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KARTLÄGGNING I ENGELSKA 
 
 
 
Datum  ______________________________________  

 

Namn  _______________________________________  

 

Födelseår  ___________________________________  

 

Uppväxt i (land)  ___________________________  

 

Modersmål  _________________________________  

 

Antal månader i Sverige  __________________  

 

 

 

 



Förord 
 
För personal som arbetar i grundskolan är behovet av att kunna kartlägga nyanlända 
elevers ämneskunskaper mycket stort. Genom att kartlägga elevernas hittills förvärvade 
ämneskunskaper, kan pedagogerna individualisera sin undervisning och därigenom ge 
nyanlända elever en god förutsättning för fortsatt kunskapsutveckling. Målet med 
föreliggande material är att öka förutsättningarna för de nyanlända eleverna att klara 
kunskapsmålen i skolan. Materialet tjänstgör som underlag för IUP. Kartläggningen görs 
med fördel under elevens första år men varje skola/kommun kommer överrens om ett 
lämpligt system som passar skolan. 
 
I Skolverkets styrdokument står ”För att undervisningen ska kunna anpassas till elevens 
tidigare kunskaper behöver en pedagogisk kartläggning av elevens erfarenheter av och 
kunskaper i alla ämnen göras.”1 Skolinspektionen har i sin granskning sett att ”Skolorna 
behöver genomföra mera omfattande och grundligare kartläggning av nyanlända elevers 
tidigare skolbakgrund och kunskaper.” 2 Många elever med invandrarbakgrund klarar 
inte den svenska skolans kunskapsmål och en bidragande orsak till detta är att ”ett stort 
antal nyanlända elever får sin ämnesundervisning långt under sin kognitiva nivå. 3   
 
Föreliggande kartläggningsunderlag i ämnena engelska och matematik har utarbetats 
genom ett utvecklingsarbete i Umeåregionen, i kommunerna Umeå och Vännäs, under 
året 2011. Materialet har testats och utvärderats i 14 kommuner i Norrbotten, 
Västerbotten, Värmland och Småland under våren 2012. Utvecklingsarbetet har utförts 
av två erfarna pedagoggrupper med gedigna kunskaper i ämnena engelska, matematik 
och svenska som andraspråk under ledning av en grupp bestående av fyra personer. En 
referensgrupp bestående av bl.a. ämneskunniga lektorer vid Umeå universitet har varit 
kopplad till arbetet. Skolverket har varit informerade under arbetets gång. 
 
Varje ämne har egna instruktioner för användning av materialet men följer en enhetlig 
modell. Förslagsvis kan materialet förvaras i en egen pärm i varje lärares klassrum. 
Materialet är kostnadsfritt och kommer att finnas tillgängligt på hemsidan för Regionalt 
utvecklingscentrum (RUC) vid Umeå universitet.4 Vår förhoppning är att genom detta 
material inspirera andra kommuner att fortsätta utarbeta kartläggningsmaterial i 
resterande ämnen. 
 
Umeå den 20/2 2012 
 
Eva Westergren Holgén 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever (2008) 
2 Utbildning för nyanlända elever - rätten till en god utbildning i en trygg miljö (Rapport 2009:3) 
3
 Föreläsning av Hans Åhl, fil.lic. i svenska som andraspråk, Umeå den 22/9 2011 

4 http://www.use.umu.se/samverkan/ruc/skolutveckling-pa-mangfaldens-grund/ 
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INSTRUKTIONER FÖR LÄRARE I ENGELSKA 
 
TIDSÅTGÅNG 
Ca 30 min/del + introduktion och avslutning. De olika delarna kan göras vid olika 
tillfällen eller med kortare pauser mellan dem. 
 
SYFTE 
Materialet ska på ett enkelt och kortfattat sätt kartlägga nyanlända elevers förkunskaper 
i engelska. Resultatet kommer ge dig en övergripande bild av elevens bakgrund i 
engelska för att ge dig möjlighet att individualisera undervisningen och på så sätt ge 
nyanlända elever en god förutsättning för fortsatt kunskapsutveckling. Målet är att öka 
förutsättningarna för eleverna att klara kunskapskraven i engelska. 
 
VAR OCH NÄR 
Kartläggningen görs av den lärare som undervisar/ska undervisa eleven i engelska. Om 
eleven har annan lärare i förberedelseundervisning kan testet med fördel göras vid två 
tillfällen - initialt i förberedelseundervisningen och vid överlämnandet till ordinarie 
klass. Detta ger också möjligheten att se elevens utveckling i ämnet. Modersmålslärare 
ska alltid närvara vid testtillfället. Om inte modersmålslärare finns ska tolk anlitas. 
 
INNEHÅLL 
Materialet är indelat i tre fristående delar och du väljer själv i vilken ordning du vill göra 
dem: 
 TALA OCH SAMTALA: NIVÅ 1-3 

 LYSSNA: NIVÅ 1-3 

 SKRIVA: NIVÅ 1-3 

 LÄSA: NIVÅ 1-3 

 
Läsa: Se Skolverkets bedömningsmaterial 
 
NIVÅ 1 har enklare och mer konkreta övningar medan NIVÅ 3 har svårare och mer 
abstrakta övningar. Eleven behöver inte göra alla delar. För bedömning av elevens 
förmågor i övningarna finns matriser till varje del.  
 
