
Focus on English 7 
Pedagogisk översikt 
 

Här hittar du en översikt som visar dels det centrala innehållet 
i Lgr11, dels förslag på vilka texter och vilka övningar som 
behandlar de olika delarna i det centrala innehållet.  

Hälsningar 
Författarna 

 

Centralt innehåll 
Lgr 11 

Textbook Workbook 

Kommunikationens 
innehåll 

Nedan följer förslag på texter: Nedan följer förslag på övningstyper som överensstämmer 
med det centrala innehållet: 

 
Aktuella och för 
eleverna välbekanta 
ämnesområden. 
 

 
I samtliga kapitel finns texter om för eleven 
aktuella och bekanta ämnesområden. Se t.ex: 
* How Embarrassing  
* Report From the Pop-Idol Camp  
* Rumors  
* Five Small Steps for a Cleaner World  
 

 
* Genomgående uppföljning på kapitlen där de fyra 
färdigheterna (läsa, tala, skriva, lyssna) ingår.  
* Kapitlens teman anpassade för elevgruppen bekanta 
ämnesområden. 

 
Intressen, vardagliga 
situationer, aktiviteter, 
händelseförlopp samt 
relationer och etiska 
frågor. 
 

 
* What Next  
* Animal Magic  
* Teen Poems  
* The Dishwasher  
* A Maltese Experience Parts 1-6 

 
* Now You’re Talking 
* Toolboxes 
* Now You’re Writing 
* Listening med uppföljningsdiskussioner 

 
 
Åsikter, erfarenheter, 
känslor och 
framtidsplaner. 
 

 
*Animal Magic  
* Introduktionsuppgift, kapitel Teen Life  
* Change  
* theblogcentre.com  
* An American in Sweden  
 

 
* Now You’re Talking 
* Mini-Project 
* Quiz 
* Interview exercises 
* Toolboxes 
* Listening  
 

 
Levnadsvillkor, 
traditioner, sociala 
relationer och 
kulturella företeelser i 
olika samman- 
hang och områden där 
engelska används. 
 

 
* Focus on English  
* Report from the Pop Idol Camp  
* An American in Sweden  
* Moving Windmills  
* Holidays  

 
* Now You’re Talking 
* Finding Facts and Information 
* Now You’re Writing 
* Listening (t.ex. lyssna efter fakta eller upplevelse) 
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Centralt innehåll 
Lgr 11 

Textbook Workbook 

Lyssna och läsa - 
reception  

Nedan följer förslag på texter: Nedan följer förslag på övningstyper som 
överensstämmer med det centrala innehållet: 

Talad engelska och texter 
från olika medier. 
 

Alla kapitel innehåller texter från olika medier, så 
som blogg, reportage, notis, populär-vetenskap, 
fiktiv skönlitteratur 

* Övningar med fokus på olika språkbruk i olika 
sammanhang. 
* Finding Facts and Information 

 
Talad engelska med viss 
regional och social färgning. 
 

Texter på brittisk och amerikansk engelska, texter 
med exempel på olika stilnivåer. Se t.ex: 
* Focus on English  
* theblogcentre.com  
* Creatures Great and Small  

* I övningsboken finns övningar med fokus på olika 
språkbruk i olika sammanhang. Se t.ex. kapitel Teen Life 
och Focus on England) 
* Listening innehåller en mängd olika accenter och uttal, 
t.ex. olika brittiska varianter, amerikanska, sydafrikanskt 
och indiskt uttal. 

Muntliga och skriftliga 
instruktioner och 
beskrivningar. 

 
* Genomgående i form av introduktions-uppgifter 
och uppföljningsuppgifter 

* Alla instruktioner i övningsbokens övningsdel är på 
engelska. 
* Flera hörövningar innehåller instruktioner som del av 
övning. 

 
Olika former av samtal, 
dialoger, intervjuer och 
muntliga framställningar. 
 

* A Maltese Experience Parts 1-6 
* Change  
* Rumors  
* An American in Sweden  

 
* Now You’re Talking  
* Mini- Projects  
* Listening med olika typer av syfte och uppföljning 
 

 
Skönlitteratur och annan 
fiktion även i talad, 
dramatiserad och 
filmatiserad form. 

