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Abstract 

 

The purpose of this study is to show how some Swedish teachers in the grades four to six assess the 

subject of English and what impact the national tests have on teachers’ way of looking at assessments 

and grades and how teachers are supposed to work with assessment and grading according to the 

curriculum and the education act. The method of this study has been interviews with principals, 

teachers and pupils to get as many perspectives of the subject as possible. It has contributed to an 

interesting content and the end result will be as fundamental as it can be. The findings of this study 

show that teachers teaching English in Sweden have a great responsibility because of the lack of 

subject priority and communication between themselves, the government and other authorities in the 

world of education. They are also in a position of having to further train themselves to get new sources 

for their teaching and assessment of their students. 
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1 Inledning 

En av lärarnas huvuduppgifter i skolan är att bedöma elevernas kunskaper inom de 

praktiserade ämnena. Att arbeta med bedömning är väsentligt för elevernas fortsatta 

kunskapsutveckling, motivation och framtid, men det är ett tidskrävande arbete som 

genererar press på lärarna. I läroplanen står det att bedömningen i ämnet engelska ska, 

precis som de andra kärnämnena, stödjas av styrdokumenten för årskurs fyra till sex och 

de nationella proven i årskurs sex men det finns stora skillnader mellan engelskämnet och 

de andra två kärnämnena, svenska och matematik, vilket syns tydligt i läroplanen 

(Skolverket, 2011a). 

 

Av de tre kärnämnena i skolan idag så är det endast engelskan som inte avstäms i årskurs 

tre. Det finns heller inga nationella krav på skolorna att börja sin engelskundervisning i 

årskurs ett och eleverna har heller inga kunskapskrav att nå i årskurs tre. Skolorna ska 

enbart förhålla sig till ett centralt innehåll i ämnet som är riktat mot årskurserna ett till tre. 

Inom matematiken och svenskan har läroplanen tydliga riktlinjer för kunskapskraven 

redan i de tidigare åldrarna, där eleverna ska visa att de har utvecklat kunskaper och 

skapat förståelse för ämnet. Detta lämnas dock helt i engelskämnet, där eleverna enbart 

ska få känna på engelskan i olika former under de första åren i skolan. Lärarna har alltså 

inte med sig något bedömningsmaterial in i arbetet med ämnet inför kommande 

betygssättning i årskurs sex.  

 

Under den verksamhetsförlagda delen av min lärarutbildning har jag uppmärksammat att 

de lärare som arbetar med några av eller alla tre kärnämnena oftast lägger engelskämnet 

mer åt sidan. Hur prioriterat är ämnet i skolan idag? Märker de lärare som bara har 

engelskämnet att det blir lite marginaliserat i jämförelse med andra ämnen. 

Skolverket har, i avsaknad av kunskapskrav i engelska i årskurs 3, gett ut ett diagnostiskt 

material som lärare i årskurserna 1 till 6 kan använda som uppbyggnadsdel i sin 

bedömning, men det sker ingen uppföljning från Skolverket där de blir försäkrade om att 

lärare faktiskt använder materialet. Annat material som lärare har som officiell 

bedömningsmall är den gemensamma europeiska referensramen1 (Skolverket, 2009) men 

även detta material används i mycket olika utsträckning av olika lärare. Hur kontinuerligt 

dessa material används i skolan eller om lärarna ens är medvetna om att materialet finns 

och ska användas är något som jag vill kartlägga eftersom detta är det bedömningsstöd 

som ligger till grund för hur vår svenska skola ska arbeta med bedömning i engelska. 

 

Jag vill med denna undersökning försöka skapa en bild av lärares bedömning inom 

engelskämnet med fokus på relationen till Lgr 11, GERS, det diagnostiska materialet och 

det nationella provet i årskurs sex (Skolverket, 2009, 2011a). Jag vill även undersöka hur 

lärare använder dessa material och hur lärare ser på den utsatthet som ämnet har hamnat 

i när läroplanen skapar obalans gentemot svenskämnet och matematiken. Utöver lärarnas 

                                                 
1 GERS 
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syn på ämnet så kommer rektorer och elever syn att integreras för att få en fylligare bild 

av ämnet och dess bedömning. 

 

Att fördjupa mig i detta ämne kommer förhoppningsvis att bidra till min 

professionsutveckling på ett positivt sätt och kunna ge mig en bild av hur bedömning i 

engelskämnet utförs och ser ut idag.  
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2 Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att kartlägga hur bedömningen i ämnet engelska 

bedrivs i årskurserna fyra till sex och hur bedömningen är avsedd att bedrivas utifrån 

aktuella styrdokumenten och GERS. Studien ska även undersöka hur det nationella 

provet i årskurs sex och lärarnas egna bedömningsunderlag påverkar bedömningen 

samt hur eleverna ser på ämnet engelska.  

2.2 Frågeställningar 

 Hur ser lärare i årskurs fyra till sex på avsaknaden av kunskapskrav från ämnet 

engelska i årskurs tre? 

 Vad ska bedömas i engelskämnet enligt styrdokumenten? Hur och vad bedömer 

lärare i årskurserna fyra till sex i ämnet idag? 

 Hur stor vikt har ämnesprovet i engelska i årskurs sex för bedömningen och 

betygsättningen i årskurs sex? 

 Vad tycker eleverna om hur undervisningen i ämnet engelska fungerar idag? 
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3 Tidigare forskning 

3.1 Hur bedömningen ska utföras utifrån GERS.  

 Den gemensamma europeiska referensramen för språk. 