FÖRBEREDELSER 
Kopiera sidorna märkta (ELEV) med övningar till ett häfte och sidorna märkta 
(LÄRARE) med matriser, stödfrågor och bedömning till två häften – ett till dig och ett till 
modersmålsläraren.  
 
Avsätt tid innan kartläggningen för att informera modersmålsläraren om syftet med 
testet och hans/hennes roll; att översätta dina instruktioner, elevens frågor och svar 
samt komma med tips – utan att avslöja svaren!  
 
Ta med skrivpapper, en färgpenna och gärna lite fika! 
 
 
 
 
 



INLEDNING 
Börja med att lyfta fram elevens tidigare erfarenheter av engelska under ett kort samtal. 
Exempel på frågor: 
 Hur många år har du studerat engelska? 

 Hur var undervisningen upplagd? (Hur mycket fick du tala, skriva, lyssna och läsa?  

 Har du haft tillgång till engelskspråkig TV och film? 

 Har du någon som du pratar/har pratat engelska med?  

 

Eleven kan välja att svara på engelska eller på modersmålet. För en mer omfattande 
intervju om elevens bakgrund rekommenderas Visions nivåtest5. Där finns också en 
omfattande ordkunskapsdel. Beroende på elevens ålder förklarar du sedan syftet med 
testet, t.ex. så här: 
 
”När det kommer elever från andra länder är det svårt att veta vad de kan i de olika 
skolämnena. Därför finns det tester i alla skolämnen som visar vilka kunskaper du har med 
dig. Det här testet visar vad du kan i engelska. När du har gjort testet vet jag (din lärare) 
vilken typ av undervisning (vilken lärobok) du behöver för att utvecklas på bästa sätt.” 
 
GENOMFÖRANDE 
Välj vilken del av kartläggningen du vill börja med och vilken nivå du tror är lämplig för 
eleven (utifrån samtalet om tidigare erfarenhet). Förklara kortfattat på engelska vad 
uppgiften går ut på. Modersmålsläraren översätter och frågar eleven om han/hon 
förstår instruktionen. Om du gör alla delar vid samma tillfälle kan eleven behöva korta 
pauser mellan delarna. Stanna på den nivå där du märker att eleven inte kommer vidare, 
han/hon behöver inte gå igenom alla nivåer.  
 
MATRISER 
Efter varje avslutad nivå går du igenom matrisen tillsammans med eleven och läser upp 
texten för de förmågor som eleven uppnått. Sedan färgmarkerar du elevens förmågor i 
matrisen. Modersmålsläraren översätter dessa och frågar eleven om han/hon förstår 
texten. Spara matrisen med elevens namn och jämför vid senare tester. 
 
AVSLUTNING 
Gå igenom resultatet med eleven utifrån de förmågor som du markerat att han/hon 
uppnått. En kort utvärdering om elevens uppfattning om testet och dess möjligheter att 
visa hans/hennes tidigare kunskaper i engelska kan vara en bra avslutning. 
 
Lycka till! 
 
 

 
 
 
 
 

                                                        
5 Visions Nivåtest, kartläggning och studieplanering i grundläggande engelska, Lena Börjesson, Eva Jönsson, Marianne 
Webb-Davidson, 2005, Liber. 

Arbetsgrupp: 
Linda Å. Svedin, samordnare, Vännäs  
Helén Jacobsson, engelska/sva åk.1-3, Vännäs 
Katarina Forsberg, engelska/sva åk.4-6, Vännäs 
Åsa Åström, engelska/sv åk.7-9, Vännäs 
Joakim Sandström, engelska SI, Vännäs 
Katrin Lundgren, engelska SI, Vännäs 
Jila Sanaie, engelska modersmål, Umeå 

 



TALA OCH SAMTALA: NIVÅ 1      (ELEV) 
 
Warming up 
Räkna från 1-20 på engelska.  
Count from 1-20 in English. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 
Säg siffrorna på engelska.  
Say the numbers in English.  

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
 
Säg alfabetet på engelska.  
Say the alphabet in English.  

A B C D E F G H I J K L M 
N O P Q R S T U V W X Y Z 

 
 
Colors 
Säg färgerna på engelska. 
Say the colors in English. 

  
 
 
  
 
 
Clothing 
Säg kläderna på engelska. 
Say the clothes in English. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
   

Presentation 
Berätta om dig själv och dina 
intressen. 
Du kan använda fraserna nedan 
som hjälp för att börja.  
 
Talk about yourself and your 
interests.  
You can use the phrases below to 
help you get started.  
 
 
My name is… 

I am… old 

I come from… 

There are… in my family 

I like … 

I don’t like… 

 

Alla bilder kommer från: www.multimediabyrån.se 



TALA OCH SAMTALA: NIVÅ 2       (ELEV) 
 
Berätta så mycket du kan med hjälp av bilderna nedan.  
Din lärare hjälper till med frågor om det behövs.  
 