 
* Leeches  (Stephen King) 
* How the Camel Got Its Hump (Kipling)  
* I’m Coming to Get You (Author Unknown)  

 
(Övningar till dessa texter finns i Techer's Guide with Project 
CD. I Teacher's Guide finns även förslag på film och musik 
som passar de olika kapitelteman som finns i boken.) 

 
Sånger och dikter. 

* Teen Poems  
* Christmas Songs  

 

Muntlig och skriftlig 
information samt diskussioner 
och argumentation med olika 
syften, till exempel nyheter, 
reportage och tidningsartiklar. 

 
* Animal Magic  
* Reality Check (hela kapitlet) 
* An American in Sweden  
* Face to Face with Bears in Yellowstone  
* Traffic Jam  
 

 
* Alla instruktioner i övningsbokens övningsdel är på 
engelska. 
* Listening (varierande syften, t.ex: lyssna efter fakta, 
upplevelselyssning, lyssna efter språklig information) 
 

Strategier för att uppfatta 
detaljer och sammanhang i 
talat språk och texter, till 
exempel att anpassa 
lyssnande och läsning efter 
framställningens form, 
innehåll och syfte. 

 
* Focus on English  
* Picture This  
*Facts about the most human of all animals  
* The Bald Eagle (intro Focus on the US) 
* Save your Energy  

 
* Check Your Reading 
* Vocabulary 
* Listening (varierande svårighetsgrad) 
 

Olika sätt att söka, välja och 
värdera texter och talat 
språk på engelska från 
internet och andra medier. 

* Report from the Pop Idol Camp  
* theblogcentre.com  
* Reality check intro  
* The Whole Truth  

* Finding Facts and Information 
* Now You’re Writing 
* I övningsboken finns övningar med fokus på olika 
språkbruk i olika sammanhang. 
* Mini-Project  

Språkliga företeelser som 
uttal, intonation, 
grammatiska strukturer, 
satsbyggnad, ord med olika 
stilvärden samt fasta 
språkliga uttryck i det språk 
eleverna möter. 

* Focus on English  
* Focus on England  
* Report from the Pop Idol Camp  
* theblogcentre.com  
* Focus on the US  
* A Maltese Experience Parts 1-6 

 
*I övningsboken finns uppföljningsövningar med fokus på 
skillnader mellan tal- och skriftspråk. Se t.ex. Teen Life och 
Focus on England 
*Övningar och toolbox om mottagar-anpassning.  
* Grammatikdelen 

Hur texter och talat språk 
kan varieras för olika syften 
och sammanhang. 

 
* Report from the Pop Idol Camp  
* theblogcentre.com  
* A Maltese Experience Parts 1-6 

* I övningsboken finns uppföljningsövningar med fokus på 
skillnader mellan tal- och skriftspråk.  
*Övningar och toolbox om mottagar-anpassning. 
* Grammatikdelen 
* S.k. Papegojdikt (Teen Poems) 

Hur sammanbindande ord och 
andra uttryck  används för att 
skapa struktur och språkligt 
sammanhängande helheter. 

 
 
Gäller samtliga texter. 

 
* Now You’re Writing   
* Toolboxes med fraser, vokabulär och skrivmallar.  
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Centralt innehåll 
Lgr 11 

Textbook Workbook 

Tala, skriva, samtala 
- produktion och 
interaktion 

Nedan följer förslag på texter: Nedan följer förslag på övningstyper som 
överensstämmer med det centrala innehållet: 

 
Olika sätt att bearbeta 
egna framställningar 
för att variera, 
tydliggöra, precisera 
och anpassa dem efter 
deras syften. 
  

De populärvetenskapliga texterna tränar eleven 
på sökläsning och faktainhämtning. Se t.ex: 
* Beware of the Tide  
* Creatures Great and Small  
* Bonfire Night  
* Gossip  
* A Maltese Experience Parts 1-6 
 

 
 
* Toolboxes med skrivmallar  
* Now You’re Writing 
* Now You’re Talking 

Muntliga och skriftliga 
berättelser, 
beskrivningar och 
instruktioner. 
 

