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När du och ditt arbetslag vill veta mer om Learn English

Vad säger lärare om undervisning i engelska?

”Jag vill ge alla mina elever,  
var de än befinner sig i sin 

utveckling, engelsklektioner  
som inspirerar, engagerar  
och lockar fram glädjen  
i att lära sig engelska! 

Lycka är när de ser sin egen 
progression och känner  

att de utvecklas.”

SARAH LÖNN,  
LILLA ALBY SKOLA

"Jag vill erbjuda mina elever  
ett brett urval av texter, gärna  

en mix av skönlitteratur,  
spänning, fantasy och fakta.  

Vi försöker alltid att prata engelska 
på lektionerna. Till en början tycker 
en del elever att det är lite jobbigt, 
men det brukar ge sig med tiden. 
Ofta är det de elever som vågar 
prata som bäst inspirerar sina  

lite tystare kamrater!"

MARIA NYBERG,  
SOLFAGRASKOLAN

"För mig är det viktigt att alla 
elever, oavsett kunskapsnivå, 

känner en nyfikenhet inför 
att lära sig och utveckla sina 

kunskaper i ett språk.
Jag vill att alla ska känna sig 
trygga i att prata. Respekten 

för modet att försöka uttrycka 
sig på ett främmande språk, 

är något jag ofta lyfter  
i klassen."

SOFIA VON MENTZER,  
BJÖRKNÄSSKOLAN

Learn English – basläromedel i engelska åk 4–6

Hämta ditt provkapitel på majema.se/learnenglish
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Learn English
LEARN ENGLISH är ett basläromedel i engelska för åk 1–6. 

I åk 4–6 utgår arbetet med det engelska språket från 
Textbook som innehåller både skönlitterära texter och 
andra texttyper. Lärandet bygger på gemensamt arbete med 
texterna och de tillhörande prat- och diskussionsövningarna. 
I textbook fi nns också grammatik, dialoger och modelltexter 
för skrivande.

I Workbook arbetar eleverna vidare med ordkunskap, 
läsförståelse och hörövningar, utifrån texterna i textbook. 
Här fi nns också grammatik- och skrivuppgifter. Allt kopplat 
till textbook.

I Learn English webb ingår både lärarwebb och elevwebb. 
I lärarwebben fi nns text och ljudfi ler för alla texter i text-
book, samt dialogfi lmer och grammatikfi lmer. Elevwebben 
innehåller alla texter med ljudfi ler, fi lmer samt glos- och 
grammatik övningar. 

I Teacher’s guide ingår diagnoser, terminstester och stöd 
för bedömning.
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Learn English
LEARN ENGLISH är ett basläromedel i engelska för åk 1–6. 

I åk 4–6 utgår arbetet med det engelska språket från 
Textbook som innehåller både skönlitterära texter och 
andra texttyper. Lärandet bygger på gemensamt arbete med 
texterna och de tillhörande prat- och diskussionsövningarna. 
I textbook fi nns också grammatik, dialoger och modelltexter 
för skrivande.

I Workbook arbetar eleverna vidare med ordkunskap, 
läsförståelse och hörövningar, utifrån texterna i textbook. 
Här fi nns också grammatik- och skrivuppgifter. Allt kopplat 
till textbook.

I Learn English webb ingår både lärarwebb och elevwebb. 
I lärarwebben fi nns text och ljudfi ler för alla texter i text-
book, samt dialogfi lmer och grammatikfi lmer. Elevwebben 
innehåller alla texter med ljudfi ler, fi lmer samt glos- och 
grammatik övningar. 

I Teacher’s guide ingår diagnoser, terminstester och stöd 
för bedömning.  
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Learn English
LEARN ENGLISH är ett basläromedel i engelska för åk 1–6. 

I åk 4–6 utgår arbetet med det engelska språket från 
Textbook som innehåller både skönlitterära texter och 
andra texttyper. Lärandet bygger på gemensamt arbete med 
texterna och de tillhörande prat- och diskussionsövningarna. 
I textbook fi nns också grammatik, dialoger och modelltexter 
för skrivande.

I Workbook arbetar eleverna vidare med ordkunskap, 
läsförståelse och hörövningar, utifrån texterna i textbook. 
Här fi nns också grammatik- och skrivuppgifter. Allt kopplat 
till textbook.

I Learn English webb ingår både lärarwebb och elevwebb. 
I lärarwebben fi nns text och ljudfi ler för alla texter i text-
book, samt dialogfi lmer och grammatikfi lmer. Elevwebben 
innehåller alla texter med ljudfi ler, fi lmer samt glos- och 
grammatik övningar. 

