna därefter ge 
feedback genom att du ställer frågor utifrån kapitelmålen och eleverna svarar 
genom att visa tummen upp, ner eller åt sidan . Du kan även använda 
exitlappar för att utvärdera ord och fraser .
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Merry Christmas 

Centralt innehåll Kommunikationens innehåll 
• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna . 
• Vardagliga situationer, intressen, personer och platser . 
• Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska 

används . 

Lyssna och läsa – reception 
• Tydligt talad engelska och enkla texter som är instruerande, beskrivande 

och kontaktskapande, från olika medier, även i kombination med 
illustrationer .

• enkla dialoger och samtal . 
• Sånger, ramsor, dikter och sagor . 
• Ord och fraser i närmiljön . 

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion 
• enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och 

skrift . 
• enkla samtal . 
• Sånger, ramsor och dramatiseringar . 

Kapitelmål • kunna förstå, uttala, läsa och skriva några typiska julord 
• kunna önska varandra en god jul och ett gott nytt år på engelska
• kunna sjunga engelska julsånger
• kunna förstå en muntlig instruktion på engelska
• kunna fråga och berätta vad du önskar dig i julklapp
• känna till jultraditioner i engelsktalande länder
• kunna läsa och framföra verser på engelska

Begrepp och glosor Christmas, a present, a candle, an angel, a star, a card, a Christmas bauble,  
a Christmas stocking, a Christmas tree, Father Christmas, a Christmas fairy

Högfrekventa ord see, the, what, can

Fraser och strukturer We wish you a Merry Christmas, and a Happy New Year! 
What do you want for Christmas? 
I want …

Grammatik/språkligt fokus prepositioner

Utvärdering Kort sammanfattning och samtal efter varje lektion . Använd exit-lappar för att 
utvärdera ord och fraser .
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My body

Centralt innehåll Kommunikationens innehåll 
• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna . 
• Vardagliga situationer, intressen, personer och platser . 
• Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska 

används . 

Lyssna och läsa – reception 
• Tydligt talad engelska och enkla texter som är instruerande, beskrivande 

och kontaktskapande, från olika medier, även i kombination med 
illustrationer .

• enkla dialoger och samtal . 
• Sånger, ramsor, dikter och sagor . 
• Ord och fraser i närmiljön . 

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion 
• enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och 

skrift . 
• enkla samtal . 
• Sånger, ramsor och dramatiseringar . 

Kapitelmål • kunna namn på kroppsdelar och förstå, använda, läsa och skriva ordbilderna 
med skrivstöd

• använda talord och berätta hur många vi har av varje kroppsdel
• kunna använda pluraländelser när vi berättar om kroppsdelar
• kunna använda kroppsord tillsammans med I have … och he/she has …
• kunna använda verb för att berätta om saker man kan göra
• kunna skriva begrepp och högfrekventa ord: I, he, she, can, have, has, 
 my, his, her, who

Begrepp och glosor hair, a head, an eye, a nose, an ear, an arm, a hand, a leg, a foot, a boy’s 
body, a girl’s body

Högfrekventa ord I, he, she, can, have, has, my, his, her, who

Fraser och strukturer I have ten fingers.
He/she has two arms.
He/she has wet hair
I can …

Grammatik/språkligt fokus adjektiv: big, small, little, tall, short, strong, wet, long
verb: smile, kiss, draw, make, roll, sing, run, jump, walk, sit, stand, play, fly 
talord
left/right
a/an
on top on / out of

Utvärdering Avsluta med en snabb sammanfattning och ett kort samtal där eleverna 
tränas i att reflektera över sitt eget lärande och vad de har lärt sig . låt 
eleverna reflektera två och två och ge varandra feedback i form av två 
stjärnor och en önskan . Därefter ger eleverna feedback till läraren genom  
att visa tummen upp, ner eller åt sidan . Använd exit-lappar för att utvärdera 
ord och fraser .
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What are you wearing?

Centralt innehåll Kommunikationens innehåll 
• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna . 
• Vardagliga situationer, intressen, personer och platser . 
• Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska 

används . 

Lyssna och läsa – reception 
• Tydligt talad engelska och enkla texter som är instruerande, beskrivande 

och kontaktskapande, från olika medier, även i kombination med 
illustrationer .

• enkla dialoger och samtal . 
• Sånger, ramsor, dikter och sagor . 
• Ord och fraser i närmiljön . 

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion 
• enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och 

skrift . 
• enkla samtal . 
• Sånger, ramsor och dramatiseringar . 