 
Genomgående i form av introduktionsuppgifter 
och uppföljningsuppgifter.  
* Samtliga Picture This 

 
* Alla instruktioner i övningsdelen är på engelska. 
* Now You’re Talking 
* Now You’re Writing 

Samtal och 
diskussioner samt 
argumentation. 

Genomgående i form av introduktionsuppgifter 
och uppföljningsuppgifter 

*Now You’re Talking 
* Toolboxes  

Språkliga strategier för 
att förstå och göra sig 
förstådd när språket 
inte räcker till, till 
exempel 
omformuleringar, 
frågor och förklaringar. 

 
 
 
* A Maltese Experience Parts 1-6 
 

 
* Working with Synonyms 
* Working with Words  
* Define and Translate 
* Toolboxes 
* Grammatikdelen 

Språkliga strategier för 
att bidra till och aktivt 
medverka i samtal 
genom att ta initiativ 
till interaktion, ge 
bekräftelse, ställa 
följdfrågor, ta initiativ 
till nya frågeställningar 
och ämnesområden 
samt för att avsluta 
samtalet. 

 
 
* A Maltese Experience Parts 1-6 
* What Next  
* Animal Magic  
* Bonfire Night  
* Change  
* Rumors  
* Five Small Steps for a Cleaner World  

 
 
 
* Now You’re Talking 
* Toolboxes 
* Grammatikdelen 
 

Språkliga företeelser 
för att förtydliga, 
variera och berika 
kommunikationen som 
uttal, intonation och 
fasta språkliga uttryck, 
grammatiska strukturer 
och satsbyggnad. 

 
Gäller samtliga texter. Se t.ex: 
* A Maltese Experience Parts 1-6 
* Focus on English  
* theblogcentre.com  
 

 
* Working with Synonyms 
* Working with Words  
* Define and Translate 
* Toolboxes 
* Fun and Games 
* Grammatikdelen 
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Focus on English 8 
Pedagogisk översikt 
 

Här hittar du en översikt som visar dels det centrala innehållet i 
Lgr11, dels förslag på vilka texter och vilka övningar som behandlar 
de olika delarna i det centrala innehållet.  

Hälsningar 
Författarna 

 

Centralt innehåll 
Lgr 11 

Textbook Workbook 

Kommunikationens 
innehåll 

Nedan följer förslag på texter: Nedan följer förslag på övningstyper som överensstämmer 
med det centrala innehållet: 

 
Aktuella och för 
eleverna välbekanta 
ämnesområden. 
 

 
I samtliga kapitel finns texter om för eleven 
aktuella och bekanta ämnesområden. Se t.ex: 
* Reaching Your Goals  
* You Never Let Me Go Anywhere! 
* Generation App 
* Just Like Paradise  
 

 
* Genomgående uppföljning på kapitlen där de fyra 
färdigheterna (läsa, tala, skriva, lyssna) ingår.  
* Kapitlens teman anpassade för elevgruppen bekanta 
ämnesområden. 

 
Intressen, vardagliga 
situationer, aktiviteter, 
händelseförlopp samt 
relationer och etiska 
frågor. 
 

 
* Another Silly Excuse  
* My first Date  
* Spooky Poems  
* Give and Take  
* An American in London 

 
* Now You’re Talking 
* Toolboxes 
* Now You’re Writing 
* Listening med uppföljningsdiskussioner 

 
 
Åsikter, erfarenheter, 
känslor och 
framtidsplaner. 
 

 
*Just Like Paradise  
* Introduktionsuppgift, kapitel Teen Life  
* Me & My Country  
* P.T. – Inventions That Make a Difference  
* My First Date 
* Just Like Paradise  
 

 
* Now You’re Talking 
* Mini-Project 
* Quiz 
* Interview exercises 
* Toolboxes 
* Listening  
 

 
Levnadsvillkor, 
traditioner, sociala 
relationer och 
kulturella företeelser i 
olika samman- 
hang och områden där 
engelska används. 
 

