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Tummen upp! Engelska ÅK 6
Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper  
i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11.

PROVLEKTION:  SKRIVA OCH ANVÄNDA  
SPRÅKLIGA STRATEGIER

Provlektion
Följande provlektion är ett utdrag ur Tummen upp! Här prövas elevernas förmåga att skriva, 
använda språkliga strategier och anpassa språket. I uppgiften ska eleverna skriva om ett eget valt 
ämne och sedan bearbeta sin text efter respons från läraren.  Lektionen består av:

•	 Tummen upp! lärarsida från sidan 46

•	 Elevuppgifterna från sidan 34-35

•	 Utdrag ur bedömningsstödet, se nedan

Bedömningsstöd
Till Tummen upp! finns ett kostnadsfritt och nedladdningsbart bedömningsstöd som

hjälper dig att värdera elevsvaren i förhållande till kunskapskraven. Det tar upp

utvalda uppgifter och visar på vilka kvalitetsaspekter som bör beaktas. Bifogat finns

ett utdrag kopplat till en av elevuppgifterna. Hela dokumentet hittar du här. 

Så här arbetar du med provlektionen:
1. Läs igenom lärarsidan och uppgifterna.

2. Kopiera upp sidorna med elevuppgifter till klassen.

3.  Gå igenom med eleverna vad de förväntas göra, att det finns förslag på ämnen  
men att de självklart får skriva om ett eget ämne.

4. Eleverna skriver.

5. Ge eleverna respons på deras texter.

6. Låt eleverna bearbeta texterna.

7.  Använd bedömningsstödet som hjälp vid responsarbetet under  
punkt 5 samt vid vidare bedömning och återkoppling. 

http://www.liber.se/plus/E471045304.pdf
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Mer om förmågorna:
Uppgifterna i provlektionen ska bedömas mot tre av de kunskapskrav som svarar mot 
förmågorna att formulera sig i skrift, att använda språkliga strategier för att göra sig 
förstådd samt förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sam-
manhang. I nationella provet prövas alla dessa förmågor i Part C.

Av kommentarmaterialet till kunskapskraven och Skolverkets bedömarträning 
går att utläsa några mer konkreta kvalitetsmått att använda när du bedömer mot 
förmågorna:

Formulera sig i skrift Använda språkliga strategier Anpassa språket

Hur brett är elevens ord- 
och strukturförråd? 

Väljer eleven bra lösningar för att 
kompensera brister i ordförrådet?

Gör eleven mer än bara en-
staka enkla förbättringar vid 
bearbetning av texten efter 
respons? 

Hur tydligt framför eleven 
sina budskap?

Hur ändamålsenliga är elevens val 
av struktur- och stilgrepp?

I vilken utsträckning bin-
der eleven ihop texten 
med konjunktioner?

Hur väl förmår eleven 
skapa ett flöde i texten 
utan störande omtag?

Tips för fortsatt arbete!
Dela in klassen i arbetspar där båda eleverna ligger på ungefär samma språkliga nivå. 
Ge sedan varje par de tre korta texterna från bedömningsstödet. Ge eleverna tid att 
läsa dessa och några minuter att själva fundera på vilken text som är bäst och varför. 
Håll sedan en genomgång i helklass där eleverna får diskutera vad det är som gör den 
bästa texten bäst osv. Se till att de viktigaste kvalitetsaspekterna nämns och ge ytter-
ligare konkreta exempel om det behövs. 

Båda eleverna i varje arbetspar får sedan i uppgift att skriva en kort reklamtext för 
ett turistbesök i Sverige. Den ena elevens text ska rikta sig till vuxna australiensare 
och den andras till 12-åriga amerikaner (eller hitta på andra tydliga målgrupper!). 
Instruera eleverna att tänka på de kvaliteter ni redan diskuterat och tipsa dem att 
de gärna får använda det bästa exemplet som mall. När eleverna har skrivit klart får 
de läsa varandras alster och gemensamt diskutera hur man skulle kunna göra dem 
ännu bättre. De får sedan byta text med varandra och skriva nya versioner av de båda 
reklamtexterna. 
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Tummen upp!  
Engelska Kartläggning åk 6 
är ett arbetshäfte som kartlägger elevernas kun-
skaper i engelska utifrån kunskapskraven för 
betyget E i Lgr11.