I Teacher’s guide ingår diagnoser, terminstester och stöd 
för bedömning.

Åk 5-6

Åk 5 utkommer  
våren 2023

Åk 6 utkommer  
våren 2024
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Lärar- och elevwebb i samma paket!
Lärarwebben innehåller allt du behöver för att din undervisning ska bli strukturerad och inspirerande. 
På elevwebben kan dina elever repetera och öva. Här finns också uppgifter på en mer utmanande nivå.
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underlag för 
BEDöMNING PÅ
LÄRARWEBBEN!

Ur innehållet:
Lärarwebb
•  Inlästa berättelser

•  Grammatik- och dialogfilmer

• Exit ticket,  Warm ups! 
 och The quiz.

•  Unit check ups!

• Workbook i visningsformat

Elevwebb
•  Inlästa berättelser

•  Grammatikfilmer

•  Grammatik- och glosträning

•  Extra texter Se videoguiden på  
majema.se/ 
learnenglish

Lärarwebb Elevwebb

nyhet!
basläromedel
för åk 4–6



Don’t worry
Hold on!

Take notes

Don’t forget

Not quiteBack to school
chunks!

Förbered dina elever  
att ta plats i världen!
Att våga prata
När man frågar elever vad de vill lära sig så svarar de 
flesta ”Jag vill kunna prata!” Eleverna önskar sig större 
muntliga utmaningar och språkliga situationer, utifrån 
verkligheten.

I Learn English finns därför en mängd kommunika-
tiva uppgifter kopplade till de olika momenten i text- 
book. ”Talk about it!”, ”Think-pair-share” och ”Grasp 
the text” är några exempel på uppgifter som syftar till 
att sporra eleverna att samtala och diskutera. ”Börjor” 
hjälper dem att komma igång, att våga prata!

Några kan lite,  
andra kan mycket
Detta är en av de största utmaningarna du som lärare 
har, den stora spridningen bland eleverna vad gäller 
kunskapsnivå i just ämnet engelska. 

Elever som är i början av sitt lärande – i Learn 
English gynnas dessa elever av att texterna i textbook 
lyssnas på, läses och bearbetas gemensamt. Detta 
stärker på sikt tilltron till den egna förmågan. På 
elevwebben kan denna grupp av elever repetera 
och befästa genom att lyssna på texterna, titta på 
grammatikfilmerna samt göra glos- och grammatik- 
övningar på grundläggande nivå. 

Elever som behöver utmaningar – i Learn English 
workbook finns Extra! Pick and choose! Det är ett helt 
uppslag, för varje kapitel, med fördjupande uppgifter 
till Main text samt till en extra text. Så denna grupp av 
elever har verkligen att göra, varje lektion!

Sidorna i workbook har en inbyggd progression 
som gör det enkelt för dig som lärare att individuali-
sera, för alla elever.

Texter som lockar till läsning 
Att utgå från skönlitteratur i undervisningen berikar 
elevernas erfarenhet av det engelska språket och ger 
dem en annan upplevelse än den de ofta får genom 
olika digitala medier. 

I Learn English textbook är sex av de 18 texterna 
skönlitterära, en text i varje kapitel. Texterna har 
många och härliga bilder som stöd för förståelsen. Det 
gemensamma arbetet med dessa texter är ovärderligt. 
När texterna ska läsas gemensamt är lärarwebbens 
fina och tydliga visning av texten, med tillhörande 
ljudfil, fantastisk. 

think,  
    pair,  
     share!

Mängder av utvecklande 
pratuppgifter i textbook.

Nyhet – nu för åk 4!

majema.seLearn English 4 • Kopiering tillåten

The alphabet
A Practice saying the alphabet five times.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

B Write your name. Practice saying the letters in your name.

First name: 

Surname: 

C Work with a classmate. Write five secret words in English. 
Take turns to say the words, letter by letter, and write them.

D Play with a classmate. Player one fills in the squares 1, 3, 5, 7 and 9,  
as car number plates. Player two fills in squares 2, 4, 6 and 8. 
Take turns to ask: ”What do you have in number ...?”.

1.

2.

3.

4.

5.

My words

1.

2.

3.

4.

5.

My classmate’s words

1 2 3

4 5 6

7 8 9

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Game 1 Game 2

Highlights!

Grammatikfilmer
Många lärare beskriver det som en utmaning att få in den 
grundläggande engelska grammatiken på ett enkelt och 
tydligt sätt.

