
 
 
 

Skriftlig bedömning Engelska enligt 7 kap 9 § Grundskoleförordningen (2008:525) 

 

Elevens namn 

 

Personnummer 

 

 

 E C A Uppnått 
 

1 
Eleven kan förstå det 
huvudsakliga innehållet och 
uppfatta tydliga detaljer i 
talad engelska i måttligt 
tempo. 

Eleven kan förstå det 
huvudsakliga innehållet och 
uppfatta väsentliga detaljer i 
talad engelska i måttligt 
tempo. 

Eleven kan förstå såväl helhet 
som detaljer i talad engelska i 
måttligt tempo.  

☐ Ej uppnått E 

☐ Uppnått E 

☐ Uppnått C 

☐ Uppnått A 

 

2 

 

Eleven kan förstå det 
huvudsakliga innehållet och 
uppfatta tydliga detaljer i 
lättillgängliga texter i olika 
genrer. 

Eleven kan förstå det 
huvudsakliga innehållet och 
uppfatta väsentliga detaljer i 
lättillgängliga texter i olika 
genrer. 

Eleven kan förstå såväl helhet 
som detaljer i lättillgängliga 
texter i olika genrer.  

☐ Ej uppnått E 

☐ Uppnått E 

☐ Uppnått C 

☐ Uppnått A 

 

3 

Eleven visar sin förståelse 
genom att översiktligt 
redogöra för, diskutera och 
kommentera innehåll och 
detaljer i talad engelska samt 
genom att med godtagbart 
resultat agera utifrån budskap 
och instruktioner i innehållet. 

Eleven visar sin förståelse 
genom att välgrundat 
redogöra för, diskutera och 
kommentera innehåll och 
detaljer i talad engelska samt 
genom att med 
tillfredställande resultat 
agera utifrån budskap och 
instruktioner i innehållet. 

Eleven visar sin förståelse 
genom att välgrundat och 
nyanserat redogöra för, 
diskutera och kommentera 
innehåll och detaljer i talad 
engelska samt genom att med 
gott resultat agera utifrån 
budskap och instruktioner i 
innehållet. 

☐ Ej uppnått E 

☐ Uppnått E 

☐ Uppnått C 

☐ Uppnått A 

 

4 

Eleven visar sin förståelse 
genom att översiktligt 
redogöra för, diskutera och 
kommentera innehåll och 
detaljer i texter samt genom 
att med godtagbart resultat 
agera utifrån budskap och 
instruktioner i innehållet. 

Eleven visar sin förståelse 
genom att välgrundat 
redogöra för, diskutera och 
kommentera innehåll och 
detaljer i texter samt genom 
att med tillfredställande 
resultat agera utifrån budskap 
och instruktioner i innehållet. 

Eleven visar sin förståelse 
genom att välgrundat och 
nyanserat redogöra för, 
diskutera och kommentera 
innehåll och detaljer i texter 
samt genom att med gott 
resultat agera utifrån budskap 
och instruktioner i innehållet. 

☐ Ej uppnått E 

☐ Uppnått E 

☐ Uppnått C 

☐ Uppnått A  

 

5 

För att underlätta sin 
förståelse av innehållet i det 
talade språket kan eleven 
välja och använda sig av 
någon strategi för lyssnande. 

För att underlätta sin 
förståelse av innehållet i det 
talade språket kan eleven i 
viss utsträckning välja och 
använda sig av strategier för 
lyssnande. 

För att underlätta sin 
förståelse av innehållet i det 
talade språket kan eleven i 
viss utsträckning välja och 
använda sig av strategier för 
lyssnande. 

☐ Ej uppnått E 

☐ Uppnått E 

☐ Uppnått C 

☐ Uppnått A  

 

6 

För att underlätta sin 
förståelse av innehållet i 
texterna kan eleven välja och 
använda sig av någon strategi 
för läsning. 

För att underlätta sin 
förståelse av innehållet i 
texterna kan eleven i viss 
utsträckning välja och 
använda sig av strategier för 
läsning. 