 
* Focus on English  
* Focus on Scotland and Wales (hela kapitlet) 
* Focus on Australia (hela kapitlet)  
* theblogcentre.com at Christmas 
* An American in London 
 

 
* Now You’re Talking 
* Finding Facts and Information 
* Now You’re Writing 
* Listening (t.ex. lyssna efter fakta eller upplevelse) 
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Centralt innehåll 
Lgr 11 

Textbook Workbook 

Lyssna och läsa - 
reception  

Nedan följer förslag på texter: Nedan följer förslag på övningstyper som 
överensstämmer med det centrala innehållet: 

Talad engelska och texter 
från olika medier. 
 

Alla kapitel innehåller texter från olika medier, så 
som blogg, reportage, notis, populär-vetenskap, 
fiktiv skönlitteratur 

* Övningar med fokus på olika språkbruk i olika 
sammanhang. 
* Finding Facts and Information 

 
Talad engelska med viss 
regional och social färgning. 
 

Texter på brittisk och amerikansk engelska, texter 
med exempel på olika stilnivåer. Se t.ex: 
* Focus on English  
* theblogcentre.com at Christmas 
* Creatures Great and Small  

* I övningsboken finns övningar med fokus på olika 
språkbruk i olika sammanhang. Se t.ex. kapitel Focus on 
Australia 
* Listening innehåller en mängd olika accenter och uttal, 
t.ex. olika brittiska varianter, amerikanska, australisk 
engelska, sydafrikanskt och indiskt uttal. 

Muntliga och skriftliga 
instruktioner och 
beskrivningar. 

 
* Genomgående i form av introduktions-uppgifter 
och uppföljningsuppgifter 

* Alla instruktioner i övningsbokens övningsdel är på 
engelska. 
* Flera hörövningar innehåller instruktioner som del av 
övning. 

 
Olika former av samtal, 
dialoger, intervjuer och 
muntliga framställningar. 
 

* An American in London 
* Just Like Paradise  
* Another Silly Excuse  
* You Never Let Me Go Anywhere!  
* The Hike 

 
* Now You’re Talking  
* Mini- Projects  
* Listening med olika typer av syfte och uppföljning 
 

 
Skönlitteratur och annan 
fiktion även i talad, 
dramatiserad och 
filmatiserad form. 

* Holes (Louis Sachar) 
* The Hound of the Baskervilles (Sir Arthur Conan 
Doyle)  
* The Beach (Alex Garland) 
* Priscilla and the Wimps (Richard Peck)  

 
(Övningar till dessa texter finns i Techer's Guide with Project 
CD. I Teacher's Guide finns även förslag på film och musik 
som passar de olika kapitelteman som finns i boken.) 

 
Sånger och dikter. 
 

* Introduktionsuppgiften till Spooky 
*Spooky Poems  
* Christmas Songs  
* Give and Take 

 
I övningsboken finns skrivövning att skriva dikt.  
Uppföljningen i textboken är av analytisk karaktär. 

Muntlig och skriftlig 
information samt 
diskussioner och 
argumentation med olika 
syften, till exempel nyheter, 
reportage och 
tidningsartiklar. 

 
* Our Beautiful World (hela kapitlet)  
* You Never Let Me Go Anywhere! 
* P.T. – When the Going Gets Tough  
* Our Fantastic Human Body  
* Generation App  
* Interview: Father Christmas 

 
* Alla instruktioner i övningsbokens övningsdel är på 
engelska. 
* Listening (varierande syften, t.ex: lyssna efter fakta, 
upplevelselyssning, lyssna efter språklig information) 
* Now You're Talking, t.ex. kapitel Spooky och Our Beautiful 
World 

Strategier för att uppfatta 
detaljer och sammanhang i 
talat språk och texter, till 
exempel att anpassa 
lyssnande och läsning efter 
framställningens form, 
innehåll och syfte. 

 
* Focus on English  
* Picture This  
*Humans vs Animals  
* The Kangaroo (intro Focus on Australia)  
* Beneath the Surface: Water Footprints  

 
* Check Your Reading 
* Vocabulary 
* Listening (varierande svårighetsgrad) 
 

Olika sätt att söka, välja och 
värdera texter och talat 
språk på engelska från 
internet och andra medier. 

