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Övergripande  
mål och tips

När du lär dig engelska bör du hela tiden sträva efter att:

• lära dig så många nya ord, uttryck och fraser som möjligt.

En del ord behöver man kunna använda aktivt, andra behöver man bara förstå. Studera 
ordlistorna och notera de ord som du tycker är viktiga att lära sig. Tänk också på att det 
kan finnas flera ord i texterna som du vill träna in.

• stadigt förbättra din förmåga att uttrycka dig.

Det kan handla om att prata om vardagliga saker, att berätta om saker och ting man 
upplevt eller att man lärt sig något som man ska presentera för andra. Många gånger 
måste man också kunna göra det i skriftlig form. 

• träna och förbättra uttal.

Du behöver inte låta som en infödd engelsman eller amerikan, men det är viktigt att ditt 
uttal är så bra och tydligt att den du pratar med förstår vad du säger. Ett sätt är att lyssna 
på olika sorters engelska och härma.

• förbättra din förmåga att förstå talad engelska.

Den kan låta olika, t.ex. om den talas av en amerikan, en engelsman, en afrikan eller 
någon som har engelska som främmande språk.

• förbättra din läsförmåga.

Texter är olika. Innan du börjar med en text är det klokt att göra klart för sig vad som är 
meningen med texten. En del texter läser man intensivt och ser till att man förstår allt. 
Andra texter läser man för att skaffa sig information eller för att de ska ge en upplevelse.

• träna dig att uttrycka dig så korrekt som möjligt.

Det är viktigt att man uttrycker sig någorlunda korrekt för att det inte ska bli svårt att 
förstå vad man säger eller skriver. Till hjälp finns det några bra regler. Det är det som 
kallas grammatik.

Allt detta får du hjälp att bli bättre på i Focus on English.