För att underlätta sin 
förståelse av innehållet i 
texterna kan eleven i viss 
utsträckning välja och 
använda sig av strategier för 
läsning. 

☐ Ej uppnått E 

☐ Uppnått E 

☐ Uppnått C 

☐ Uppnått A 
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7 

Eleven kan välja texter från 
olika medier samt med viss 
relevans använda det valda 
materialet i sin egen 
produktion och interaktion. 

Eleven kan välja texter från 
olika medier samt på ett 
relevant sätt använda det 
valda materialet i sin egen 
produktion och interaktion. 

Eleven kan välja texter från 
olika medier samt på ett 
relevant och effektivt sätt 
använda det valda materialet 
i sin egen produktion och 
interaktion. 

☐ Ej uppnått E 

☐ Uppnått E 

☐ Uppnått C 

☐ Uppnått A 

 

8 

Eleven kan välja talat språk 
från olika medier samt med 
viss relevans använda det 
valda materialet i sin egen 
produktion och interaktion. 

Eleven kan välja talat språk 
från olika medier samt på ett 
relevant sätt använda det 
valda materialet i sin egen 
produktion och interaktion. 

Eleven kan välja talat språk 
från olika medier samt på ett 
relevant och effektivt sätt 
använda det valda materialet 
i sin egen produktion och 
interaktion. 

☐ Ej uppnått E 

☐ Uppnått E 

☐ Uppnått C 

☐ Uppnått A 

 

9 

I muntliga framställningar i 
olika genrer kan eleven 
formulera sig enkelt, 
begripligt och relativt 
sammanhängande. 

I muntliga framställningar i 
olika genrer kan eleven 
formulera sig relativt 
varierat, relativt tydligt och 
relativt sammanhängande. 
Eleven formulerar sig även 
med visst flyt och i någon 
mån anpassat till syfte, 
mottagare och situation. 

I muntliga framställningar i 
olika genrer kan eleven 
formulera sig relativt 
varierat, tydligt och 
sammanhängande. Eleven 
formulerar sig även med flyt 
och viss anpassning till syfte, 
mottagare och situation. 

☐ Ej uppnått E 

☐ Uppnått E 

☐ Uppnått C 

☐ Uppnått A 

 

10 

I skriftliga framställningar i 
olika genrer kan eleven 
formulera sig enkelt, 
begripligt och relativt 
sammanhängande. 

I skriftliga framställningar i 
olika genrer kan eleven 
formulera sig relativt 
varierat, relativt tydligt och 
relativt sammanhängande. 
Eleven formulerar sig även 
med visst flyt och i någon 
mån anpassat till syfte, 
mottagare och situation. 

I skriftliga framställningar i 
olika genrer kan eleven 
formulera sig relativt 
varierat, tydligt och 
sammanhängande. Eleven 
formulerar sig även med flyt 
och viss anpassning till syfte, 
mottagare och situation. 

☐ Ej uppnått E 

☐ Uppnått E 

☐ Uppnått C 

☐ Uppnått A 

 

11 

För att förtydliga och variera 
sin kommunikation kan 
eleven bearbeta och göra 
enkla förbättringar av egna 
framställningar. 

För att förtydliga och variera 
sin kommunikation kan 
eleven bearbeta och göra 
välgrundade förbättringar av 
egna framställningar. 

För att förtydliga och variera 
sin kommunikation kan 
eleven bearbeta, och göra 
välgrundade förbättringar av, 
egna framställningar. 

☐ Ej uppnått E 

☐ Uppnått E 

☐ Uppnått C 

☐ Uppnått A 

 

12 

I muntlig interaktion i olika 
sammanhang kan eleven 
uttrycka sig enkelt och 
begripligt samt i någon mån 
anpassat till syfte, mottagare 
och situation. 

I muntlig interaktion i olika 
sammanhang kan eleven 
uttrycka sig tydligt och med 
visst flyt samt med viss 
anpassning till syfte, 
mottagare och situation. 