 
* An American in London part 1 
* theblogcentre.com at Christmas 
 
 

* Finding Facts and Information 
* Now You’re Writing 
* I övningsboken finns övningar med fokus på olika 
språkbruk i olika sammanhang. 
* Mini-Project  

Språkliga företeelser som 
uttal, intonation, 
grammatiska strukturer, 
satsbyggnad, ord med olika 
stilvärden samt fasta 
språkliga uttryck i det språk 
eleverna möter. 

 
* Focus on English  
* Focus on Scotland and the US  
* Focus on Australia  
* theblogcentre.com at Christmas 
* An American in London 

 
*I övningsboken finns uppföljningsövningar med fokus på 
skillnader mellan tal- och skriftspråk. Se t.ex. An American 
in London part 1 och The Sins of the Father 
*Övningar och toolbox om kamratrespons.  
* Grammatikdelen 

 
Hur texter och talat språk 
kan varieras för olika syften 
och sammanhang. 

 
* You Never Let Me Go Anywhere!  
* theblogcentre.com at Christmas 
* An American in London part 1 

* I övningsboken finns uppföljningsövningar med fokus på 
skillnader mellan tal- och skriftspråk.  
*Övningar och toolbox om mottagar-anpassning. 
* Grammatikdelen 
* S.k. Papegojdikt (Teen Poems) 

Hur sammanbindande ord 
och andra uttryck  används 
för att skapa struktur och 
språkligt sammanhängande 
helheter. 

 
Gäller samtliga texter. 

 
* Now You’re Writing   
* Toolboxes med fraser, vokabulär och skrivmallar.  
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Centralt innehåll 
Lgr 11 

Textbook Workbook 

Tala, skriva, samtala 
- produktion och 
interaktion 

Nedan följer förslag på texter: Nedan följer förslag på övningstyper som 
överensstämmer med det centrala innehållet: 

 
Olika sätt att bearbeta 
egna framställningar 
för att variera, 
tydliggöra, precisera 
och anpassa dem efter 
deras syften. 
  

De populärvetenskapliga texterna tränar eleven 
på sökläsning och faktainhämtning. Se t.ex: 
* Humans vs Animals  
* How is it Possible  
* Generation App  
* Beneath the Surface: Water Footprint  
* An American in London 
 

 
 
* Toolboxes med skrivmallar  
* Now You’re Writing 
* Now You’re Talking 
* Ljudinspelning av dialogtexter som You Never Let Me Go 
Anywhere! och Another Silly Excuse 

Muntliga och skriftliga 
berättelser, 
beskrivningar och 
instruktioner. 
 

 
Genomgående i form av introduktionsuppgifter 
och uppföljningsuppgifter.  
* Samtliga Picture This 

 
* Alla instruktioner i övningsdelen är på engelska. 
* Now You’re Talking 
* Now You’re Writing 

Samtal och 
diskussioner samt 
argumentation. 

Genomgående i form av introduktionsuppgifter 
och uppföljningsuppgifter och i flera av 
dialogtexterna t.ex. 

*Now You’re Talking 
* Toolboxes  

Språkliga strategier för 
att förstå och göra sig 
förstådd när språket 
inte räcker till, till 
exempel 
omformuleringar, 
frågor och förklaringar. 

 
 
 
* An American in London 
 

 
* Working with Synonyms 
* Working with Words – Definitions  
* Definitions and Synonyms 
* Toolboxes 
* Grammatikdelen 
* Language in Focus 
 

Språkliga strategier för 
att bidra till och aktivt 
medverka i samtal 
genom att ta initiativ 
till interaktion, ge 
bekräftelse, ställa 
följdfrågor, ta initiativ 
till nya frågeställningar 
och ämnesområden 
samt för att avsluta 
samtalet. 

 
 
* An American in London 
* Introduktionsuppgifterna till samtliga kapitel  
* Picture This  
* Uppföljningsfrågorna i textboken uppmuntrar 
genomgående till diskussion  
 
 

 
 
 
* Now You’re Talking 
* Toolboxes 
* Mini-Projects 
* Grammatikdelen 
 

Språkliga företeelser 
för att förtydliga, 
variera och berika 
kommunikationen som 
uttal, intonation och 
fasta språkliga uttryck, 
grammatiska strukturer 
och satsbyggnad. 