Tell your teacher as much as you can using the pictures below.  
Your teacher will ask you questions if you need help.  
 

 

 
Foto: Nils Sundberg 

 
 

family 

 

 
Foto: Specialpedagogiska 

Institutet 
 

home 

 

 
Foto: Nils Sundberg 

 
 

friends 

 

 
Foto: Nils Sundberg 

 
 

school 
 

 
Foto: Nils Sundberg 

 

sports 

 

 
Foto: Ylva Lundin 

 

feelings 

 

 
Foto: Nils Sundberg 

 

music 

 

 
Foto: Nils Sundberg 

 

dance 
 

 
Foto: Nils Sundberg 

 

food 

 

 
Foto: Nils Sundberg 

 

home country 

 

 
Foto: Nils Sundberg 

 

animals 

 

 
Foto: Nils Sundberg 

 

Sweden 
 

 
Foto: Specialpedagogiska 

Institutet 
 

computers 

 

 
Foto: Specialpedagogiska 

Institutet 
 

movies 

 

 
Foto: Nils Sundberg 

 
 

nature 

 

 
Foto: Nils Sundberg 

 
 

parties 
 

Alla bilder kommer från: www.multimediabyrån.se 
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TALA OCH SAMTALA: NIVÅ 3      (ELEV) 
 
Välj något eller några av ämnena nedan att diskutera med din lärare. 
Du ska kunna säga vad du tycker i frågan och argumentera för din åsikt. 
Du kan också ge exempel som stöd för dina åsikter.  
 
Choose one or several of the topics below to discuss with your teacher.  
You can say what you think about the topic and argue for your opinion.  
You can use examples to support your opinions.  

 
Lifestyle 
Living in the city is better than living in a town/village.    
Internet is a good thing for young people.    
Watching international TV-channels is good.   
 
Family 
Young people should always do as their parents say.    
Old people understand what it’s like to be young. 
Children in a family should help their parents. 

 
Being young 
Being young is the same all over the world.    
Being young was the same for my parents. 
It’s more important for girls than for boys to look good.   
Good friends are as important as your family. 

 
War and peace 
War is always wrong.     
A country must have both rich and poor people. 
People should be able to move from their country if they want to.   

 
Punishments 
If people do something wrong they should be punished in some way.  
Society needs prisons.  

 
Animal rights 
It’s OK to use animals for testing medicines and cosmetic products.  

 
Religion 
It is important to learn about other people’s religions or beliefs.  
 

Drugs and alcohol 
It’s dangerous to use drugs and alcohol.  

 

 
 



TALA OCH SAMTALA: NIVÅ 2 – STÖDFRÅGOR               (LÄRARE) 
 

family 
 
Tell me about people 
in your family 

 

home 
 
Describe your home, 
flat, house. 

 

friends 
 
What should a good 
friend be like? 

 

school 
 
What are important 
things to learn in 
school? -explain why. 
 
What is good and bad 
about your school? 

sports 
 
What kind of sports 
do you know about? 
 
Which ones do you 
like? 

feelings 
 
How do you think 
the boy feels? 
 
How do you feel 
today? -explain. 

music 
 
What kind of music do 
you like? 
 
Do you play an 
instrument yourself? 
Tell me about it. 

dance 
 
When do people 
dance? 

food 
 
What food can you 
see in the picture?  
 
What do you eat in 
your home country? 
 
What did you eat for 
breakfast? 

home country  
 
What can you tell me 
about your home 
country? 
 
What is good and 
bad about your home 
country? 

animals 
 
What animals do you 
like? 
 
Name some other 
animals. 
 
Describe the animal in 
the picture. 

 

Sweden 
 
Tell me about 
Sweden. 
 
What is good and bad 
about Sweden? 
 
 

computers 
 
How do you use 
computers? 

 

movies 
 
Tell me about your 
favourite movie. 

 

nature 
 
What can you see in the 
picture? 
 
Give examples of what 
you can do in the 
woods. 

parties 
  
What do you do at 
parties? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TALA OCH SAMTALA: BEDÖMNINGSMATRIS                 (LÄRARE) 
 
Markera i matrisen vilka förmågor eleven visar prov på.  
 
NIVÅ 1 
 Klarar inte alls 

uppgiften                         
Klarar delvis 
uppgiften 

Klarar 
uppgiften 

Klarar 
uppgiften 
med lätthet 

Kan räkna 1-20, 10 - 100 Kan inte räkna 
alls. 

Kan en del av 
talen.  

Kan säga alla 
talen ungefär 
rätt.  

Kan lätt säga 
alla talen i 
huvudsak 
korrekt.  

Kan säga alfabetet Kan inte säga 
alfabetet.   

Kan säga delar 
av alfabetet.  

Kan säga hela 
alfabetet 
ungefär rätt. 

Kan säga hela 
alfabetet i 
huvudsak 
korrekt.  