Kapitelmål • kunna namn på kläder och förstå, använda, läsa och skriva ordbilderna 
• använda adjektiv för att beskriva kläder
• kunna fråga och berätta för varandra vad vi har på oss
• kunna skriva och sjunga sånger om kläder
• kunna skriva begrepp och de högfrekventa orden: and, I, like, it, is

Begrepp och glosor a jacket, a jumper, a scarf, a dress, a T-shirt, a cap, a hat, trousers, socks, 
shoes, clothes

Högfrekventa ord I, like, he, she, it, you, has, is, are, and, what, a, an 

Fraser och strukturer A pair of socks
What are you wearing?
I am wearing a … funny hat.
He is wearing … a jumper.
She is wearing … a skirt.
I have …, He/She has …

Grammatik/språkligt fokus adjektiv: funny, new, old, dirty, clean, long, large, small, little, big
verb: wear, fit
a/an
plural-s

Utvärdering Avsluta med en snabb sammanfattning och ett kort samtal där eleverna 
tränas i att reflektera över sitt eget lärande och vad de har lärt sig . låt 
eleverna reflektera två och två och ge varandra feedback i form av två 
stjärnor och en önskan . Därefter ger eleverna feedback till läraren genom  
att visa tummen upp, ner eller åt sidan . Använd exit-lappar för att utvärdera 
ord och fraser .
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A family trip

Centralt innehåll Kommunikationens innehåll 
• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna . 
• Vardagliga situationer, intressen, personer och platser . 
• Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska 

används . 

Lyssna och läsa – reception 
• Tydligt talad engelska och enkla texter som är instruerande, beskrivande 

och kontaktskapande, från olika medier, även i kombination med 
illustrationer .

• enkla dialoger och samtal . 
• Sånger, ramsor, dikter och sagor . 
• Ord och fraser i närmiljön . 

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion 
• enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och 

skrift . 
• enkla samtal . 
• Sånger, ramsor och dramatiseringar . 

Kapitelmål • bli bekant med olika familjeord, kunna förstå och läsa ordbilderna
• lära in, läsa och skriva typiska familjeord
• kunna känna igen ord och meningar på temat familj när du lyssnar på enkla 

texter
• kunna berätta om sin egen familj 
• förstå verb och adjektiv med koppling till familjetemat i 

hörförståelseövningar och enkla texter

Begrepp och glosor a family, a mother, a father, a sister, a brother, children, families

Högfrekventa ord my, his, her, its, on, in, many, this, the, is, has, where

Fraser och strukturer Please!
Sleep well!
I want to … / I don’t want to …
I don’t want to …
Can I have …? Do you have …?
I have …

Grammatik/språkligt fokus adjektiv: little, young, old, tall, short, big, small, strong, hot, cold, hard, soft
verb: eat, sit, sleep, walk, go, stand, jump, clap, say, sing

Utvärdering Avsluta med en snabb sammanfattning och ett kort samtal där eleverna 
tränas i att reflektera över sitt eget lärande och vad de har lärt sig . låt 
eleverna reflektera två och två . Därefter ger eleverna feedback genom att 
visa tummen upp, ner eller åt sidan . Använd exit-lappar för att utvärdera ord 
och fraser .
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At school

Centralt innehåll Kommunikationens innehåll 
• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna . 
• Vardagliga situationer, intressen, personer och platser . 
• Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska 

används . 

Lyssna och läsa – reception 
• Tydligt talad engelska och enkla texter som är instruerande, beskrivande 

och kontaktskapande, från olika medier, även i kombination med 
illustrationer .

• enkla dialoger och samtal . 
• Sånger, ramsor, dikter och sagor . 
• Ord och fraser i närmiljön . 

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion 
• enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och 

skrift . 
• enkla samtal . 
• Sånger, ramsor och dramatiseringar . 

Kapitelmål • kunna förstå, känna igen och läsa ordbilder med koppling till skolan 
• kunna läsa och skriva begrepp och glosor ur skolans värld
• kunna använda några hälsningsfraser
• kunna använda prepositionerna in, on och under
• kunna läsa, förstå och ta ställning till påståenden
• kunna förstå och använda verb med koppling till skolan 
• kunna skriva begrepp och glosor

Begrepp och glosor a school, a classroom, a window, a door, a book, a desk, a chair, a pencil, 
a pencil case, a rubber, a schoolbag, a boy, a girl 

Högfrekventa ord has, in, on, where, many, the

Fraser och strukturer Sit down, please! Close the door, please! Open your schoolbags, please!
Goodbye! Take care! 
See you tomorrow! See you later!  
Hurry up! You are late! Have a nice day! 
Where is my pencil case?  
It is … under my chair. It is in my schoolbag. It is on my desk. 