Häftet fungerar som ett förberedande kartlägg-
ningsmaterial inför vårens nationella prov i engelska 
i åk 6. Resultatet ger lärare och elev god kännedom 
om vilka kunskaper eleven har i engelskämnet. Det 
ger också goda riktlinjer för vad eleven bör träna 
mer på för att uppnå kunskapskraven vid eventuella 
kunskapsluckor. 

Häftets struktur och innehåll
Innehållet i Tummen upp! är liksom Lgr11 upp-
byggt av syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. 
Uppgifterna är indelade efter färdigheterna READ-
ING, SPEAKING, WRITING och LISTENING. 
Längst ner på sidan efter varje uppgift står det/de 
kunskapskrav som uppgiften speglar.

Uppgifterna är tänkta att likna de nationella 
proven och prövar de kunskaper som eleverna lägst 
ska ha uppnått i slutet av åk 6. Många uppgifter ger 
dock utrymme för läraren att se om eleven befinner 
sig på en högre nivå än kunskapskravet för betyget 
E.

Elevens reflektioner
För att göra eleverna mer delaktiga i sin utveckling 
och reflektera över sin inlärning finns efter varje 
moment en cirkel med frågan “How did it go?” och 
möjlighet att kryssa för en tumme upp eller ned. 
Att låta eleverna fundera över resultatet i relation 
till kunskapskravet kan vara ett bra sätt att ge dem 
större inblick i vad kunskapskraven innebär och 
vad i det centrala innehållet som kraven motsvarar. 
Utifrån detta kan lärare/elev tillsammans diskutera 
vad som behöver utvecklas. 

Utvärdering
Till er hjälp för utvärdering finns också på s.47 en 
matris som visar var i häftet de olika kunskaps-
kraven prövas. För varje övning och de kunskapsk-
rav den prövar finns en tumme upp att fylla i. Detta 
gör lämpligen lärare och elev tillsammans när de 
anser att det aktuella kunskapskravet är upp nått.

Matrisen passar också bra att använda som un-
derlag för pedagogiska planeringar, utvecklingssa-
mtal med elev och förälder och till elevernas indivi-
duella utvecklingsplaner, eftersom matrisen ger en 
samlad bild över kunskapskraven i Lgr11. 

Det enda kunskapskrav som inte finns repre-
senterat i häftet är – eleven kan kommentera några 
företeelser i olika sammanhang och områden där 
engelska används, och kan göra enkla jämförelser 
med egna erfarenheter och kunskaper – detta är ett 
omfattande kunskapskrav som bör testas mer över-
gripande och en enstaka övning i detta häfte skulle 
inte ge en rättvis bild av elevens kunskaper.

Att tänka på inför uppgifterna
Det kan vara bra att du som lärare har tittat på upp-
gifterna innan eleverna ska genomföra dem. Vissa 
uppgifter såsom Presentation 1 och 2 kräver viss 
förberedelse för eleverna. Likaså hörövningarna, 
där du behöver ladda ner mp3-filer från www.liber.
se. Några uppgifter kräver din eller en klasskompis 
medverkan – för att ge feedback. Ordningen på 
övningarna inom varje färdighet går från något en-
klare till något mer komplex.

Facit, mp3-filer till hörövningarna och hörmanus 
till Tummen Upp Engelska Kartläggning laddar 
du ner på www.liber.se

Till läraren
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now choose your own subject to write about. 
here are some examples:

My pet  A favourite place  If I won the lottery

A person who is important to me  My favourite sport/hobby

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Be din lärare läsa texten och kommentera sådant som är bra och mindre bra i texten. Tillsam-
mans ska ni markera vad som kan förbättras.