 
Gäller samtliga texter. Se t.ex: 
* An American in London 
* Focus on English  
* theblogcentre.com at Christmas 
* Focus on Scotland and Wales 
* Focus on Australia 
 

 
* Working with Words – Synonyms 
* Working with Words – Definitions 
* Definitions and Synonyms 
* Now You're Writing 
* Toolboxes 
* Fun and Games 
* Grammatikdelen 
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Focus on English 9 
Pedagogisk översikt 
 

Här hittar du en översikt som visar dels det centrala innehållet i Lgr11, 
dels förslag på vilka texter och vilka övningar som behandlar de olika 
delarna i det centrala innehållet.  

Hälsningar 
Författarna 

 

Centralt innehåll 
Lgr 11 

Textbook Workbook 

Kommunikationens 
innehåll 

Nedan följer förslag på texter: Nedan följer förslag på övningstyper som överensstämmer 
med det centrala innehållet: 

Aktuella och för 
eleverna välbekanta 
ämnesområden. 
 

I samtliga kapitel finns texter om för eleven 
aktuella och bekanta ämnesområden. Se t.ex: 
* Intro: Teen Life 
* My Choice  
* Teens and Careers – A Survey 
* Friendship Matters 
* The Battle of the Sexes 

* Genomgående uppföljning på kapitlen där de fyra  
   färdigheterna (läsa, tala, skriva, lyssna) ingår – Check Your  
   Reading, Listening, Now You’re Writing och Now You’re   
   Talking.  
* Kapitlens teman anpassade för elevgruppen bekanta  
   ämnesområden. 
* Toolboxes (Eating Out; Describing Surroundings; In the  
   City; Airport Vocabulary) 

Intressen, vardagliga 
situationer, aktiviteter, 
händelseförlopp samt 
relationer och etiska 
frågor. 

* On the Move (Parts 1-6) 
* Tara’s Travel Diary (reseblogg i 3 delar) 
* Friendship Matters 
* Betrayal (Parts I and II) 
 

* Now You’re Talking 
* Listening (med uppföljande diskussioner) 
* Now You’re Writing 
 

Åsikter, erfarenheter, 
känslor och 
framtidsplaner. 
 

* Actions and Consequences  
* Moral Dilemmas  
* The Battle of the Sexes  
* Predictions – A London School Project  
* Is Anything Possible?  
* Picture This – Earth with or without Man?   

* Now You’re Talking 
* Listening (med uppföljande diskussioner) 
* Mini-Project 
* Interview exercises 
* Toolboxes (The Art of Arguing/Expressing Emotions) 

Levnadsvillkor, 
traditioner, sociala 
relationer och 
kulturella företeelser i 
olika sammanhang och 
områden där engelska 
används. 

* Focus on English (engelska som världsspråk) 
* Focus on the Republic of Ireland (hela kapitlet) 
* Focus on India (hela kapitlet)  
* On the Move (Parts 1-6) 
* The Voodoo Queen of New Orleans 
* The Walking Dead of Haiti 
* The Sniper  

* Now You’re Talking 
* Finding Facts and Information 
* Quiz 
* Now You’re Writing 
* Listening (t.ex. lyssna efter fakta eller upplevelse) 
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Centralt innehåll 
Lgr 11 

Textbook Workbook 

Lyssna och läsa - 
reception  

Nedan följer förslag på texter: Nedan följer förslag på övningstyper som 
överensstämmer med det centrala innehållet: 

Talad engelska och texter från 
olika medier. 
 

Alla kapitel innehåller texter från olika medier, så 
som blogg, reportage, tidningsartiklar, notis, 
populärvetenskap, skönlitteratur (noveller, utdrag 
från romaner) 

* Övningar med fokus på olika språkbruk i olika 
sammanhang. 
* Finding Facts and Information 

Talad engelska med viss 
regional och social färgning. 
 