Grammatik/språkligt fokus verb: I can … read, write, draw, sing, listen, play, jump, go, run, sit 
prepositioner: in, on, under  
personliga pronomen: I, he, she, we, they 
hälsningar: high five, give a hug, shake hands

Utvärdering Avsluta med en snabb sammanfattning och ett kort samtal där eleverna 
tränas i att reflektera över sitt eget lärande och vad de har lärt sig . låt 
eleverna reflektera två och två . Därefter ger eleverna feedback genom att 
visa tummen upp, ner eller åt sidan . Använd exit-lappar för att utvärdera ord 
och fraser .
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Who lives on the farm?

Centralt innehåll Kommunikationens innehåll 
• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna . 
• Vardagliga situationer, intressen, personer och platser . 
• Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska 

används . 

Lyssna och läsa – reception 
• Tydligt talad engelska och enkla texter som är instruerande, beskrivande 

och kontaktskapande, från olika medier, även i kombination med 
illustrationer .

• enkla dialoger och samtal . 
• Sånger, ramsor, dikter och sagor . 
• Ord och fraser i närmiljön . 

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion 
• enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och 

skrift . 
• enkla samtal . 
• Sånger, ramsor och dramatiseringar . 

Kapitelmål • kunna namn på bondgårdsdjur
• kunna läsa och skriva ordbilder för bondgårdsdjur 
• kunna hitta ord som börjar med b, p och g 
• kunna hitta ord som rimmar på engelska
• träna på att känna igen, använda och skriva see
• kunna förstå en muntlig instruktion från läraren

Begrepp och glosor a farm, a cow, a pig, a horse, a dog, a cat, a sheep, a goat, a calf, a bull, 
a rooster 

Högfrekventa ord can, see, the, too, where, what, who

Fraser och strukturer I can see … 
Who are you? I am …
Who has …? I have …
What is your favourite animal?
I don’t know. 
My favourite animal is a cat. 
Where is the rooster?

Grammatik/språkligt fokus adjektiv: big, small, nice, old, spotty, hungry  
prepositioner: in, on, under, to, at 

Utvärdering Avsluta med en snabb sammanfattning och ett kort samtal där eleverna 
tränas i att reflektera över sitt eget lärande och vad de har lärt sig . låt 
eleverna reflektera två och två . Därefter ger eleverna feedback genom att 
visa tummen upp, ner eller åt sidan . Använd exit-lappar för att utvärdera ord 
och fraser .



What’s the time?

Centralt innehåll Kommunikationens innehåll 
• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna . 
• Vardagliga situationer, intressen, personer och platser . 
• Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska 

används . 

Lyssna och läsa – reception 
• Tydligt talad engelska och enkla texter som är instruerande, beskrivande 

och kontaktskapande, från olika medier, även i kombination med 
illustrationer .

• enkla dialoger och samtal . 
• Sånger, ramsor, dikter och sagor . 
• Ord och fraser i närmiljön . 

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion 
• enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och 

skrift . 
• enkla samtal . 
• Sånger, ramsor och dramatiseringar . 

Kapitelmål • kunna fråga på engelska vad klockan är
• kunna säga och skriva vad klockan är i hela timmar
• läsa, förstå och använda enkla tidsuttryck muntligt och skriftligt
• kunna förstå ord och meningar relaterade till tidsuttryck i enkel text
• förstå verb kopplade till dygnets alla aktiviteter och tidsuttryck i enkel text
• kunna använda tidsuttryck tillsammans med etablerat ordförråd och berätta 

om sin egen dag
• träna på att känna igen och läsa de högfrekventa orden: which, what, it, is, 

the, at, too 
• läsa och förstå information, tal- och tidsangivelser på t .ex . skyltar och 

affischer
• kunna se samband mellan analog och digital klocka
• kunna ställa och svara på enkla frågor om tid

Begrepp och glosor It is one o’ clock, … o’clock

Högfrekventa ord what, which, the, too

Fraser och strukturer Excuse me, what’s the time?
I don’t know.
It’s … nine o’clock.
Hurry up!

Grammatik/språkligt fokus It is / It’s 
verb: get up, eat, go to, use, read, take, sleep 

Utvärdering Avsluta med en snabb sammanfattning och ett kort samtal där eleverna 
tränas i att reflektera över sitt eget lärande och vad de har lärt sig . låt 
eleverna reflektera två och två . Därefter ger eleverna feedback genom att 
visa tummen upp, ner eller åt sidan . Använd exit-lappar för att utvärdera ord 
och fraser .
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