I Learn English har vi därför valt att låta Natasha presentera 
det ena av kapitlets två grammatik-moment, i en pedagogisk 
film. Filmen finns på lärarwebben.

Här hittar du också The quiz, en liten koll på om eleverna  
har förstått.

Learn English 410 majema.se

Tips!
• Låt eleverna skriva av och illustrera sina texter  

och göra en utställning . Detta passar till exempel  
den läskiga dikten, Behind the door .

• Låt eleverna dela med sig av sina texter till yngre elever .

• Samla elevernas texter och gör en gemensam bok .

• Låt eleverna spela in sig själva när de läser högt .  
Det kan bli en språkportfolio där progressionen  
blir tydlig .

Time to write – modelltexter för skrivande
Svenska elever har internationellt sett goda kunskaper i engelska, 
men presterar sämre på just skrivuppgifter än på andra uppgifter .

I Learn English har varje kapitel en skrivuppgift på temat . 
Eleverna har lärt sig en hel del ord och ska nu träna på att 
använda dem, inte bara i tal, utan i skrift . I textbook finns en 
modelltext med tydliga rubriker i vänsterkanten . Modelltexten 
är tänkt att läsas och samtalas om, gemensamt . Texten i åk 4 är 
medvetet på en enkel och grundläggande nivå . Den är tänkt att 
vara ett stöd, särskilt för de elever som tycker det är svårt att 
skriva och formulera sig . I workbook skriver eleverna sin egen 
text . Där återfinns rubrikerna från modelltexten, i en checklista . 
För de elever som kräver en större utmaning finns ytterligare en 
sida, med en mer utmanande uppgift .
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Language and Grammar
Många lärare beskriver det som en utmaning att få in den 
grundläggande engelska grammatiken på ett enkelt och tydligt 
sätt .

I Learn English har vi därför valt att i textbook presentera två 
grammatik-moment, i varje kapitel . Language and Grammar 1  
– här finns en film (lärarwebben och elevwebben) där Natasha  
har en genomgång av aktuellt moment . Language and Grammar  
2 – nu är en bild i textbook utgångspunkt för genomgången .

På lärarwebben finns ett kort Quiz till varje grammatikmoment .

Good to know! är tre fristående moment som presenteras  
i inledningen av textbook . Till vart och ett av momenten hör 
en film där Natasha har en genomgång . Du som lärare avgör 
när det är lämpligt att arbeta med dessa moment . Tillhörande 
arbetsuppgifter för eleverna finns som kopieringsunderlag .
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My afternoon tea party
In this text Alisha tells you about the tea party of her dreams. It sounds like a great party, doesn’t it?

3 53
Workbook page 52–53

Title

Time

Reason

Place

Food

Topics

Question

Guest

Tea party with Harry

I will invite Harry Potter.

On Tuesday the 12th of May.

Because he is a cool wizard and  I'm his biggest fan!

The party will be in my garden.
We will eat magical, green cupcakes and speaking sandwiches with jam.  We will drink purple lemonade, green potion and bubbly tea. 

I will ask: What’s your best magic  spell and why?

We will talk about magic homework and about the Hogwarts school. I want to know more about the teachers.
By Alisha

Yummy 
Jam!

Skönlitterära texter
Skönlitteraturen innehåller ett större antal högfrekventa ord 
än de mer tillrättalagda texterna i läromedel. Läsintresset 
får en skjuts genom det skönlitterära formatet och de rikt 
illustrerade berättelserna.

I Learn English är sex av bokens texter skönlitterära.  
Texterna i åk 4 har ett stort bildstöd för förståelsen. Dessa 
texter är tänkta att genomarbetas gemensamt och grundligt, 
med förförståelse, ordkunskap, läsförståelse och upp- 
följande textsamtal. Det gemensamma arbetet ger alla  
elever möjlighet att samtala och dela tankar, kring texten.

Två av de skönlitterära texterna är utdrag ur en bok,  
The Sand Witch och On the Ghost Trail. På elevwebben  
kan eleverna läsa klart boken.

Learn English 48 majema.se

Skönlitterära texter
Att utgå från skönlitteratur i undervisningen berikar elevernas 
erfarenhet av det engelska språket och ger dem en annan 
upplevelse än den de ofta får genom olika digitala medier . 
Skönlitteraturen innehåller ett större antal högfrekventa ord än 
de mer tillrättalagda texterna i läromedel . Dessutom repeteras 
dessa ord oftare i just skönlitterära texter . Läsintresset sporras 
genom det skönlitterära formatet .

