
     Plan – English Year 8 
     Week: 2-6, 2016 
     Literature circle: Of Mice and Men 

 
 
 
 

FÖRMÅGOR I FOKUS  
• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,  
• 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. 
• reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar 

av världen där engelska används. 
 

CENTRALT INNEHÅLL 
 
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  
• 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. 
• Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra 

medier.  
 
Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion 

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

• Samtal och diskussioner samt argumentation.  
• Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel 

omformuleringar, frågor och förklaringar.  
• 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.se/imgres?q=of+mice+and+men+book&um=1&hl=sv&tbo=d&rlz=1G1LENP_SVSE514&biw=943&bih=434&tbm=isch&tbnid=1OotNFYHYCPO-M:&imgrefurl=http://15ekkebusm1.blogspot.com/&docid=sznFuAKtE1NmfM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-Oe6oewJFTCI/TjBWNTshgzI/AAAAAAAAAGQ/dfYGl5E0xi8/s1600/Of+Mice+and+Men+-+cover.jpg&w=1074&h=1350&ei=_6rJUM7eBomF4gTFpYGYAw&zoom=1&iact=hc&vpx=511&vpy=56&dur=2332&hovh=252&hovw=200&tx=144&ty=210&sig=103660748294571447507&page=1&tbnh=147&tbnw=120&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:5,s:0,i:94


Kunskapskraven i engelska 7-9 
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E C A 
förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter, 
Eleven kan förstå det huvudsakliga 
innehållet och uppfatta tydliga detaljer i 
talad engelska i måttligt tempo samt i 
lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven 
visar sin förståelse genom att översiktligt 
redogöra för, diskutera och kommentera 
innehåll och detaljer samt genom att med 
godtagbart resultat agera utifrån budskap 
och instruktioner i innehållet. 

Eleven kan förstå det huvudsakliga 
innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i 
talad engelska i måttligt tempo samt i 
lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven 
visar sin förståelse genom att välgrundat 
redogöra för, diskutera och kommentera 
innehåll och detaljer samt genom att med 
tillfredställande resultat agera utifrån 
budskap och instruktioner i innehållet. 

Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i 
talad engelska i måttligt tempo samt 
lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven 
visar sin förståelse genom att välgrundat och 
nyanserat redogöra för, diskutera och 
kommentera innehåll och detaljer samt 
genom att med gott resultat agera utifrån 
budskap och instruktioner i innehållet. 

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. 

 
 

WORK PLAN 
 Read Of Mice and Men by John Steinbeck w 2-6. You have to plan your reading at home and at 
school and your part in the literature circle.  If you want to listen while reading use the link at the 
bottom of the page or google on youtube  “Of Mice and Men reading” 

 Read the description of your role in the literature circle carefully before you start working with it. 
It’s important that you are well prepared and that you can talk about your work without reading from 
your notes.  

Link:  

https://www.youtube.com/watch?v=9TpX7KUjJ8w 
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