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Extramaterial till Tummen 

Upp! Engelska Kartläggning 

åk 3 
Här hittar du en tabell över kunskapskraven i åk 6 och hur de är 

anpassade till åk 3. 
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 För godkänt kunskapskrav i engelska 
åk 6 kan eleven: 
 

Anpassade kunskapskrav för åk 3 i 
kombination med det centrala innehållet 
ur Lgr11. 
Kartläggningen visar om eleven är på 
god väg mot kunskapskraven i åk 6 och 
kan: 

 
LÄSA 

förstå det mest väsentliga av innehållet i 
enkla texter om vardagliga och välbekanta 
ämnen 

förstå det mest väsentliga i enkla 
beskrivningar 

 visa sin förståelse genom att i enkel form 
redogöra för och kommentera innehållet 

förstå enkla samtal och dialoger 

 med godtagbart resultat agera utifrån 
budskap och instruktioner i innehållet 

följa en enkel skriftlig instruktion 
tolka budskap på skyltar och göra enkla 
jämförelser 

 använda texter från olika medier  i sin egen 
produktion och interaktion 

 

 välja och använda sig av någon strategi för 
läsning 

 

 
SKRIVA 

i skriftliga framställningar formulera sig 
enkelt och begripligt med fraser och 
meningar 

uttrycka sig med enkla fraser och meningar 

 bearbeta och göra enstaka enkla 
förbättringar av egna skriftliga 
framställningar 

 

 i skriftlig interaktion uttrycka sig enkelt och 
begripligt med ord, fraser och meningar 

med hjälp av stödord och fraser göra en 
enkel presentation. 

 välja och använda sig av någon strategi som 
löser problem i och förbättrar interaktionen 

 

 
TALA/ 
SAMTALA 

I muntliga framställningar formulera sig 
enkelt och begripligt med fraser och 
meningar 

med hjälp av stödord och fraser göra en 
enkel presentation 

 bearbeta och göra enstaka enkla 
förbättringar av egna muntliga 
framställningar 

uttrycka sig med enkla fraser och meningar 

 i muntlig interaktion uttrycka sig enkelt och 
begripligt med ord, fraser och meningar 

förstå och delta i enkla samtal och dialoger 

 välja och använda sig av någon strategi som 
löser problem i och förbättrar interaktionen 

 

 
LYSSNA 

förstå det mest väsentliga i tydligt talad, 
enkel engelska  

förstå det mest väsentliga i tydligt talad 
engelska 

 visa sin förståelse genom att i enkel form 
redogöra för och kommentera innehållet  

förstå enkla samtal och dialoger 

 med godtagbart resultat agera utifrån 
budskap och instruktioner i innehållet.  

följa en enkel muntlig instruktion 

 välja och använda sig av någon strategi för 
lyssnande 

 

 


