
En 1-6 

Dokumentation – engelska Elevens namn: 

Muntlig produktion och 
interaktion 

Åk 
Datum 

Förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal 
Bedömningsfaktorer: t.ex. begriplighet, strategier, språk (se s. 19 ) 

Lärar-
signatur 

Lisa’s Room 

Lisa’s Room 

Lisa’s Room 

Ask Me! – Tell Me! 

Ask Me! – Tell Me! 

Övrigt 



En 1-6 

 
 

Dokumentation – engelska  Elevens namn:       

Skriftlig produktion och 
interaktion 

Åk 
Datum 

Förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i skrift  
Bedömningsfaktorer: t.ex. begriplighet, strategier, språk (se s. 34 ) 

Lärar-
signatur 

Who Are You?                   

A Place I Like                   

Övrigt                   

 
 



En 1-6 

Dokumentation – engelska Elevens namn: 

Reception – lyssna Åk 
Datum 

Förståelse av talad engelska samt förmåga att tolka innehållet 
Förmåga att använda språkliga strategier 

Lärar-
signatur 

Teddy Bear and Elephant 

Where Are They? 

Dialogues 

News Magazine 

Travelling to School 

Övrigt 



En 1-6 

Dokumentation – engelska Elevens namn: 

Reception – läsa Åk 
Datum 

Förståelse av skriven engelska samt förmåga att tolka innehållet 
Förmåga att använda språkliga strategier 

Lärar-
signatur 

Please, Kids! 

Words 

At the Same Time 

Fun Things to Do 

In the Deep 

Övrigt 
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