
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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