Den svenska kursplanen är utformad efter den gemensamma europeiska referensramen 

för språk2 som Europarådet tog fram 2009. GERS utgör en gemensam grund för att 

utarbeta kursplaner, läroplaner, examina och läromedel för språkinlärning i hela Europa. 

Den tillhandahåller en omfattande beskrivning av de kunskaper och färdigheter man 

måste tillägna sig för att kunna kommunicera framgångsrikt på ett visst språk (Skolverket, 

2009). Genom att fungera som en gemensam grund för en tydlig beskrivning av mål, 

innehåll och metoder kommer referensramen att öka öppenheten i kurser, kursplaner och 

examina och på så sätt främja det internationella samarbetet inom området moderna språk. 

I dokumentet har Europarådet satt upp två huvudsakliga mål som referensramen byggts 

upp på: 

1. Att uppmana alla som är aktiva inom språkområdet, däribland språkinlärarna själva, att fundera 

över bland annat följande frågor: 

 • Vad gör vi egentligen när vi talar med (eller skriver till) varandra? 

 • Vad är det som gör det möjligt för oss att agera på det här sättet? 

 • Hur mycket av detta måste vi lära oss när vi försöker använda ett nytt språk? 

 • Hur sätter vi upp våra mål och bedömer våra framsteg på vägen från total okunnighet till att faktiskt 

behärska språket? 

 • Hur går det till när man lär sig ett språk? 

 • Vad kan vi göra för att hjälpa oss själva och andra att lära sig ett språk bättre? 

 

2. Att göra det lättare för dem som är praktiskt verksamma på området att tala om för varandra och 

sin ”kundkrets” vad de vill hjälpa inlärarna att uppnå, och hur de går till väga för att göra det” 

(Skolverket, 2009). 

 

Med dessa grundläggande mål i åtanke uppmanar Europarådet alla som ägnar sig åt att 

organisera språkinlärning att i sitt arbete utgå från inlärarnas behov, motivation, 

egenskaper och förutsättningar i språkutlärningen. GERS (Skolverket, 2009) menar att 

alla parter inom språkinlärning så som lärare, utbildningsmyndigheter, provbedömare, 

läromedelsförfattare med flera måste vara eniga om de huvudsakliga målen mot en 

värdefull språkinlärning för att inlärarna ska kunna nå dem. 

 

Skolverket (2009) skriver att avsikten med GERS inte är att tala om för dem som är 

praktiskt verksamma inom språkområdet vad de ska göra eller hur de ska göra det. 

Referensramen ställer frågor, men ger inga svar. Syftet med Gemensam europeisk 

referensram för språk är varken att fastställa vilka mål användarna bör sträva efter eller 

                                                 
2 Hädanefter benämnd som GERS 
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vilka metoder de bör använda. Referensramen är uppbyggd av sex nivåer för 

språkkunskaper (A1-C2) där de två första nivåerna (A1 och A2) står för användare på 

nybörjarnivå. De två första nivåerna har fått två begrepp kopplade till sig, dessa är 

breakthrough och waystage, som syftar till de absolut första stegen i språkinlärning där 

man börjar förstå och börjar kunna uttrycka sig själv på ett förståeligt men begränsat sätt 

i målspråket. Nivå A2 är den nivå som visar godtagbara kunskaper för årskurs sex. 

Lärarna ska med hjälp av GERS-nivåerna kunna bedöma elevernas språknivåer inom 

både interaktion och produktion.  

 

I GERS står det att de europeiska språknivåerna är ett verktyg för att kartlägga de framsteg 

den lärande gör i takt med att hen bygger upp sin språkfärdighet inom de olika 

parametrarna i beskrivningsmodellen (Skolverket, 2009). Som tidigare nämnts är det 

nybörjarnivåerna A1 och A2 som visar godtagbara kunskaper förårskurs ett till sex, dessa 

kan övergripligt beskrivas på detta sätt: 

Nivå A1: Kan förstå och använda välkända, vardagliga uttryck och mycket grundläggande fraser 

som syftar till att möta konkreta behov. Kan presentera sig själv och andra samt ställa och besvara 

frågor om personliga förhållanden som var han/hon bor, personer han/hon känner och saker han/hon 

har. Kan samtala på ett enkelt sätt under förutsättning att samtalspartnern talar långsamt och tydligt 

och är beredd att hjälpa till. 

Nivå A2: Kan förstå meningar och vanliga uttryck som rör omedelbara behov (t.ex. mycket 

grundläggande information om individ och familj, inköp, lokal geografi, sysselsättning). Kan 

kommunicera i enkla och rutinmässiga sammanhang som kräver ett enkelt och direkt utbyte av 

information. Kan i enkla termer beskriva delar av sin egen bakgrund, sin närmaste omgivning samt 

förhållanden inom områden som rör omedelbara behov.(Skolverket, 2009) 

 

Keaveney och Lundberg (2014) skriver att även dessa absoluta nybörjarnivåer av 

språkinlärning har en viktig betydelse då de i klassrummet kan hjälpa lärare och elever 

att definiera mål och inlärningsresultat, planera lektioner och skapa bedömningsmaterial 

för språkinlärningen. Att börja med språkinlärning så tidigt som möjligt skapar en trivsel 

i inlärningen och ett mål till att få ett större omfång, mer hållbar och livslång 

språkkunskap i sin språkinlärning. De nämner även att tydligheten hos språknivåerna 

bidrar till motivationshöjningar för både lärare och elev. Lärare ska inte med detta 

material tvinga fram en snabb inlärningsprocess av eleverna för att nå så höga nivåer som 

möjligt utan de ska se nivåerna som en möjlighet att fördjupa språkinlärningsprocessen. 