Kan presentera sig själv Eleven kan inte 
berätta något om 
sig själv. 

Eleven kan delvis 
berätta med 
hjälp av 
stödfrågor/ 
stödmeningar. 

Eleven kan 
berätta enkla 
fakta på egen 
hand. 

Eleven kan 
berätta 
utförligt på 
egen hand 

 

NIVÅ 2 
 Klarar inte 

alls 
uppgiften                         

Klarar delvis 
uppgiften 

Klarar 
uppgiften 

Klarar 
uppgiften 
med lätthet 

Innehåll 
Hur fylligt är innehållet? 
Hur stort ordförråd använder eleven? 

Otillräckligt 
innehåll för 
att lösa 
uppgiften. 

Magert 
innehåll. 
 
Gör sig delvis 
förstådd. 

Tillräckligt 
ordförråd för 
att göra sig 
förstådd. 

Fylligt 
innehåll. 
 
Varierat, och 
omfångsrikt 
ordförråd. 

Meningsbyggnad/grammatik 
Använder eleven enstaka ord? 
Kan eleven bygga meningar? 
 

Använder 
huvudsaklige
n enstaka ord, 
ev. 
kombinerat 
med kropps-
språk. 

Kan delvis 
bygga 
meningar 
med minst två 
ord.  
 
Använder 
t.ex. 
grundform  

Bygger 
begripliga 
meningar som 
består av flera 
ord.  
 
Delvis rätt 
grammatik.  

Bygger i 
huvudsak 
korrekta, 
varierade 
meningar. 

Tal 
Har eleven ett begripligt och tydligt 
tal? 
 

Talar inte 
tillräckligt 
tydligt för att 
man ska 
förstå 

Begripligt tal, 
som delvis 
går att förstå.  

Tillräckligt 
tydligt för att 
man ska 
förstå.  

Talar tydligt 
med 
inlevelse och 
flyt.  

Språkstrategier 
Kan eleven ta sig förbi språkliga 
problem? 

Hittar inga 
sätt att 
komma vidare 
när problem 
uppstår.  

Försöker hitta 
andra ord 
eller använda 
kroppsspråk 
vid problem.  

Kan använda 
några sätt att 
komma vidare 
vid problem, 
t.ex. 
omformulerar, 
förklarar, 
exemplifierar 
 

Kan med 
lätthet 
använda 
många olika 
strategier för 
att göra sig 
förstådd.  

 

Elevens namn:  ________________________________  

 



TALA OCH SAMTALA: BEDÖMNINGSMATRIS                 (LÄRARE) 
 
Markera i matrisen vilka förmågor eleven visar prov på.  
 
NIVÅ 3 
 Klarar inte 

alls uppgiften                         
Klarar delvis 
uppgiften 

Klarar 
uppgiften 

Klarar 
uppgiften 
med lätthet 

Innehåll 
Hur fylligt är innehållet? 
Hur stort ordförråd använder 
eleven? 

Otillräckligt 
innehåll för att 
lösa uppgiften. 

Magert 
innehåll. 
 
Gör sig delvis 
förstådd. 

Tillräckligt 
ordförråd för 
att göra sig 
förstådd. 

Fylligt 
innehåll. 
 
Varierat, och 
omfångsrikt 
ordförråd. 

Argumentation 
Kan eleven framföra egna åsikter? 
Kan eleven underbygga åsikterna 
med exempel? 
Kan eleven ställa och besvara 
frågor? 
Har eleven strategier för att driva 
diskussionen framåt, genom att 
t.ex. lyssna på andra, bemöta 
andras åsikter och ställa nya 
frågor?  
 

Har inga egna 
uppslag. 
 
Kan inte ge 
exempel. 
 
Kan inte fråga 
eller svara. 
 
Kan inte driva 
samtalet.  

Framför 
delvis egna 
åsikter. 
 
Kan ge något 
argument.  
 
Kan fråga och 
svara med 
viss stöttning.  
 

Framför egna 
åsikter inom 
några ämnen. 
 
Har några 
argument.  
 
Kan svara på 
frågor och själv 
ställa nya 
frågor.  

Framför 
åsikter och 
argumenterar 
trovärdigt.  
 
Har egna idéer 
som effektivt 
driver 
samtalet 
framåt.  

Meningsbyggnad/grammatik 
Använder eleven enstaka ord? 
Kan eleven bygga meningar? 
 

Använder 
huvudsakligen 
enstaka ord, ev. 
kombinerat 
med kropps-
språk. 

Kan delvis 
bygga 
meningar 
med minst 
två ord.  
 
Använder 
t.ex. 
grundform  

Bygger 
begripliga 
meningar som 
består av flera 
ord.  
 
Delvis rätt 
grammatik.  

Bygger i 
huvudsak 
korrekta, 
varierade 
meningar. 

Tal 
Har eleven ett begripligt och 
tydligt tal? 
 

Talar inte 
tillräckligt 
tydligt för att 
man ska förstå 

Begripligt tal, 
som delvis 
går att förstå.  