Lärarkommentar:            

              

Utvärdering av lärare (välj några saker för eleven att fokusera på att förbättra)

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig 
enkelt och begripligt med fraser och meningar. 

How did it go?

KUNSKAPS- 
KRAV!
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My own choice – Part two
Skriv om din text med de tips och råd som du fick från din lärare. Rita gärna 
någon bild till din text eller sätt in ett foto.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

hur blev texten bättre? Stryk under de förbättringar du är mest nöjd med.

W
R

iTin
G

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta 
och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar. 

How did it go?

KUNSKAPS- 
KRAV!
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WRITING

my OWN ChOICE – WRITING (PART ONE) s. 34

Nedan är exempel på ett axplock av skrivuppgifter där eleverna själva har valt ämnen.  
Bedömningsgrunderna är i stort sett demsamma för s. 36-37.

If I WON ThE LOTTERy

I want much money so I by 
a lott and win the lottery. I 
will by a car a Lamborgini. It's 
black and go very good. I by a 
house in spain. It's white and 
big. I will bath in a swimpool 
there. The end.

(Ovanstående är exempel på en 
text som är enkel och begriplig. 
Vad gäller strategier för att 
lösa problem försöker eleven 
direktöversätta ord där voka-
bulären tryter (swimpool, lott). 
Även om det inte blir ett korrekt 
språkbruk är texten ändå sam-
mantaget begriplig.)

A PERsON WhO Is 
ImPORTANT TO mE

my brother is very important 
to me. he is 15 and is very 
good at hockey. I play hockey 
to and I want to be a hockey-
player when I am old. I play 
hockey three days in the week. 
I am goalkepper. I want to be 
goalkepper then to. That is my 
dream. my brother is my idol.

(Ovanstående är exempel på en 
text som är enkel och relativt 
tydlig. Innehållets koppling till 
rubriken är dock vag, men tack 
vare den avslutande meningen 
bedöms ändå eleven ha fullföljt 
uppgiften och texten är till viss 
del sammanhängande. En del 
formuleringar gränsar till att 
vara "svengelska, men i sam-
manhanget påverkar inte detta 
förståelsen nämnvärt.)

A fAvOURITE PLACE

I have a favourite place. It is in 
Lindvallen in sälen. We have a 
house there and we go there 
every winter. It is so beautiful 
there when it's winter. The 
snow is on the trees and it 
looks like Narnia. I love to go 
skiing with my dad. We go up 
and then it goes fast when we 
go down. It's fun! I'm going 
there on the chrismas brake.

(Ovanstående är exempel på en 
text som är enkel och relativt 
tydlig. Texten är relativt sam-
manhängande med varierande 
meningslängd och menings-
byggnad. I texten märks inga 
tecken på språkliga hinder vilket 
får tolkas som att eleven har valt 
strategier som hen behärskar.)

BETyG E BETyG C BETyG A

I skriftlig a framställningar av 
olika slag kan eleven formulera 
sig enkelt och begripligt med 
fraser och meningar.

Dessutom kan eleven välja och 
använda sig av någon strategi 
som löser problem i och förbätt-
rar interaktionen.

I skriftliga framställningar av 
olika slag kan eleven formulera 
sig enkelt, relativt tydligt och 
till viss del sammanhängande.

Dessutom kan eleven välja och 
använda sig av några olika stra-
tegi som löser problem i och 
förbättrar interaktionen.

I skriftliga framställningar av 
olika slag kan eleven formulera 
sig enkelt, relativt tydligt och 
relativt sammanhängande.

Dessutom kan eleven välja och 
använda sig av flera olika stra-
tegier som löser problem i och 
förbättrar interaktionen.
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WRITING

my OWN ChOICE – WRITING (PART 2) s. 35

Nedan är exempel på lärarkommentarer och texterna i bearbetat skick. 
Kommentarerna rör således kunskapskravet gällande bearbetning och 

förbättring av en text.