Arbetet med de europeiska språknivåerna är aktionsbaserat då den beskriver vad inläraren 

behöver göra för att lära sig kommunicera i andra språk än sitt modersmål och till varje 

språknivå finns det tillhörande aktiviteter som är anpassade för ändamålet med nivådelen. 

Upprättandet av en heltäckande, tydlig och konsekvent referensram för språkinlärning 

och språkundervisning innebär inte att användarna påtvingas ett enda enhetligt system. 

Tvärtom ska referensramen vara öppen och flexibel och kunna tillämpas i olika situationer 

med de anpassningar som krävs (ibid.). 
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 Europeisk språkportfolio 

Som hjälpmedel i arbetet med GERS har man skapat materialet ESP, som står för 

Europeisk Språk Portfolio3. Tanken med ESP är att eleverna ska bli mer medvetna om 

sitt lärande (Skolverket, 2009). På Skolverkets hemsida står det om ESP att: 

Europeisk språkportfolio, ESP, är ett stöd för undervisning i språk. Den hjälper elever att följa och 

dokumentera vad de kan i alla språk som de lär sig. Språkportfolion finns för elever 6-11 år och 12-

16 år och består av tre delar: språkpasset, språkbiografin och en dossier. Det finns utförlig 

handledning för lärare.(Skolverket, 2014g) 

Eleverna ska fylla i och använda ESP för att förstå sin egen utveckling och inlärning under 

de åldrarna som materialet är avsett för. Både eleven och läraren får syn på vilka 

kunskaper eleven har och vad han eller hon behöver lära sig mer om. Äldre elever kan 

använda dokumentationen som en merit inför studier utomlands eller för att söka ett 

arbete. Språkportfolion ersätter inte betyg, certifikat eller diplom utan är ett komplement 

till formella examina. 

 

Dokumentet ESP är indelat i tre delar och dessa är språkpasset, språkbiografin och 

dossiern. I språkpasset dokumenterar eleven vilka språk hon/han kan, hur väl hon/han 

behärskar dessa och var hon/han har lärt sig dem. Eleven skriver också en översikt av sina 

examina i språk och språkpraktik. I språkbiografin planerar, bedömer och reflekterar 

eleven kring sin inlärning av olika språk och sina kulturella erfarenheter. Materialet 

innehåller planerings- och utvärderingsblad som hjälper eleven med de egna målen. I 

biografin ingår också checklistor som ger läraren en uppfattning om var eleven befinner 

sig i sin språkutveckling och vad hon/han behöver utveckla. I dossiern samlar eleven ett 

urval av sina arbeten. Det kan vara till exempel uppsatser, bilder, skriftliga, intalade eller 

filmade redovisningar samt betyg och intyg. 

Sättet att arbeta med engelskämnet på detta sätt bidrar till en god formativ bedömning av 

eleverna. Lärarna får en chans att ha en ständig kommunikation med eleverna och 

bedömningen blir kontinuerlig istället för avbruten, som det för det mesta blir under den 

summativa bedömningen, då eleverna får veta hur de ligger till enbart vid 

inlämningsuppgifter och prov. 

3.2 Hur bedömningen ska genomföras enligt läroplanen för 

grundskolan, förskolan och fritidshemmet 2011 

 Lärarnas ansvar 

Syftet med engelskundervisningen är enligt läroplanen att eleverna utvecklar kunskaper i 

engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används 

samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften. 

Vikt läggs också på att språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera 

                                                 
3 Hädanefter benämnd som ESP 
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och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade 

möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva (Skolverket, 2011a).  

 

Kursplanens språksyn är kommunikativ och funktionell i enlighet med GERS, och 

eleverna ska utveckla en god kommunikativ kompetens, det vill säga kompetenser inom 

lingvistisk (språkvetenskap), sociolingvistisk(förhållandet mellan språk och samhälle) 

och en pragmatisk kompetens i språket (användning av språket). De huvuddelar som 

eleverna ska bedömas i är lyssna och läsa – reception, tala, skriva, lyssna, interaktion och 

produktion. För att eleverna ska få ett godkänt betyg måste de på ett enkelt, godtagbart 

sätt, och med viss relevans, begripligt och med hjälp av någon strategi visa sina kunskaper 

i engelskämnets samtliga delar. Lärarna ska utifrån värdeord tolka hur eleverna 

summativt ska bedömas i engelska efter sex år i skolan. I kursplanen för ämnet engelska 

står det i syftet4 att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla en 

allsidig kommunikativ förmåga (Skolverket, 2011a). 

Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela 

med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. 

I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier 

för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till. (Skolverket, 

2011a) 

I det centrala innehållet för ämnet är progressionen mellan årskurs ett till tre och fyra till 

sex inte särskilt stor inom området kommunikationens innehåll, utan det som skiljer dem 

åt är att eleverna ska få möta mer tillfällen där åsikter, känslor och erfarenheter tas upp. 

Skillnaderna mellan stadierna när det gäller området lyssna och läsa är betydligt mer 

omfattande. Från de enklare samtalen, instruktionerna, filmerna, berättelserna, sångerna, 

ramsorna och dialogerna så ska eleverna nu kunna använda strategier för att uppfatta 

betydelsebärande ord, de ska möta andra språkliga företeelser som uttal, intonation och 

grammatiska strukturer i det språk som de får höra och de ska lära sig hur olika 

formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av samtal. För området tala, 

skriva och samtala blir utvecklingen även där riktad mot språkliga strategier, språkliga 

företeelser och elevernas förståelse och användning av dessa. Inom detta område handlar 

det dock om strategier för att göra sig förstådd när språket inte räcker till, strategier för 

att delta i och bidra till samtal och språkliga företeelser för att förtydliga och berika 

kommunikationen. 