Tillräckligt 
tydligt för att 
man ska förstå.  

Talar tydligt 
med inlevelse 
och flyt.  

Språkstrategier 
Kan eleven ta sig förbi språkliga 
problem? 

Hittar inga sätt 
att komma 
vidare när 
problem 
uppstår.  

Försöker 
hitta andra 
ord eller 
använda 
kroppsspråk 
vid problem.  

Kan använda 
ett par sätt att 
komma vidare 
vid problem, 
t.ex. 
omformulerar, 
förklarar, 
exemplifierar 
 

Kan med 
lätthet 
använda 
många olika 
strategier för 
att göra sig 
förstådd.  

 
Elevens namn:  ________________________________  
 
 
 
 
 
 
 



LYSSNA: NIVÅ 1        (ELEV) 
 
1. Lyssna – ringa in! Listen – circle! 
Din lärare säger på engelska vad som finns på bilderna. Ringa in rätt bild. 
Your teacher will say in English what´s on the pictures. Circle the correct picture. 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
2. Lyssna – gör! Listen – do it! 
Din lärare ger dig instruktioner. Gör som din lärare säger. 
Your teacher will give you instructions. Do as your teacher says. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 

e) 
 

c) 
 

 

b) 

d) 
 

 

Frågor från: Read it – do it!, Eva Cerú, SICA Läromedel 

Alla bilder kommer från: www.multimediabyrån.se 



LYSSNA: NIVÅ 1                   (LÄRARE) 
 
1. Lyssna – ringa in! Listen – circle! 
Säg på engelska vad som finns på bilderna nedan (ta dem inte i ordning). Låt eleven ringa 
in rätt bild.  
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
2. Lyssna – gör! Listen – do it! 
Läs texten för eleven. Låt eleven utföra instruktionen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 
Stand up, please! 

Go to the door 
and open it! 

e) 
Stand up, please! 

Go to your 
teacher and say, 

“Hello”! 
 

c) 
Walk around 

your chair three 
times and then 
sit down again! 

 

b) 
Put your right 
hand on your 

head. Say your 
name. 

 

d) 
Point at a 

window, please, 
and say, “That is 

a window”! 
 

Frågor från: Read it – do it!, Eva Cerú, SICA Läromedel 

Alla bilder kommer från: www.multimediabyrån.se 



LYSSNA: NIVÅ 2        (ELEV) 
 
Ljudfil till Woodbridge Part 2: 
http://www.nafs.gu.se/prov_engelska/exempel_provuppgifter/engelska_ak5_exempeluppg/ 

 
Kom överens om följande innan ni börjar: 
- Om hela dialogen ska spelas upp innan eleven svarar.  
- Om eleven ska skriva ned svaren eller svara muntligt. 
- Om eleven ska få frågorna repeterade en gång. 
- Om läraren ska pausa mellan frågorna. 
 

1 When is the meeting? 

It’s on ______________________________. 

 

2 What’s the weather going to be like in Woodbridge tomorrow? 

____________________ and ______________________. 

 

3 What’s the telephone number? 

 

 

4 What’s wrong with the dog? 

Perhaps Rex has an infection in his _______________. 

 

5 At what time does the train from Bristol arrive? 

At ____________________. 

 

6 What does the new school uniform look like? 

It’s a ____________sweater, _______________trousers and a _____________shirt. 

 

7 When is Pat’s holiday?  

In _____________________. (month) 

 

8 How long is her holiday? _________________________. 

 

9 What does Bill buy at the farm? 

Some __________________and some _____________________. 

 

10 Which new animals has the farm got? 

A _____________________and two _____________________________. 

 
        

 

 

 
© Skolverket  
Exempel på provuppgifter, Äp 5 – engelska 
http://www.nafs.gu.se/prov_engelska/exempel_provuppgifter/engelska_ak5_exempeluppg/ 



LYSSNA: NIVÅ 3          (ELEV) 
 

Ljudfil till Environmental News: 
http://www.nafs.gu.se/prov_engelska/exempel_provuppgifter/engelska_ak9_exempeluppg/ 

 

Environmental News 

You´re going to listen to a programme with news from different places around the 

world. All the news items are about environmental issues. After each news item there 

are some questions. You can write while you´re listening, but you´ll be given time to 

answer the questions after each item. Listen carefully.  

 

When answering questions with alternatives – choose one alternative only. 

 

(Denmark) 

1.  In about 25 years´ time _________________ per cent (%)  

of Denmark´s electricity will be produced by windmills. 