Texter på brittisk, amerikansk, irländsk, och indisk 
engelska, texter med exempel på olika stilnivåer. Se 
t.ex: 
* Focus on English  
* Focus on the Republic of Ireland 
* Focus on India  

* I övningsboken finns övningar med fokus på olika 
språkbruk i olika sammanhang.  
* Listening innehåller en mängd olika accenter och uttal, 
t.ex. olika brittiska varianter, amerikanska, irländskt och 
indiskt uttal. 

Muntliga och skriftliga 
instruktioner och 
beskrivningar. 

 
* Genomgående i form av introduktions- och  
   uppföljningsuppgifter 

* Alla instruktioner i övningsbokens övningsdel är på 
engelska. 
* Flera hörövningar innehåller instruktioner som del av 
övning. 
* Fun and Games 

Olika former av samtal, 
dialoger, intervjuer och 
muntliga framställningar. 

* On the Move (Parts 1-6) 
* Actions and Consequences  
* Visiting India  
* Is Anything Possible?   

* Now You’re Talking  
* Mini Projects  
* Listening med olika typer av syfte och uppföljning 

Skönlitteratur och annan 
fiktion även i talad, 
dramatiserad och filmatiserad 
form. 

* The Sniper (novell) 
* Hush, Hush (utdrag från roman)  
* Sentenced (novell) 
* The Hunger Games (utdrag från roman)  
* Betrayal (novell i 2 delar) 
* A Horse and Two Goats (novell) 
* Dune Hoppin’ (novell) 

 
* Övningar till dessa texter finns i Teacher's Guide with   
   Project CD.  
* I Teacher's Guide finns även förslag på film och musik som  
   passar de olika kapitelteman som finns i boken. 

Dikter. 
 

* Limerick Treasure Trove (limerickar) 
 

* I övningsboken finns skrivövning att skriva rim på  
   limerickar och läsa dem högt. 

Muntlig och skriftlig 
information samt diskussioner 
och argumentation med olika 
syften, till exempel nyheter, 
reportage och tidningsartiklar. 

* With a Critical Eye (Intro)  
* The Battle of the Sexes  
* Picture This – Bred in a Laboratory?   
* The Truth, the Whole Truth and Nothing but the  
   Truth?   
* Guilty or Not Guilty?  

 
* Alla instruktioner i övningsbokens övningsdel är på   
   engelska. 
* Listening (varierande syften, t.ex: lyssna efter fakta,  
   upplevelselyssning, lyssna efter språklig information) 
* Now You're Talking 

Strategier för att uppfatta 
detaljer och sammanhang i 
talat språk och texter, till 
exempel att anpassa lyssnande 
och läsning efter 
framställningens form, innehåll 
och syfte. 

* Focus on English  
* Picture This  
* Bank Robber Missing  
* St Patrick’s Day (intro Focus on the Republic of  
   Ireland)  
* Across the Emerald Isle 
* Land of Diversity and Contrast  
* Space Exploration – Our Future?  

 
 
 
* Check Your Reading 
* Vocabulary 
* Listening (varierande svårighetsgrad) 
 

 
 
Olika sätt att söka, välja och 
värdera texter och talat språk 
på engelska från internet och 
andra medier. 

* Hela With a Critical Eye (6 texter och flera 
hörövningar), t.ex: 
* The Lying Competition 
* The Truth, the Whole Truth and Nothing but the  
   Truth?   
* Local Opinion 

 
* Finding Facts and Information 
* Now You’re Writing 
* I övningsboken finns övningar med fokus på olika   
   språkbruk i olika sammanhang. 
* Mini-Project  

 
Språkliga företeelser som uttal, 
intonation, grammatiska 
strukturer, satsbyggnad, ord 
med olika stilvärden samt fasta 
språkliga uttryck i det språk 
eleverna möter. 

 
* Focus on English  
* Focus on the Republic of Ireland  
* Focus on India  
* On the Move (dialoger)  
 

* Language in Focus 
* Vocabulary (ett stort antal ordövningar av mycket  
   varierande slag och svårighetsgrad) 
* I övningsboken finns uppföljningsövningar med fokus på  
   skillnader mellan tal- och skriftspråk.  
* Övningar och toolbox om kamratrespons.  
* Grammatikdelen 
* Fun and Games 

 
Hur texter och talat språk kan 
varieras för olika syften och 
sammanhang. 