 

Till skillnad från i årskurs tre så finns det i årskurs sex kunskapskrav för ämnet engelska. 

När eleverna går ut sexan ska de, för ett godkänt betyg, kunna förstå det mest väsentliga 

av innehållet i tydligt talad engelska, kunna visa sin förståelse genom att i enkel form 

redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera 

utifrån budskap och instruktioner i innehållet, kunna använda sig av någon strategi för 

lyssnande och läsning och med viss relevans kunna använda det valda materialet i sin 

egen produktion och interaktion. Eleven ska även kunna formulera sig enkelt och 

                                                 
4 Se bilaga 4 
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begripligt med fraser och meningar, bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna 

framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och 

begripligt med ord, fraser och meningar, använda sig av någon strategi som löser problem 

i och förbättrar interaktionen. Dessa kunskapskrav skall eleverna minst uppnå för att få 

betyget E i slutbetyg. (Skolverket, 2011a) 

 

Som hjälp i bedömningen har Skolverket gett ut ett kommentarmaterial (Skolverket, 

2012) där värdeorden förklaras, bedömningen resoneras i förhållande till kunskapskraven 

och där lärare får läsa hur bedömningen kan gå till med autentiska elevexempel som 

greppbart stöd. Med hjälp av det här materialet får lärare en möjlighet att utveckla en mer 

detaljerad och systematiserad förståelse av några av värdeorden i kunskapskraven. 

Därigenom är det Skolverkets förhoppning att det ska vara enklare att skaffa sig en 

överblick över kraven som helhet. Dock så skriver Skolverket i kommentarmaterialet att 

de inte vill ge intryck av att säkra och rättvisa bedömningar är beroende av att man först 

har brutit ned kunskapskraven på samma detaljerade sätt som i kommentarmaterialet. 

”När man som lärare gör bedömningar av elevers arbete gör man det ofta både utifrån en 

medveten analys av vilka bedömningsaspekter som kan vara relevanta, och samtidigt 

utifrån erfarenhetsbaserad kunskap om samma aspekter”, står det i kommentarmaterialets 

inledning (ibid.). 

 

Utöver kommentarmaterialet har Skolverket gett ut ett diagnostiskt bedömningsmaterial 

som uppbackning för avsaknaden av kunskapskrav i årskurserna ett till tre. I materialet 

står det: 

Elever börjar med engelska vid olika tidpunkter: somliga redan i årskurs ett, andra några år senare. 

Detta ställer förstås stora krav på att diagnosmaterialet ska kunna användas flexibelt under de första 

skolåren. Vidare finns för årskurs 1–3 ett centralt innehåll specificerat i kursplanen men däremot 

finns kunskapskrav först för årskurs 6. Elevprestationerna i de lägre årskurserna relateras därför inte 

direkt till nationella kunskapskrav utan får beskrivas på annat sätt. (Skolverket, 2013a) 

Det diagnostiska materialet är alltså tänkt att användas som bedömningsstöd från 

årskurserna ett till sex för att lärarna ska få ett större underlag vid överlämningar 

mellan årskurserna (Skolverket, 2013a). Lärarna hjälps åt med att kartlägga eleven via 

det bedömningsmaterial som byggs upp genom diagnoserna som kan genomföras 

redan i årskurs ett. Gudrun Erickson, lektor i språkdidaktik och docent vid Göteborgs 

universitet, är en ledande person inom språkdidaktiken i Sverige och har varit 

projektledare för bedömningsstödet och medverkande i skapandet av de nationella 

proven i engelska. I en intervju med tidningen Alfa (Lannvik, 2014, 27 oktober) säger 

Erickson att bedömningen hör intimt ihop med undervisningen, först och främst bör 

man som lärare intressera sig för vad eleverna kan. Vidare säger Erickson att hon 

rekommenderar de nationella bedömningsstöden för där konkretiseras vilka olika 

kvaliteter man kan titta på följt av autentiska exempel på elevtexter och samtal, som 

är kommentarer utifrån det som ska bedömas. Tillförlitligheten ökar i bedömningen 

om lärare hjälps åt att bedöma ”man ska inte prata ihop sig från början, utan först 
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bedöma var för sig och sedan diskutera bedömningarna tillsammans. Det är en väldigt 

bra fortbildning, även om det tar tid”, säger Erickson (ibid.).  

 

Det diagnostiska materialet finns idag att hämta via koder som Skolverket har 

distribuerat till skolornas rektorer. Lärare kan inte hämta materialet själva utan dessa 

koder.  Koderna tillhör Skolverkets portal för bedömning som heter 

bedömningsportalen. 

