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Tummen upp! Engelska 
åk 3
Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i 
förhållande till kunskapskraven i Lgr 11.

PROVLEKTION:  
Att läsa och förstå enkla samtal och dialoger. 
Att kunna föra enkla samtal och dialoger
Följande provlektion är ett utdrag ur Tummen upp 3! Här prövas elevens receptiva 
förmåga att läsa och förstå enkla samtal och dialoger, liksom elevens produktiva 
förmåga att föra enkla samtal och dialoger.
Lektionen består av:

•	 Tummen upp! lärarsida från sidan 33

•	 Elevuppgifterna från sidan 15–16

•	 Översikt över elevens engelskprofil
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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.
4. Eleverna arbetar med uppgifterna.
  Med läsuppgiften jobbar eleverna på egen hand. Med den muntliga uppgiften 

arbetar eleven först på egen hand, sedan med en kamrat, under tiden som du 
som lärare lyssnar på samtalen.

5.  Uppföljning består i att rätta läsuppgiften och gå igenom den tillsammans med 
eleven samt att gå igenom med eleverna hur deras dialog fungerade.

6. Vill du, kan du sedan, tillsammans med varje elev, fylla i elevens engelskprofil. 
 (se underlaget ”Elevens engelskprofil”)

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. Hela 
dokumentet hittar du på www.liber.se.
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Till läraren
Tummen upp! Engelska Kartläggning åk 3 är ett 
arbetshäfte som kartlägger elevernas kunskaper 
i engelska utifrån Lgr 11, centralt innehåll (åk 3) 
och kunskapskraven (åk 6) men i för årskursen 
förenklad form. Elevens resultat ger god känne-
dom om vilka kunskaper eleven har i engelsk-
ämnet. Det ger också goda riktlinjer för vad 
eleven behöver träna mer på. 

Häftets struktur och innehåll

Tummen upp! är liksom Lgr 11 uppbyggt av 
syfte, centralt innehåll (åk 3) och kunskapskrav 
för (åk 6) – i förenklad form – samt ett stoff 
(ordförråd och fraser) som man kan förvänta sig 
att eleverna ska känna till i de lägre årskurserna 
(jmf också Europeisk språkportfolio). Enligt 
kursplanen Lgr 11 ska fokus i de lägre årskur-
serna i första hand ligga på ”höra–göra” och 
”lyssna–förstå–imitera–tala” Det har vi tagit fasta 
på i Tummen upp!

Häftets övningar representerar följande om-
råden: TALA/SAMTALA, LÄSA, LYSSNA och 
SKRIVA. I flera övningar testas flera förmågor/
kunskapskrav. Dessa övningar är uppbyggda så 
att eleverna genom den första delövningen (t.ex. 
LYSSNA) får förförståelse för nästa delövning 
(TALA) osv.

Längst ner på sidorna står de kunskapskrav 
(i svart), samt det centrala innehåll (i blått) som 
varje övning kartlägger. Vi har valt de kunskaps-
krav som vi med stöd av kursplanen anser är 
relevanta för årskursen. Detta innebär att de 
kunskapskrav som rör strategier för egen inlär-
ning och utveckling, att förbättra egen produk-
tion muntligt och skriftligt samt använda texter 
från olika medier i egen produktion inte är med. 
Dock kan elever naturligtvis visa prov också på 
delar av dessa i samband med vissa av övning-
arna i häftet. 

Undervisning i engelska i de lägre 
årskurserna

För att eleverna ska uppnå kunskapskraven i 
åk 6 krävs det att läraren är väl insatt i det cen-
trala innehållet, dvs. de moment och delmål som 
kunskapskraven förutsätter. Tillsammans skapar 
stoffet i det centrala innehållet och kunskapskra-
ven en röd tråd i engelskarbetet under åk 1–6.

Elevens delaktighet

Det är viktigt att fånga elevernas reflektioner 
kring sitt eget arbete i ämnet engelska. Varje 
moment avslutas därför med How did it go? 
där eleverna tar ställning till hur de lyckades lösa 
uppgiften. Utifrån detta kan lärare och elev till-
sammans diskutera vad som behöver utvecklas.

Utvärdering

Till er hjälp för utvärdering finns på s. 30 något 
vi kallar ”Elevens engelskprofil”. Där har vi sam-
lat vanligt stoff för engelskämnet upp till åk 3. 
På s. 31 finns en tabell som visar var i häftet de 
olika kunskapskraven prövas. 

För varje övning och de kunskapskrav den 
prövar finns en tumme upp att fylla i. Detta gör 
lämpligen lärare och elev tillsammans när de 
anser att det aktuella kunskapskravet är uppnått. 
Man kan också tänka sig att man färgkodar tum-
marna med rött (ännu ej godkänd), gul (på väg 
mot …) och grönt (godkänd).

Översikten passar bra att använda som under-
lag vid pedagogisk planering, utvecklingssamtal 
med elev och förälder och till elevens individuella 
utvecklingsplan. 