 

2. The windmills will be built out at sea. Why? 

 A     In the countryside they destroy wildlife. □ 

 B     Offshore they don´t disturb as much □ 

 C     It´s more expensive onshore  □ 

 D     They have negative health effects  □ 

 

 

 
 

         
 
 
 

©Vestas Wind Systems A/S 
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(India)          (ELEV) 

3. Why do the Indian farmers use chemicals? 

 To… 

 A     stop the extinction of peacocks  □ 

 B     help researchers study the grains  □ 

 C     help the peacocks away from the fields □ 

 D     prevent insects from eating the seeds □ 

 

 

4. How can you tell that the peacocks are poisoned? 

 They… 

 A     attack the farmers   □ 

 B     can´t eat    □ 

 C     become very weak   □ 

 D     hide in the trees   □ 

 

 

(The United States) 

5. How do the water restrictions influence people´s lives?  

 People… 

 A     can´t take water from the river without permission □ 

 B     are recommended to have barbecues  □ 

 C     are not allowed to flush their toilets  

 □ 

 D     can only their gardens five times a month  □ 

 

 

6. The new water limit per person in Electra is _____________ gallons per month. 

 

 

 (Ireland) 

7. The Vertigo Angustior snails are special because they… 

 

  A     are the only snails to be found in Ireland  □ 

 B     are a very old kind of animal   □ 

 C     have stopped people from playing golf  □ 

 D     will be treated with weedkiller   □ 
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   (ELEV) 
 

8.  What did the court decide? 

A     The snails must be studied regularly  □ 

 B     The grass must be kept short and tidy   □ 

 C     The building plans must be given up at once  □ 

 D     The snails must be removed from the golf course □ 

 

 

(Canada) 

9. After the oil spills in the Pine River… 

A     water reservoirs have been destroyed   □ 

 B     lots of oil barrels have disappeared  □ 

 C     animal life is seriously damaged   □ 

 D     several fires have occurred   □ 

 

 

10.  The water reserves in Chetwynd can last for_____________________________ 

 

________________________________________________________________   

 

 

 (Peru) 
11. What is reported about the Indians of Peru?  

 They… 

A     don’t know how to cure tuberculosis   □ 

 B     will send students to Washington University   □ 

 C     learn medical practice from Dr. Lewis  □ 

 D     teach researchers about useful plants  □ 

 

 

12. What is said about tuberculosis? 

A     A cure for it has been found recently   □ 

 B     People thought it no longer existed in the US   □ 

 C     People suffering from it become aggressive  □ 

 D     It only affects people living in poor conditions  □ 
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(ELEV) 

 

(Russia) 

(This news item is very short) 

13. What is said about the weather? 

A     There was too little rain   □ 

 B     Temperatures were never below zero   □ 

 C     Warm weather was followed by cold  □ 

 D     It was an extremely cold winter   □ 

 

 

14.  Why did the reindeer die? 

 They… 

A     could not find food    □ 

 B     froze to death    □ 

 C     sank into the ground    □ 

 D     ate rotten food    □ 
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LYSSNA: BEDÖMNINGSMATRIS                   (LÄRARE) 
 
Markera med färg i matrisen vilken nivå eleven befinner sig på.    
 
NIVÅ 1 
 Klarar inte alls 

uppgiften                         
Klarar delvis 
uppgiften 

Klarar 
uppgiften 

Klarar uppgiften 
med lätthet 

1. Bilder  
 

   

2. Instruktioner  
 

   

 
NIVÅ 2 
 Rätt svar Klarar inte alls 

uppgiften                         
Klarar delvis 
uppgiften 

Klarar 
uppgiften 

Klarar uppgiften 
med lätthet 

1. Monday     
 

2. sunny   
sunshine   
sun 
 
windy  
wind 

    

3. 920 857     
 

4. eyes     
 

5. 2.15  
14.15 
two fifteen       
a quarter past two 

    

6. red 
black 
white 

    

7. June     
 

8. 3  
three weeks 

    

9. eggs   
 
potatoes 

    

10. horse   
 
kittens/cats 

    

 
 
Elevens namn:  ________________________________  

 
 
 
 
 
 



LYSSNA: BEDÖMNINGSMATRIS                 (LÄRARE) 
 
NIVÅ 3                       
 Rätt svar Klarar inte alls 

uppgiften                         
Klarar delvis 
uppgiften 

Klarar uppgiften Klarar 
uppgiften med 
lätthet 

1. 50 
 
 

    

2. B 
 
 

 
 

   

3. D 
 

 
 

   

4. C 
 
 

 
 

   

5. A 
  
 

 
 

   

6. 1,000 
(one) thousand 

    

7. B 
 

    

8. A 
 

    

9. C 
 

    

10. three to six   
3–6 weeks 

    

11. D 
 

    

12. B 
 

    

13. C 
 

    

14. A 
 

    

 
 
Elevens namn:  ________________________________  
 
 
 
 
 
 



SKRIVA: NIVÅ 1     (ELEV)
  
Denna uppgift genomförs av modersmålslärare/tolk. Modersmålsläraren/tolken läser upp 
två meddelanden på elevens modersmål. Eleven skriver ned dem på engelska. 
Meddelandena finns i rutorna nedan.  
 
Läs på elevens modersmål: 
Tänk dig att du är ensam hemma. Telefonen ringer och du svarar. Det är din pappa som 
frågar efter din mamma. Hon är inte hemma så du tar ett meddelande. Skriv en lapp till 
din mamma och berätta vad pappa har sagt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Läs på elevens modersmål: 
Tänk dig att du är ensam hemma. Telefonen ringer och du svarar. Det är din kusin Ali 
som frågar efter din syster Mina. Mina är inte hemma så du tar ett meddelande. Skriv en 
lapp till din syster och berätta vad kusinen har sagt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mamma 

 
Du måste ringa pappa. 