 Rektorns ansvar 

Rektorernas ansvar gällande bedömning är att se till att verksamheten som helhet riktas 

mot de nationella målen (Skolverket, 2011a). Rektorerna ska också se till att eleverna har 

tillgång till läromedel av god kvalité och tillgång till datorer samt annat material som stöd 

för att själva kunna söka och utveckla kunskaper. Rektor ska också se till att elever som 

behöver särskilt stöd får den hjälp de behöver. Ytterligare ansvar är att se till att 

samarbetsformer utvecklas mellan förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att 

stödja varje elevs mångsidiga utveckling och lärande (Skolverket, 2011a). Vid 

betygssättningen har rektorn ansvar över betygskatalogen som ska föras kontinuerligt vid 

varje termin. I betygskatalogen för man in alla de elever som ska betygsättas. När lärarna 

sedan ska föra in betygen i katalogen och skriva under, ska rektor skriva under 

terminsbetygen. Rektor kan delegera uppgiften då det inte framgår i skolförordningen att 

denna uppgift inte får delegeras. Hon eller han kan däremot inte delegera uppgiften att 

utfärda slutbetyg.  

 

Utöver betygskatalogen är det rektors ansvar att se till att lärarna har rätt utbildning för 

att kunna sätta betyg och enligt skollagen ska rektorerna även se till att betygen sätts i 

enlighet med skollagen och övriga bestämmelser som rör betygssättning 

(utbildningsdepartementet [UD], 2010). Enligt Skolverkets allmänna råd om planering 

och genomförande av undervisningen bör rektor stödja lärarna i deras arbete med att 

bedöma elevernas kunskaper (Skolverket, 2011b). Rektor kan rätta ett betyg om det 

framkommit att det skett en uppenbar oriktighet till följd av ett skrivfel eller ett liknande 

förbiseende. Den som beslutat betyget kan ändra på det på grund av att nya 

omständigheter kommit fram som visar att betyget är uppenbart oriktigt. Det är inte 

meningen att läraren ska behöva göra någon ny utredning eller bedöma om underlag, utan 

oriktigheten ska vara så uppenbar att man kan se den med blotta ögat. Till exempel kan 

det handla om att läraren missat att beakta ett underlag eller att läraren läst fel i sina 

anteckningar. Ändring av rektor kan endast göras om läraren eller någon av de lärare som 

ansvarat för betygssättningen inte är anställda längre, inte är överens eller är förhindrade 

från att sätta betyget av något annat skäl. Vid ändring av betyg får betyget inte sänkas.  

 

Rektor har det yttersta ansvaret gällande bedömningen i skolan. Rektor får även tillgång 

till de koder och lösenord som Skolverket skickar ut till bedömningsportalen. Lärarna kan 

inte få tillgång till dessa sidor innan rektorerna har distribuerat koderna. 
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Det ansvar som rektorerna har utöver detta är att se till att ämnena följer den timplan som 

kommunerna har lagt upp. I Umeå kommun5 så ska engelskämnet undervisas i 490 

timmar under årskurs ett till nio (skolverket, 2013b) 

 Timplan 

I Sverige idag så ska ämnet engelska undervisas i 480 timmar under läsåren ett till nio 

(Skolverket, 2013b). Enligt skollagen får kommunerna själva välja hur de ska sprida ut 

dessa timmar över de olika årskurserna men det totala timtalet ska vara 480 (UD, 2010). 

Vid jämförelse med matematiken och svenskan så ser vi att engelskan har 1010 timmar 

färre än svenskan och 560 färre timmar än matematiken.  I Umeå kommun, där 

informanterna i denna studie arbetar, har man ökat timmarna för engelskan från 480 

timmar till 498 timmar. Från och med första juli 2013 infördes nya regler om att antalet 

undervisningstimmar i svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska inte 

får minskas till följd av skolans val (Skolverket, 2013b). Skolorna får som mest minska 

ett ämnes timmar i timplanen med tjugo procent. 

3.3 Nationella proven 

År 2012 infördes de nationella proven i årskurs sex med syfte att få en likvärdig 

bedömning och betygssättning i den svenska skolan. Tidigare gavs nationella prov i 

svenska, matematik och engelska i årskurs fem. Proven ska ses som stöd för lärarnas 

bedömning samt betygssättning och ge underlag för en analys av i vilken utsträckning 

kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå. På 

Skolverkets hemsida står det om de nationella proven: 

De nationella proven har framför allt en summativ funktion. Det betyder att de ska fungera som en 

avstämningspunkt i slutet av en årskurs eller en kurs och visa vilka kvaliteter eleven har i sina 

kunskaper i de ämnen/kurser där proven genomförs. 

De nationella proven kan även användas som en del i den bedömning för lärande som är en del av 

undervisningen. Provresultaten ger god information om vilka kunskaper som utgör styrkor och vilka 

kunskaper som eleven genom undervisningen behöver utveckla mer. På så sätt fyller proven i även 

en formativ funktion. Proven ger även en bild av hur undervisningen har fungerat, vilket i sin tur 

kan ge uppslag till hur undervisningen kan utvecklas. (Skolverket, 2014f) 

 Delproven 

Engelskans nationella prov innehåller tre delprov som eleverna ska genomföra 

(Skolverket, 2014c). Delproven benämns som A, B1, B2 och C. A provet var år 2014 den 

muntliga delen där eleverna i par eller grupper tillsammans ska genomföra ett samtal på 

15 minuter om ett visst ämne med läraren som observatör. Lärarens roll under delprovet 

är att observera men om eleverna behöver stöd ska läraren se till att varje elev får 

möjlighet att visa så mycket som möjligt av sin muntliga och produktiva förmåga. 