 
* On the Move (dialoger)   
* Tara’s Travel Diary 
* With a Critical Eye (hela kapitlet) 
* Samtliga hörövningar 

* I övningsboken finns uppföljningsövningar med fokus på  
   skillnader mellan tal- och skriftspråk.  
* Övningar och toolbox om mottagaranpassning (Att ge muntlig 
eller skriftlig respons). 
* Grammatikdelen 
 

Hur sammanbindande ord och 
andra uttryck används för att 
skapa struktur och språkligt 
sammanhängande helheter. 

 
Gäller samtliga texter och hörövningar. 

* Now You’re Writing   
* Grammatikdelen 
* Toolboxes med fraser, vokabulär och skrivmallar (Att  
   skriva en sammanfattning; Att skriva en uppsats).  
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Centralt innehåll 
Lgr 11 

Textbook Workbook 

Tala, skriva, samtala 
- produktion och 
interaktion 

 
Nedan följer förslag på texter: 

Nedan följer förslag på övningstyper som 
överensstämmer med det centrala innehållet: 

 
Olika sätt att bearbeta 
egna framställningar 
för att variera, 
tydliggöra, precisera 
och anpassa dem efter 
deras syften. 
  

 
De populärvetenskapliga texterna tränar eleven 
på sökläsning och faktainhämtning. Se t.ex: 
* The Battle of the Sexes  
* Guilty or Not Guilty  
* Space Exploration – Our Future? 
 

 
 
* Toolboxes med skrivmallar  
* Toolboxes med mallar om att ge respons 
* Now You’re Writing 
* Now You’re Talking 
 

Muntliga och skriftliga 
berättelser, 
beskrivningar och 
instruktioner. 
 

 
Genomgående i form av introduktionsuppgifter 
och uppföljningsuppgifter.  
* Samtliga Picture This 

 
* Alla instruktioner i övningsdelen är på engelska. 
* Now You’re Talking 
* Now You’re Writing 

Samtal och 
diskussioner samt 
argumentation. 

Genomgående i form av introduktionsuppgifter 
och uppföljningsuppgifter och i flera av 
dialogtexterna. 

*Now You’re Talking 
* Toolboxes  

Språkliga strategier för 
att förstå och göra sig 
förstådd när språket 
inte räcker till, till 
exempel 
omformuleringar, 
frågor och förklaringar. 

 
 
* Tara's Travel diary 
* Actions and Consequences 
* Land of Diversity and Contrast 
 
 

 
* Working with Synonyms 
* Working with Words – Definitions  
* Definitions and Synonyms 
* Toolboxes 
* Grammatikdelen 
* Language in Focus 
 

Språkliga strategier för 
att bidra till och aktivt 
medverka i samtal 
genom att ta initiativ 
till interaktion, ge 
bekräftelse, ställa 
följdfrågor, ta initiativ 
till nya frågeställningar 
och ämnesområden 
samt för att avsluta 
samtalet. 

 
 
* Dialogtexterna 
* Introduktionsuppgifterna till samtliga kapitel  
* Picture This  
* Uppföljningsfrågorna i textboken uppmuntrar 
genomgående till diskussion  
 
 

 
 
 
* Now You’re Talking 
* Toolboxes 
* Mini-Projects 
* Grammatikdelen 
 

Språkliga företeelser 
för att förtydliga, 
variera och berika 
kommunikationen som 
uttal, intonation och 
fasta språkliga uttryck, 
grammatiska strukturer 
och satsbyggnad. 

 
 
Gäller samtliga texter. Se t.ex: 
* Tara's Travel Diary 
* Focus on the Republic of Ireland  
* Focus on India 
 

* Working with Words – Synonyms 
* Working with Words – Definitions 
* Definitions and Synonyms 
* Now You're Writing 
* Toolboxes 
* Fun and Games 
* Grammatikdelen 

 

 

Utöver detta innehåller lärarhandledningarna till Focus on English ett omfattande extramaterial 
med färdighetsprov, kopieringsunderlag, projektmaterial, diagnosmaterial, reflektionsmatriser 
och mycket mer. 
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