I muntlig interaktion i olika 
sammanhang kan eleven 
uttrycka sig tydligt och med 
flyt samt med viss anpassning 
till syfte, mottagare och 
situation. 

☐ Ej uppnått E 

☐ Uppnått E 

☐ Uppnått C 

☐ Uppnått A 

 
13 

I skriftlig interaktion i olika 
sammanhang kan eleven 
uttrycka sig enkelt och 
begripligt samt i någon mån 
anpassat till syfte, mottagare 
och situation. 

I skriftlig interaktion i olika 
sammanhang kan eleven 
uttrycka sig tydligt och med 
visst flyt samt med viss 
anpassning till syfte, 
mottagare och situation. 
 

I skriftlig interaktion i olika 
sammanhang kan eleven 
uttrycka sig tydligt och med 
flyt samt med viss anpassning 
till syfte, mottagare och 
situation. 

☐ Ej uppnått E 

☐ Uppnått E 

☐ Uppnått C 

☐ Uppnått A 
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14 

Eleven kan välja och använda 
sig av i huvudsak fungerande 
strategier som i viss mån 
löser problem i och förbättrar 
den muntliga interaktionen. 

Eleven kan välja och använda 
sig av fungerande strategier 
som löser problem i och 
förbättrar den muntliga 
interaktionen. 

Eleven kan välja och använda 
sig av väl fungerande 
strategier som löser problem 
i och förbättrar den muntliga 
interaktionen och för den 
framåt på ett konstruktivt 
sätt. 

☐ Ej uppnått E 

☐ Uppnått E 

☐ Uppnått C 

☐ Uppnått A 

 

15 

Eleven kan välja och använda 
sig av i huvudsak fungerande 
strategier som i viss mån 
löser problem i och förbättrar 
den skriftliga interaktionen. 

Eleven kan välja och använda 
sig av fungerande strategier 
som löser problem i och 
förbättrar den skriftliga 
interaktionen. 

Eleven kan välja och använda 
sig av väl fungerande 
strategier som löser problem 
i och förbättrar den skriftliga 
interaktionen och för den 
framåt på ett konstruktivt 
sätt. 

☐ Ej uppnått E 

☐ Uppnått E 

☐ Uppnått C 

☐ Uppnått A 

 

16 

Eleven diskuterar översiktligt 
några företeelser i olika 
sammanhang och områden 
där engelska används, och 
kan då också göra enkla 
jämförelser med egna 
erfarenheter och kunskaper. 

Eleven diskuterar utförligt 
några företeelser i olika 
sammanhang och områden 
där engelska används, och 
kan då också göra 
välutvecklade jämförelser 
med egna erfarenheter och 
kunskaper. 

Eleven diskuterar utförligt 
och nyanserat några 
företeelser i olika 
sammanhang och områden 
där engelska används, och 
kan då också göra 
välutvecklade och 
nyanserade jämförelser med 
egna erfarenheter och 
kunskaper. 

☐ Ej uppnått E 

☐ Uppnått E 

☐ Uppnått C 

☐ Uppnått A 

 

Stödåtgärder som har vidtagits och dokumenterats i åtgärdsprogram: 

Specialpedagogisk insats ☐ JA 

Undervisning i liten undervisningsgrupp ☐ JA 

Anpassad studiegång ☐ JA 

Annat stöd 

  

 

Datum 

 

Undervisande lärares underskrift 
 

 
 

 
7 kap 9§ Grundskoleförordningen Om en elev inte når upp till de mål i ett ämne som enligt kursplanen ska ha uppnåtts i slutet av det nionde skolåret, 

ska betyg inte sättas i ämnet. Betyg ska inte heller sättas i ett ämnesblock om eleven inte når upp till målen i samtliga ämnen som ingår i ämnesblocket. 

 

I fall som avses i första stycket ska en skriftlig bedömning av elevens kunskapsutveckling i ämnet eller ämnesblocket ges. Av bedömningen kan också 
framgå de stödåtgärder som har vidtagits. Bedömningen ska undertecknas av läraren. Förordning (2008:525). 

 