Förberedelse och mer stöd till läraren

Facit, ljudfiler, hörmanus och bedömningsstöd 
till Tummen Upp! Engelska Kartläggning åk 3 
laddar du ner på www.liber.se. I bedömnings-
stödet ger vi mer information, stöd till vissa upp-
gifter (t.ex. i form av ord, fraser och frågor till 
SAMTALA) och bedömningsmallar till respektive 
uppgift. Vi rekommenderar att du laddar ner 
detta material inför arbetet med Tummen upp! 
Engelska Kartläggning åk 3.
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Eleven kan läsa och förstå enkla samtal och dialoger.
Olika former av enkla samtal och dialoger.

LÄ
SA

What’s the answer?
Vilket svar passar bäst?

a) Para ihop frågor och svar. Dra streck.

 Have you got a pet? I’m wearing red jeans and a white t-shirt.

 How old are you? I’m fine.

 Do you like apples? It’s 12 o’clock. Lunch time!

 What are you wearing? Her name’s Liza.

 How are you? I’m ten.

 What time is it? Yes! I’ve got a cat.

 What is your favourite colour? No, I like bananas.

 What’s your friend’s name? My favourite is blue.

b) Läs frågan och välj rätt svar.

 1. What’s the weather like today? a) It’s Tuesday.

  b) It’s cold and raining.

 2. When is your birthday? a) It’s in September.

  b) No, it’s not my birthday.

 3. Do you like ice cream? a) Yes, and my favourite is vanilla.

  b) No, I can’t do that.

 4. Where is my pencil? a) It’s yellow.

  b) It’s under the book.

 5. Can we play tomorrow? a) Yes, that’s a great idea!

  b) I don’t like music.

 6. Have you got any sisters or brothers? a) Yes, my sister likes me.

  b) Yes, we are a big family.

How did it go? 
Paint the hand.
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Eleven kan förstå och delta i enkla samtal och dialoger. Olika former av enkla samtal och dialoger.

LÄ
SA

/S
A

M
T

A
LA

/T
A

LA

Nice to meet you!
Trevligt att träffas!

a) Para ihop den svenska och den engelska meningen.

See you tomorrow. Jag heter …

No. Ja, jag har en …

I’m ten years old. Vi ses senare.

My name is … Vilken är din favoritmat?

How old are you? Trevligt att träffas!

Have you got a pet?  Jag är tio år.

Yes. I have got a … Ja.

See you later. Hej då!

Yes. Hej!

How are you? Min favoritmat är …

What’s your name? God morgon!

Hello! Hur gammal är du?

Good morning! Nej.

What’s your favourite food?  Vi ses imorgon.

My favourite food is … Vad heter du?

Bye! Har du ett husdjur?

Nice to meet you! Hur mår du?

b) Prata med en klasskamrat.
 Be din lärare lyssna.  Använd de engelska meningarna i uppgift a.
 Du får använda andra meningar och ord också om du kan.

How did it go? 
Paint the hand.
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(Till läraren: här ger vi exempel på vanligt stoff i engelskämnet till och med åk 3)

Elevens engelskprofil
Detta fyller lärare och elev i tillsammans.

Numbers

 räkna 1–20

 fråga hur gammal någon är

 säga hur gammal jag är

Colours

 säga några färger på engelska

Family

 säga hej och hej då

 presentera mig och min familj

My home

 säga några ord för möbler

 prata om mitt rum

 säga några ord för olika rum i ett hem

 känna till några av prepositionerna: under, 

i, på, bredvid, bakom, framför, mellan

My body 

 säga några namn på kroppens delar

 fråga och svara på enkla frågor om kroppsdelar 

My clothes

 säga några namn på kläder

 säga vad jag har på mig

 säga vad några av orden kort, lång, liten, stor, 

heter på engelska 

Pets, Animals

 säga några ord för olika djur

 prata om djur 

Activities

 prata om några saker jag kan göra (sjunga, 

hoppa, dansa… etc.)

 prata om några saker jag inte kan göra

 säga några ord för några sporter

 prata om några sporter jag gillar eller inte gillar

Time, Weekdays, Months, Weather

 säga några klockslag

 prata om vad som händer vid olika klockslag

 säga vad veckodagarna heter på engelska

 säga vad årstiderna och månaderna heter på 

engelska

 säga vad det är för väder 

My classroom

 säga några vanliga skol- och klassrumsord/fraser

 svara ja eller nej

Food

 säga några enkla, vanliga matord (frukost-, 

frukt-/grönsaks- och lunch-/middagsord)

 prata om vad jag tycker om och inte tycker om

Signs

 förstå och tolka några enkla budskap på skyltar

(toilets, ladies, gents, sale, bus stop, parking, exit, 

entrance, no dogs)

Songs, Rhymes, Poems and Fairy tales

 förstå/sjunga med i några enkla sånger, ramsor 

och dikter

 läsa/lyssna på och förstå en enkel kort saga/

berättelse

Holidays, Festivals

 säga några ord och fraser förknippade med 

födelsedagsfirande

 säga några namn och ord förknippade med 

vanliga traditioner och helgdagar (Halloween, 

Christmas etc.)
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