LäRARKOmmENTAR 1

Din text är lätt att förstå och du 
försöker använda nya ord, bra! 
Tänk på att en text alltid bör 
ha en inledning där du berät-
tar för läsaren vad texten ska 
handla om. Det är också bra att 
ha en avslutning som hänger 
ihop med inledningen. Ändra på 
följande ord så att de blir rätt: 
buy (köpa), swimming pool 
(simbassäng), lottery ticket 
(lott). Tänk på att efter verbet 
car ska verbet go ha ett s.  

BEARBETAD TExT 1

This text is about if I won the 
lottery. I want much money 
so I buy a lott ticket and win 
the lottery. I will buy a car a 
Lamborgini. It's black and goes 
very good. I buy a house in 
spain. It's white and big. I will 
bath in a swimmingpool there.  
The end.

(Eleven har genomfört enstaka 
enkla förbättringar (lagt till en 
inledning och rättat stavfel) 
enligt lärarens respons.)

LäRARKOmmENTAR 2

Jag förstår av din text att du 
tycker mycket om att spela 
hockey, härligt! Försök gärna 
beskriva mer om varför din 
bror är så viktig för dig (texten 
ska handla mer om din bror än 
hockey). Du kan annars ändra 
rubriken till My  favourite sport. 
I så fall skriver du lite mer om 
varför hockey är din favorit-
sport. Ändra på följande ord 
så att de blir rätt: ice hockey 
(hockey), too (också), a goal 
keeper (målvakt).

BEARBETAD TExT 2

my brother is very important 
to me. he is 15 and is very 
good at hockey. I want to be 
like him. I play ice hockey too 
and I want to be a hockey 
player when I am old like he. I 
play ice hockey three days in 
the week. my brother play 5. I 
am a goalkeeper. I want to be 
goalkepper then too. That is 
my dream. my brother is my 
idol.

(Eleven har genomfört enkla 
förbättringar (rättat en del stav-
fel och byggt ut texten om sto-
rebrodern en del) enligt lärarens 
respons.)

LäRARKOmmENTAR 3

Du har skrivit en målande 
text om din favoritplats, bra! 
Jämföreslen med Narnia fung-
era bra. Försök gärna lägga till 
ytterligare någon beskrivning så 
att du använder fler ord och ut-
tryck och varierar dig ännu mer. 
Ändra på följande ord så att de 
blir rätt: Christmas, break.

BEARBETAD TExT 3

I have a favourite place. It is 
in Lindvallen in sälen in north 
sweden. We have a house 
there and we go there every 
winter. Our house is like a 
story house. I think it's very 
cute. It is so beautiful there 
when it's winter. The snow is 
on the trees and it looks like 
Narnia. I love to go skiing with 
my dad. he's very good skiier.
We go up and then it goes fast 
when we go down. my mom 
doesn't like when we go fast.
It's fun! I'm going there on the 
Christmas break. It will be fun.

(Eleven har genomfört enkla 
förbättringar (rättat alla stavfel 
och byggt ut texten med fler 
beskrivningar) enligt lärarens 
respons.) 
Efterson kunskapskravet vad 
gäller bearbetning är det sam-
ma för nivå C och A kan bear-
betningen i sig inte uppnå A, 
men texten som helhet bedöms 
motsvara betyget A.

BETyG E BETyG C BETyG A

För att förtydliga och variera sin 
kommunikation kan eleven be-
arbeta, och göra enstaka enkla 
förbättringar av egna framställ-
ningar.

För att förtydliga och variera 
sin kommunikation kan eleven 
bearbeta, och göra enkla förbätt-
ringar av egna framställningar.

För att förtydliga och variera 
sin kommunikation kan eleven 
bearbeta, och göra enkla förbätt-
ringar av egna framställningar.