Delprov B var, år 2014, delen som handlade om reception, alltså läsning/läsförståelse var 

B1 och hörförståelse var B2. Eleverna får för B1 ett häfte på 15 sidor med ett antal texter 

                                                 
5 Se bilaga 5 
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i. Till texterna finns frågor som kopplas till de olika texterna och eleverna ska så kunna 

hitta rätt svar utifrån vad de läst i texten. Den effektiva tiden för detta delprov är 70 

minuter. I Delprov B2 ska eleverna genomföra en hörövning. Innan provet börjar ska 

varje elev få ett häfte med de frågor som de ska besvara. Eleverna ska lyssna på två delar 

som innehåller dialoger och monologer med olika typer av människoröster. Det är viktigt 

att eleverna innan avlyssningen får läsa igenom all text kring frågorna så att de vet vad 

de ska lyssna efter och få ett grepp om handlingen. 

Delprov C utgjorde skrivdelen av det nationella provet och denna del ges det ut minst 

förberedelsematerial om. Varken elever eller lärare får någon information om vad provet 

kommer att ha för tema, vad eleverna ska skriva om. Provtiden för denna del är 10 minuter 

instruktion och 45 minuter effektiv provtid. Eleverna ska under provtiden planera sitt 

skrivande samt skriva och bearbeta sin text. I provhäftet finns stöd för eleverna i 

skrivandet, vilket utgörs av punkter som kan vara till innehållslig hjälp (Skolverket, 

2014c). 

 

I informationshäftet som läraren får innan proven ska genomföras och där instruktioner, 

uppbyggnaden av delproven och restriktioner beskrivs, står det även om vad eleverna ska 

få för information innan provet. Till varje delprov finns en sektion i elevinformationen 

där det står att eleverna bör uppmärksammas på de långsiktigt målen i kursplanens 

syftestext och kunskapskraven. Utöver lärarinformationen får lärarna ett häfte med 

bedömningsanvisningar som läraren ska använda vid bedömningen av de nationella 

provens alla delprov (Skolverket 2014d). Materialet är utformat i samverkan med erfarna 

engelsklärare i grundskolan. I häftet står det att analyser av kursplanens långsiktiga mål 

och kunskapskraven för årskurs sex ligger till grund för de beslut som fattats. Vidare står 

det att en del i arbetet med likvärdig bedömning är att lärare tillsammans diskuterar 

bedömningar av elevernas prestationer i relation till bedömningsanvisningarna, de ska 

alltså utföra en så kallad sambedömning ”när lärare bedömer elevers prestationer och 

sedan jämför och diskuterar sina bedömningar, ökar bedömningens tillförlitlighet i det 

nationella provet”, skriver skolverket. (Skolverket, 2014e). 

 Skolverkets sammanställning av de Nationella proven 2014 

Skolverket har skapat hemsidan SiRiS (Skolverket 2014b), Skolverkets 

Internetbaserade Resultat- och kvalitets Informations System, för att samla resultat av 

skolors kvalité och resultat. Detta är Skolverkets sätt att göra den information som de 

samlat in eller själva producerat om skolors verksamhet och resultat mer tillgänglig. På 

hemsidan finns bland annat statistik gällande skolor, förskolor, kostnader, betyg, resultat, 

personal och kvalitetsdokument för skolor runt om i landet. Målgruppen för hemsidan är 

i huvudsak skolledare/rektorer, förvaltningstjänstemän och politiker som har hand om 

resultaten och kvalitetssäkringen gällande skola och barnomsorg. Även om 

huvudmålgruppen är statligt och kommunalt anställda så kan privatpersoner gå in på 

hemsidan ifall de vill leta upp olika resultat på specifika skolor eller om de vill jämföra 

olika skolor med varandra.  
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SIRIS har gjort samanställningar av resultaten på nationella proven 2014 som de har 

publicerat för allmänheten (Skolverket, 2014b). En av sammanställningarna var den 

mellan resultaten i nationella proven och elevernas kursbetyg i slutet av årskurs sex. I den 

rikstäckande resultatdelen av engelskämnet ser vi att 74,1 procent av eleverna fått samma 

betyg på nationella provet som de får i kursbetyg av läraren, 18,8 procent får lägre betyg 

av läraren och 7,2 procent får högre betyg av läraren. I de kommunala skolorna är 

siffrorna är näst intill identiska, men på ett färre antal elever. Om vi ställer detta mot de 

rikstäckande samanställningarna av matematiken och svenskan så ser vi att dessa resultat 

visar en betydligt högre andel elever som har fått ett högre slutbetyg än provbetyg. I 

matematik är det 17,6 procent som har fått högre slutbetyg och endast 8,9 procent som 

fått lägre slutbetyg. I svenskan är det 14,6 procent som har fått högre slutbetyg och 12,7 

som har fått lägre slutbetyg. 

 

Utifrån de nationella resultaten av de nationella proven för årskurs sex år 2014 ser vi att 

engelskan ligger bland de ämnena med lägst deltagarantal på 95,5 procent, tillsammans 

med samhällskunskap och kemi på samma procent, endast ämnet svenska som andraspråk 

ligger efter på 82,6 procent. Att ämnet har det lägsta deltagarantalet av kärnämnena kan 

bero på flera olika anledningar men när vi sedan studerar samanställningen av 

betygsstegsandelningen så ser vi att ämnet ändå har högst andel av betygen A och B av 

alla ämnen. (Skolverket, 2014a). Större delen av eleverna presterar alltså på en högre nivå 

vid de nationella proven i ämnet engelska än vid de nationella proven i svenska och 

matematik. 