Han är på sjukhuset. 

Han är sjuk. 

Han vill träffa dig. 

Mina 

 
Det är fest på lördag. 

Festen är hemma hos Ali.  

Det kommer att finnas mycket mat. 

Det kommer att finnas musik från vårt hemland. 

Ali hoppas att du kan komma. 

 



SKRIVA: NIVÅ 2     (ELEV) 
 
Det här är ett brev från en flicka som ska flytta till Sverige. Hon vill veta hur det är att 
flytta till ett nytt land.  Svara på hennes brev. Berätta så mycket som du kan. Du kan också 
ställa frågor till henne.  
 
This is a letter from a girl who is going to move to Sweden.  She wants to know what it’s 
like to move to a new country.  Answer her letter. Tell her as much as you can. You can also 
write questions to her.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dear friend in Sweden,  
 
My name is Inya. I’m 12 years old and I come from Pakistan. My 
family is going to move to Sweden soon. I’m excited but very 
nervous about this. I have never been outside my country before, 
and I don’t know anything about Sweden. I would like to know 
what it’s like to move to a new country. I hope to get a letter from 
somebody who has also moved to Sweden from another country.  
 
I want to know everything… 
 about you and your family 
 where you come from 
 why you moved to Sweden 
 what it’s like to be from another country 
 what school is like 
 what you can do in your free time 
 what it’s like to learn the language 
 what the weather is like 
 what kind of clothes I will need 
 what kind of food you can eat in Sweden 
 what is good about the country 
 what is strange or bad about the country 
 what I can watch on TV 
 what sports I can take part in 
 
I really want to learn how to use a computer. Can I do that in 
school?  
 
Best wishes,  
Inya 



SKRIVA: NIVÅ 3     (ELEV) 
 
Låtsas att du arbetar på en lokaltidning. Du har en spalt där du kan skriva om saker som 
du tycker är viktiga.  
 
Ditt jobb är att… 
- ge din åsikt om saker som händer i världen 
- förklara varför du har den åsikten 
- försöka övertyga människor att tycka som du gör  
- ge exempel som stöder din åsikt 
 
Du kan låtsas att vara någon annan om du vill.  
Hitta en passande rubrik till din text. 
Signera texten med ditt riktiga namn eller ditt påhittade namn.  
 
Pretend that you work for a local newspaper. You have a column where you can write 
about things that you feel are important.  
 
Your job is to… 
- give your opinion of things that happen in the world 
- explain why you have that opinion 
- try to convince people to agree with you 
- give examples that support your point 
 
You can pretend to be somebody else if you want to. 
Find a suitable title for your text. 
Sign it with your real name or your “fake name”. 
_______________________________________________________________ 
 
Topics you may want to write about… 
 
 What is a good lifestyle? 

 What family means to people 

 What it’s like to be young 

 Wars and conflicts in the world 

 Different ways of preventing crimes  

 The importance of taking care of the environment 

 Ways of understanding people of different cultures 

 What religion means to people 

 Travelling to other countries 

 TV and Internet – ways of communicating with the world 

 

 
 



SKRIVA: BEDÖMNINGSMATRIS                                  (LÄRARE) 
 
Markera i matrisen vilka förmågor eleven visar prov på.  
 
NIVÅ 1 
 Klarar inte alls 

uppgiften                         
Klarar delvis 
uppgiften 

Klarar uppgiften Klarar uppgiften med 
lätthet 

Eleven kan skriva 
ett meddelande.  

Eleven kan inte 
återge 
informationen.  

Eleven kan 
återge delar av 
informationen, 
så att det går 
att förstå.  
 
Meddelandet 
kan bestå av 
enstaka ord.  

Eleven kan återge i 
princip all 
information på ett 
begripligt sätt.  
 
Meddelandet 
består delvis eller 
helt av meningar 

Eleven kan återge all 
information på ett 
tydligt och 
lättbegripligt sätt. 
 
Meddelandet är skrivet 
med god 
språkriktighet.  

 
NIVÅ 2 
 Klarar inte alls 

uppgiften                         
Klarar delvis 
uppgiften 

Klarar 
uppgiften 

Klarar 
uppgiften med 
lätthet 

Innehåll 
Hur fylligt är innehållet? 
 
Hur stort ordförråd 
använder eleven? 

Otillräckligt 
innehåll för att 
lösa uppgiften. 

Magert 
innehåll. 
 
Gör sig delvis 
förstådd. 

Tillräckligt 
ordförråd för att 
göra sig förstådd. 

Fylligt innehåll. 
 
Varierat, och 
omfångsrikt 
ordförråd. 

Struktur 
Har texten en tydlig 
struktur? 
 
Kan eleven binda ihop 
textens olika delar? 
 
 

Texten är helt 
oorganiserad. 
 
