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Arbetsområde: Two countries – one choice! 
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FÖRMÅGOR I FOKUS 
 

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 
• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,   
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och  
• reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och 

delar av världen där engelska används. 
 
 
CENTRALT INNEHÅLL 
 
Kommunikationens innehåll  

• Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.  
• Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang 

och områden där engelska används. 
 
Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion  

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

• Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.  
• Samtal och diskussioner samt argumentation.  
• 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.  

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

 
 
BEDÖMNING 
 
I detta arbetsområde tränar du tre förmågor och din lärare kommer att bedöma: 

• På vilket sätt du arbetar och vad du tar till för hjälpmedel för att underlätta din förståelse av 
innehållet i de faktatexter som du använder dig av när du gör din research, 

• Hur väl du kan välja och använda texter och talat språk från olika medier för att skriva, 
berätta och samtala om företeelser med anknytning till de två länder som du har valt, 

• Hur väl du kan formulera dig och kommunicera i tal och skrift och då anpassa ditt språk till 
dem du kommunicerar med och till sammanhanget, 

• Hur väl du kan förtydliga dina texter och muntliga framställningar genom att bearbeta och 
förbättra dem för att lättare kunna göra dig förstådd i samtal och olika former av 
redogörelser,  

• Hur väl du kan presentera dina reflektioner om likheter och skillnader mellan ditt hemland 
och det land som du slutligen bestämmer dig för att ”bosätta dig i”. 
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E C A 
använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, 
För att underlätta sin förståelse av 
innehållet i det talade språket och 
texterna kan eleven välja och använda 
sig av någon strategi för lyssnande och 
läsning. Eleven kan välja texter och 
talat språk från olika medier samt med 
viss relevans använda det valda 
materialet i sin egen produktion och 
interaktion. 

För att underlätta sin förståelse av 
innehållet i det talade språket och 
texterna kan eleven i viss utsträckning 
välja och använda sig av strategier för 
lyssnande och läsning. Eleven kan välja 
texter och talat språk från olika medier 
samt på ett relevant sätt använda det 
valda materialet i sin egen produktion 
och interaktion. 

För att underlätta sin förståelse av 
innehållet i det talade språket och 
texterna kan eleven i viss utsträckning 
välja och använda sig av strategier för 
lyssnande och läsning. Eleven kan välja 
texter och talat språk från olika medier 
samt på ett relevant och effektivt sätt 
använda det valda materialet i sin egen 
produktion och interaktion. 

formulera sig och kommunicera i tal och skrift  
I muntliga och skriftliga framställningar 
i olika genrer kan eleven formulera sig 
enkelt, begripligt och relativt 
sammanhängande. För att förtydliga 
och variera sin kommunikation kan 
eleven bearbeta och göra enkla 
förbättringar av egna framställningar.  

I muntliga och skriftliga framställningar 
i olika genrer kan eleven formulera sig 
relativt varierat, relativt tydligt och 
relativt sammanhängande. Eleven 
formulerar sig även med visst flyt och i 
någon mån anpassat till syfte, 
mottagare och situation. För att 
förtydliga och variera sin 
kommunikation kan eleven bearbeta, 
och göra välgrundade förbättringar av, 
egna framställningar. 

I muntliga och skriftliga framställningar 
i olika genrer kan eleven formulera sig 
relativt varierat, tydligt och 
sammanhängande. Eleven formulerar 
sig även med flyt och viss anpassning 
till syfte, mottagare och situation. För 
att förtydliga och variera sin 
kommunikation kan eleven bearbeta 
och göra välgrundade förbättringar av 
egna framställningar. 

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang  
I muntlig och skriftlig interaktion i olika 
sammanhang kan eleven uttrycka sig 
begripligt och enkelt samt i någon 
mån anpassat till syfte, mottagare och 
situation. Dessutom kan eleven välja 
och använda sig av i huvudsak 
fungerande strategier som i viss mån 
löser problem i och förbättrar 
interaktionen. 

I muntlig och skriftlig interaktion i olika 
sammanhang kan eleven uttrycka sig 
tydligt och med visst flyt samt med 
viss anpassning till syfte, mottagare 
och situation. Dessutom kan eleven 
välja och använda sig av fungerande 
strategier som löser problem i och 
förbättrar interaktionen. 

I muntlig och skriftlig interaktion i olika 
sammanhang kan eleven uttrycka sig 
tydligt och med flyt samt med viss 
anpassning till syfte, mottagare och 
situation. Dessutom kan eleven välja 
och använda sig av väl fungerande 
strategier som löser problem i och 
förbättrar interaktionen och för den 
framåt på ett konstruktivt sätt. 

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska 
används. 
Eleven diskuterar översiktligt några 
företeelser i olika sammanhang och 
områden där engelska används, och 
kan då också göra enkla jämförelser 
med egna erfarenheter och kunskaper. 

Eleven diskuterar utförligt några 
företeelser i olika sammanhang och 
områden där engelska 
används, och kan då också göra 
välutvecklade jämförelser med egna 
erfarenheter och kunskaper. 

Eleven diskuterar utförligt och 
nyanserat några företeelser i olika 
sammanhang och områden där 
engelska används, och kan då också 
göra välutvecklade och nyanserade 
jämförelser med egna erfarenheter och 
kunskaper. 

 
  



Two countries – one choice! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagine that you are going on a journey to an English speaking country with your family. In the near 
future you and your family will move to this country. Therefore all of you are very interested to know 
all sorts of things about your new home. In order to get to know the country you have to find out lots 
of facts about it and especially about the place where you are going to settle down. Also it’s 
important that you reflect upon the differences and similarities that you have found between 
Sweden and this country to make sure you actually make the right decision. In this assignment you 
are going to focus on the comparison and explain in details why you believe this country would be 
much more convenient for you and your family. You can collect the facts you find in boxes in the 
beginning of your written assignment. 

 

 

1. Select a country where the English language has a central position.  
2. Find out the key facts about this country. 

You need to find out facts about the following topics:  
- School system 
- Traditional food 
- Climate 
- Form of government  
- Additionally, you can find out facts about other areas such as religion, gender, racism, culture 

and current affairs 
- Make a short description about the new location. 

3. Now, write about the differences and similarities that you have found and draw a comparison 
between these two countries. When you draw a comparison you explain in details what differences 
and similarities you have found and express your opinions and thoughts on these.  

4. Hand in your work and a reflection on the assignment.  

 


	Two countries – one choice!
	Imagine that you are going on a journey to an English speaking country with your family. In the near future you and your family will move to this country. Therefore all of you are very interested to know all sorts of things about your new home. In ord...

	1. Select a country where the English language has a central position.
	2. Find out the key facts about this country.
	You need to find out facts about the following topics:
	- School system
	- Traditional food
	- Climate
	- Form of government
	- Additionally, you can find out facts about other areas such as religion, gender, racism, culture and current affairs
	- Make a short description about the new location.
	3. Now, write about the differences and similarities that you have found and draw a comparison between these two countries. When you draw a comparison you explain in details what differences and similarities you have found and express your opinions and tho�
	4. Hand in your work and a reflection on the assignment.