 

Det genomsnittliga provbetygspoängen som engelskan har är 14,46 vilket ligger högre än 

ämnet svenska på 13,5 poäng. Det tredje kärnämnet, matematik, hamnar fyra på listan 

med snittpoäng på 12,8. Engelskans snittbetyg på 14,4 betyder att 40 procent av de 

deltagande eleverna fick ett A eller B i betyg. Detta är nästan dubbelt så många A och B-

betyg än svenskämnet på 24 procent och Matematiken på 23 procent. Om vi också ser på 

betygssammanställningarna av de olika delproven inom enbart engelskämnet, så ser vi att 

de tre olika delarna, delprov ett (A): Tala, delprov två (B1,2): Läsa och lyssna och delprov 

tre (C): Skriva, har samstämmiga resultat på de sex betygsskalorna. Det vill säga, det är 

ungefär lika många elever som har fått F, E, D, C, B och A på de olika delproven. 

 

Tabell 1 Andel elever (%) som erhållit respektive delprovbetyg 

 

 

 

 

                                                 
6 Provbetyget omvandlas till poäng genom att betygssteget A blir 20 poäng, B 17,5 poäng, C 15 poäng, D 12,5 poäng, E 10 poäng, 

och F ger 0 poäng. 

 F E D C B A 

A - Tala 6,9 17,7 15,8 23,2 17,3 19,0 

B - Läsa och lyssna 9,6 14,5 11,0 26,7 19,8 18,5 

C - Skriva 7,7 17,9 18,1 22,9 16,3 17,0 
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Tabellen visar att det skiljer som mest 3 procent mellan delproven på betygssteget F, 3 

procent på betygssteget E, 7 procent på betygssteget D, 4 procent på betygssteget C, 3 

procent på betygssteget B och som mest 2 procent på betygssteget A. Differensen på 

betygssättningen är alltså liten mellan de olika delproven, eleverna visar samstämmiga 

kunskaper inom de olika delarna av engelskämnet som de avstäms på. En majoritet av de 

elever som gjort proven får ett C-betyg eller högre.. 

 

Utifrån samanställningarna så syns det tydligt att engelskämnet skiljer sig från de två 

andra kärnämnena, både när det gäller deltagarantal, resultat och när det gäller relationen 

mellan de nationella proven och slutbetygen. Dessa resultat, om de analyseras, kan enligt 

propositionen hjälpa skolor att se över sitt kvalitetsarbete (UD, 2008/09:87). 

 Regeringens proposition om tydligare mål och kunskapskrav – nya läroplaner för 

skolan 

Som kommentar på avsaknaden av kunskapskrav i ämnet engelska från årskurs tre 

hänvisar Skolverket till den proposition som är grunden för den ändring av skolsystemet 

som skedde 2011. Skolverket skriver: 

För årskurs 3 finns det i de nya kursplanerna kunskapskrav för ämnena svenska, svenska som 

andraspråk och matematik samt för de naturorienterande respektive samhällsorienterande 

ämnesgrupperna.  
De motiv som angavs för att införa mål att uppnå i årskurs 3 i svenska och matematik handlade om 

problem med måluppfyllelse i dessa ämnen och att det därför var viktigt med tidigare 

avstämningstillfällen. I regeringens proposition anges som skäl till att införa kunskapskrav i årskurs 

3 i so och no att eleverna redan nu får undervisning i de flesta av de ingående ämnena och att det 

därför är naturligt att införa en tidigare avstämning för dessa ämnen. Det förs inget resonemang om 

övriga ämnen. (UD,2008/09:87 

I propositionen, som skapades av den förra regeringen och Utbildningsdepartementet, står 

det att man inte ansåg att det var tillräckligt med nationella mål i årkurs fem och årskurs 

nio. Regeringen ville att uppföljningen skulle ske tidigare så att eleverna skulle ges de 

rätta förutsättningarna att nå målen eller så att insatser kunde sättas in i tid. Att förändra 

de nationella målen till årskurs tre, sex och nio innebär även ett lämpligt intervall mellan 

utvärderingar och uppföljning av elevernas kunskapsutveckling ”med nationellt 

utformade kunskapskrav i årskurs 3 får lärare bättre möjligheter att tidigt kunna 

identifiera elever som riskerar att inte nå skolans kunskapsmål och ge dessa elever 

adekvat stöd”, skrivet UD och fortsätter med ”om ökad mängd skolämnen får nationella 

mål i årskurs tre kan det bidra till att stärka den tidiga uppföljningen av elevernas 

kunskapsutveckling”. (UD, 2008/09:87). 

 

Angående vilka ämnen som ska avstämmas i årskurs tre så anser regeringen och 

Utbildningsdepartementet att det mest lämpliga är svenska, matematik, svenska som 

andraspråk, de naturorienterande ämnena och de samhällsorienterade ämnena. De två 

senare ämnesgrupperna har lagts till då eleverna redan från årskurs ett undervisas i dessa 

ämnen. Dock så ska eleverna inte avstämmas på de enskilda ämnena i respektive grupp. 

Enligt utbildningsdepartementet så arbetar man oftast tematiskt eller med projekt med 
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dessa ämnen i de tidigare årskurserna. Att dela upp ämnena till de enskilda där den 

samhällsorienterade gruppen innehåller samhällskunskap, religionskunskap, historia och 

geografi och den naturorienterande gruppen består av naturkunskap, fysik, biologi och 

kemi är eleverna i årskurs ett till tre inte vana att arbeta så att de nationella målen ska vara 

ämnesgruppsuppdelade känns som mest lämpligt (UD, 2008/09:87). 