Ingen koppling 
finns mellan 
delarna.  

Texten har en 
viss struktur. 
 
Någon form av 
övergång finns 
i delar av 
texten.  

Texten är till 
största delen 
strukturerad.  
 
Eleven använder 
enkla ord för 
text- bindning.  

Texten har en 
tydlig struktur. 
 
Eleven binder 
ihop textens 
delar på ett 
varierat och 
säkert sätt.  

Meningsbyggnad/ 
grammatik 
Kan eleven bygga meningar? 
 
Kan eleven stava? 
 
Är meningarna grammatiskt 
korrekta? 

Använder 
huvudsakligen 
ofullständiga 
meningar.  
Texten är 
obegriplig.  

Bygger delvis 
begripliga 
meningar.  
 
Stavningen är 
delvis 
begriplig.  
 
 

Bygger 
begripliga 
meningar som 
består av flera 
ord.  
 
Stavningen av 
vanliga ord är 
övervägande 
korrekt. 
 
Viss grammatisk 
korrekthet.  

Bygger i 
huvudsak 
korrekta, 
varierade 
meningar. 
 
Få stavfel. 
 
 
 
I stort sett 
korrekt 
grammatik.  

Språkstrategier 
Kan eleven ta sig förbi 
språkliga problem? 

Hittar inga sätt 
att komma 
vidare när 
problem uppstår.  

Försök finns till 
att förklara 
eller använda 
närbesläktade 
ord som 
betyder 
ungefär samma 
sak.  

Kan använda ett 
par sätt att 
komma vidare 
vid problem, t.ex. 
omformulerar, 
förklarar, 
exemplifierar 

Kan med lätthet 
använda många 
olika strategier 
för att föra fram 
sitt budskap 

 
Elevens namn:  ________________________________  



SKRIVA: BEDÖMNINGSMATRIS                                  (LÄRARE) 
 
Markera i matrisen vilka förmågor eleven visar prov på.  
 
NIVÅ 3 
 Klarar inte alls 

uppgiften                         
Klarar delvis 
uppgiften 

Klarar uppgiften Klarar 
uppgiften 
med lätthet 

Innehåll 
Hur fylligt är innehållet? 
 
Hur stort ordförråd 
använder eleven? 

Otillräckligt innehåll 
för att lösa 
uppgiften. 

Magert 
innehåll. 
Gör sig delvis 
förstådd. 

Tillräckligt 
ordförråd för att 
göra sig förstådd. 

Fylligt 
innehåll. 
Varierat, och 
omfångsrikt 
ordförråd. 

Struktur 
Har texten en tydlig 
struktur? 
 
Kan eleven binda ihop 
textens olika delar? 
 
 
 

Texten är helt 
oorganiserad. 
 
Ingen koppling finns 
mellan delarna.  

Texten har en 
viss struktur. 
 
Någon form av 
övergång finns 
i delar av 
texten.  

Texten är till 
största delen 
strukturerad.  
 
Eleven använder 
enkla ord för text- 
bindning.  

Texten har en 
tydlig 
struktur. 
 
Eleven binder 
ihop textens 
delar på ett 
varierat och 
säkert sätt.  

Argumentation 
Kan eleven framföra egna 
åsikter? 
 
Kan eleven argumentera 
och underbygga åsikterna 
med exempel? 

Får inte fram ett 
begripligt budskap.  
 

Framför delvis 
egna åsikter. 
 
Kan ge något 
argument.  
 

Framför några 
egna åsikter 
 
Har några 
argument eller 
exempel.  

Framför 
åsikter och 
argumenterar 
trovärdigt.  
 
Ger träffande 
exempel. 

Meningsbyggnad/gram
matik 
Kan eleven bygga 
meningar? 
 
Kan eleven stava? 
 
Är meningarna 
grammatiskt korrekta? 
 

Använder 
huvudsakligen 
ofullständiga 
meningar.  
Texten är 
obegriplig.   

Bygger delvis 
begripliga 
meningar.  
 
Stavningen är 
delvis 
begriplig.  
 
 

Bygger begripliga 
meningar som 
består av flera 
ord.  
 
Stavningen av 
vanliga ord är 
övervägande 
korrekt. 
 
Viss grammatisk 
korrekthet.  
 

Bygger i 
huvudsak 
korrekta, 
varierade 
meningar. 
 
Få stavfel. 
 
 
 
 
I stort sett 
korrekt 
grammatik.  

Språkstrategier 
Kan eleven ta sig förbi 
språkliga problem? 

Hittar inga sätt att 
komma vidare när 
problem uppstår.  

Försök finns till 
att förklara 
eller använda 
närbesläktade 
ord som 
betyder 
ungefär samma 
sak.  

Kan använda ett 
par sätt att 
komma vidare vid 
problem, t.ex. 
omformulerar, 
förklarar, 
exemplifierar 

Kan med 
lätthet 
använda 
många olika 
strategier för 
att föra fram 
sitt budskap 

 
Elevens namn:  ________________________________  
 
 
 
 