I Learn English får eleverna möta sex skönlitterära texter – 
Main text, en text i varje kapitel . Texterna i åk 4 har ett stort 
bildstöd för förståelsen . Dessa texter är tänkta att genomarbetas 
gemensamt och grundligt, med förförståelse, ordkunskap, 
läsförståelse och uppföljande textsamtal . Det gemensamma 
arbetet med texten är ovärderligt . Det ger alla elever möjlighet att 
samtala och dela tankar, kring texten .

Tanken är inte att översätta texten ord för ord, utan att få en 
förståelse genom att lyssna, läsa, använda bildstöd och samtala . 
Eleverna utvecklar språkliga strategier som de kommer att ha 
användning för resten av livet .

På elevwebben finns två av de skönlitterära texterna som hel bok . 
The Sand Witch och On the Gohst Trail.

Gemensam läsning
När läsandet av en text bygger på delaktighet och gemenskap 
stärks möjligheten att lära av varandra . Texten som läses 
gemensamt blir betydelsefull för alla . Den berör, väcker frågor, 
ger svar på frågor och skapar nyfikenhet . Den gemensamma 
läsningen blir en drivkraft in i det egna läsandet .

Arbetet med texterna i Learn English ska alltid inledas med 
gemensam läsning . Lyssna på texten gemensamt (lärarwebben), 
vid flera tillfällen . Pausa och följ upp elevernas förståelse . 
Läsförståelsefrågor finns i techer’s guide . Läs delar av/hela 
texten gemensamt och på olika sätt . I läxan som tillhör texten  
får eleverna i uppgift att öva att läsa texten på egen hand .

Sätt att variera läsningen:

• Ekoläsning: Låt eleverna lyssna till en mening i taget  
och sedan härma .

• Körläsning: Låt alla elever läsa tillsammans i kör, eller 
dela upp dem i grupper som körläser ett stycke i taget .

• Parläsning: Låt eleverna turas om och läsa varannan 
mening eller vartannat stycke för varandra .

• Stafettläsning: En i taget läser . När den som läser 
tystnar tar en ny elev vid . Passar bra för par eller grupp .

• Repeterad läsning: Låt eleverna läser texten/delar av 
texten flera gånger i rad, för att öka flytet i sin läsning .

Chunks
Chunks är ett namn för frekvent återkommande språkliga 
uttryck. Det är naturligt att lära sig ett språk i bitar, snarare  
än enstaka ord. Språkinlärningen blir också roligare eftersom 
man tidigt låter som en "native speaker".

I Learn English får eleverna möta och använda sex chunks  
i varje kapitel, presenterade i en dialogfilm.

Learn English 4 7majema.se

Att kunna kommunicera här och nu
När man frågar elever vad de vill lära sig så svarar de flesta  
”Jag vill kunna prata!”

Eleverna önskar sig större muntliga utmaningar och språkliga 
situationer, utifrån verkligheten .

Häri ligger också din utmaning, som lärare .

I Learn English finns därför en mängd kommunikativa uppgifter 
kopplade till de olika momenten i textbook . ”Talk about it!”, 
”Think-pair-share” och ”Grasp the text” är några exempel på 
uppgifter som syftar till att sporra eleverna att samtala och 
diskutera . Ofta får eleverna några ”börjor” som kan hjälpa dem 
att komma igång . Att våga prata!

Chunks
Chunks är ett namn för frekvent återkommande språkliga uttryck . 
T .ex . ”by the way …”, ”it doesn’t matter …”, ”just a minute …”. Att lära 
sig ett språk i bitar, snarare än enstaka ord, är det naturliga sättet 
och passar de flesta . Eleverna kan börja använda språket tidigare 
och göra sig förstådda . Språkinlärningen blir också roligare 
eftersom man tidigt låter som en ”native speaker”. Det ökar det 
språkliga självförtroendet och gör att eleverna vågar prata mer 
och på så sätt lära sig ännu mer . När eleverna har lärt sig ett antal 
chunks är det lättare för dem att ta till sig grammatiska strukturer, 
då de redan har stött på, och använt, många av dem .

I Learn English får eleverna möta och använda sex chunks, i varje 
kapitel . Dessa är hämtade ur kapitlets skönlitterära text . I en 
dialog i textbook används samma sex chunks, men nu i ett nytt 
sammanhang . Dialogen finns som film på lärarwebben .
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