
Task 

During week 2-6 you are going to work with your chosen subject (hackschooling). The 

following skills must be included in your work: 

 Read 

 Listen 

 Speak 

 Write 

 

1. Make a plan. What are you going to work with? Narrow it down! How are you going 

to get necessary input?  

2. Share your plan with your peer-friend. Give eachother feedback. Look at the 

assessment and make sure that all skills are included!  

3. You have 9 lessons to finish your work. Those of you who have English as a modern 

language may use these lessons too. Don’t forget to work at home as well!  

4. By the end of each lesson you are going to evaluate and make further plans for your 

work. Let your peer-friend give you feedback of what you have written. Don’t forget 

that you can show your skills when you evaluate as well… 

 The questions to reflect upon are: 

 

o What have I learnt today?  

o What do I need to do at home until next lesson? 

o What can I improve for next lesson?  

 

5. Formative assessment from the teacher will be given after week 3, 5 & 7! Make sure 

that you hand in your book on Fridays these weeks. After week 7 - make sure that all 

skills are included and can be assessed. 

6. Presentations will be held during week 7. Be prepared!  

 

 

 



I engelskans kursplan står det att du ska utveckla din förmåga att: 

 Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter 

 Formulera dig och kommunicera i tal och skrift 

 Använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd 

 Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang 

 Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika 

sammanhang och delar av världen där engelska används.  

 

Läsa och höra 

Detta bedöms Påbörjat På god 
väg 

Kan Utveckla 

Förstå innehåll i talad 
engelska och i texter 
 

    

Använder sig av 
strategier vid 
lyssnande och läsning 

    

Väljer texter och talat 
språk från olika medier 
 

    

Lösa problem och för-
bättra interaktion  
 

    

 

Tala och skriva 

Detta bedöms Påbörjat På god 
väg 

Kan Utveckla 

Redogöra, diskutera 
och kommentera 
innehåll 

    

Formulera sig, uttrycka 
sig efter syfte, 
mottagare och 
situation 

    

Bearbeta och göra 
förbättringar av egna 
framställningar  

    

Lösa problem och 
förbättra interaktion  
 

    

 


