
Plan – English Year 7  
Week: 7 - 13 
Literature: Fantastic Mr. Fox 

 

 

FÖRMÅGOR I FOKUS (LGR11)  
• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,  
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. 

KUNSKAPSOMRÅDE SOM BEHANDLAS UR DET CENTRALA INNEHÅLLET (LGR11) 
 
Kommunikationens innehåll 

• Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor. 
• Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och 

områden där engelska används. 
 

Lyssna och läsa – reception  
• Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.  
• Skönlitteratur och annan fiktion i talad, skriven och dramatiserad form. 
• Muntlig och skriftlig 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. 
 

 
Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion 

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

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

 

Planering Fantastic Mr Fox 

Week Lesson 1 Lesson 2 Homework 
7: Lyssna till inledningen av 

Fantastic Mr Fox. Tyst läsning 
kap 1 – 6, svara på frågor till 
kapitlet. 

Läxförhör 
Läs i par kap 7-12. 
Svara på frågorna till kapitlet. 

Läxa torsdag v 7: Glosor, kap 1-2 

8:                                                            S P O R T S  H O L I D A Y 
9: Läs kap 13-18 och svara på 

frågorna. 
Watch the movie “Fantastic Mr Fox” Läxa torsdag v 9: Gör färdigt 

frågorna till kap 1 -12 
Läxa torsdag v 10: Gör färdigt 
frågorna till kap 13-18 

10: Watch the movie “Fantastic Mr 
Fox” 

Förbered muntlig presentation  

11: Förbered muntlig presentation Muntlig presentation  
12: Muntlig presentation   

13:    
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