 

I propositionen skriver UD (UD, 2008/09:87) så här om de nationella provens 

omarbetning ”enligt regeringens mening kommer fler och tidigare obligatoriska 

nationella ämnesprov att stärka skolornas uppföljning och utvärdering av elevers 

kunskapsutveckling. De kommer också att stärka likvärdigheten i lärares bedömning och 

betygssättning”. De nationella proven infördes 2008 till årskurs tre och årskurs fem men 

i propositionen anser de att proven ska flyttas fram till årskurs sex för att bibehålla tanken 

om treårsintervaller mellan avstämningar för eleverna. Tanken med de nationella proven 

var vid starten att användas för att bedöma elevernas kunskapsutveckling och som stöd 

för betygssättning, UD skriver att ”syftena med provsystemet har successivt kommit att 

utvidgats till att även omfatta syften som att konkretisera kursmål och betygskriterier och 

bidra till ökad måluppfyllelse för elever”, i och med de förändringar som propositionen 

vill föra igenom skulle fokus istället ligga på att stödja en likvärdig bedömning och en 

rättvis betygssättning samt ge underlag för analys av i vilken utsträckning 

kunskapskraven nås på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå (ibid.). 

 

I propositionen nämns Skolverkets studier som visar att det i vissa skolor finns 

systematiska skillnader över tid mellan provresultat och slutbetyg. Att skolorna visar 

denna skillnad anser Skolverkets utbildningsinspektion visar på att ”bedömning och 

betygssättning är ett område som förbättrats även om det kvarstår stora 

utvecklingsbehov”. För att skolorna ska få ett bättre underlag för sitt kvalitetsarbete anser 

UD att skolorna ska göra en analys mellan nationella provresultaten och slutbetygen, 

eftersom bearbetningen av en sådan analys skulle vara värdefull. De ändringar som 

propositionen förespråkar är, enligt regeringen, ett steg i riktningen mot att ge eleverna 

bättre förutsättningar för en ökad måluppfyllelse. (UD, 2008/09:87) 
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4 Material och metod 

Studien kommer att vara av kvalitativ karaktär och empiriinsamling kommer att ske via 

intervjuer och enkäter. Svaren ska tolkas, analyseras och diskuteras i förhållande till syfte 

och frågeställningar. 

4.1 Intervjuer 

Som metod för undersökningen kommer jag att göra intervjuer med lärare, rektorer och 

elever för att försöka göra mig en bild av hur bedömningen ser ut och uppfattas i skolan 

idag. Att använda sig av metoden intervju anser Stukát (2011) vara en något 

slentrianmässig idé, då det oftast är det enkla valet av metod. Jag anser dock att för att nå 

de resultat som jag är ute efter krävs att jag ställer frågor till personer verksamma i skolan 

då deras synpunkter och erfarenheter står i fokus för undersökningen. Intervjuformen som 

kommer genomföras benämns av Denscombe (2009) som personlig intervju. Denna typ 

av intervju har fördelar som att de är lätt att arrangera, de uppfattningar och synpunkter 

som kommer från intervjun härstammar från en källa: den intervjuade och intervjun är 

lätt att kontrollera. I och med att jag för ett längre samtal med informanterna är det en 

fördel att föra denna typ av intervju med dess fördelar. Jag har valt att intervjua fem lärare, 

fem rektorer och fem elever för att få en övergripande bild av varje grupps åsikter om 

bedömningen och engelskämnet. Innan intervjuerna kan genomföras måste jag få 

klartecken från de lärare jag kontaktat i ett tidigare skede, kontakten sker via mejl för att 

alla bestämmelser ska kunna dokumenteras i säkerhetssyfte. Samma sak gäller 

rektorsintervjuerna. Det viktigaste med kommunikationen är att det sker i tid och att jag 

inte sätter för stor press på lärarna och rektorerna i den initiala kontakten. 

 

Stukát(2011) skriver att forskningsintervjun är den form av intervju som ska användas i 

ett arbete som detta då den har andra och större krav än till exempel medieintervjun inom 

journalistiken. Forskningsintervjun måste kunna motiveras i rapporteringen och frågornas 

relevans ska vara tydliga mot syftet med undersökningen. I och med att jag ska föra ett 

samtal med den intervjuade så blir min intervjumodell av den ostrukturerade formen där 

följdfrågor och en checklista bidrar till en så djup och fyllig intervju som möjligt, men 

med ett flöde där respondentens reaktioner och svar står i centrum. För att jag som 

intervjuare ska kunna föra en så bra intervju som möjligt måste jag kunna röra mig inom 

ämnet på ett säkert sätt. En kartläggning av bedömningsområdet kommer hjälpa mig inför 

intervjuerna och att göra att jag kan ställa följdfrågor som skapar den bredd jag 

eftersträvar. Som hjälpmedel vid intervjuandet ska jag använda mig av diktafon och 

ljudinspelning på mobiltelefonen. För att inte riskera att förlora material på grund av 

tekniskt missöde används två stycken inspelningsapparater. Denscombe (2009) skriver 

att ljudinspelningar är en fördel då de erbjuder en permanent och närmast fullständig 

dokumentation av det som sägs i intervjuerna. Informanterna kan bli hämmade av 

apparaterna i början men det brukar bli mer avslappnat ju längre in i intervjun man 

kommer. Inför elevintervjuerna måste jag först fråga eleverna om de är villiga att ställa 
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upp på en intervju. När de har gett sitt godkännande måste jag ta kontakt med lärare och 

föräldrar.  Denscombe (2009) skriver att tillstånd eller godkännande måste skaffas för 

intervjuer med bland annat barn som ”skyddas av andra ansvariga”. Det mest väsentliga 

inför elevintervjuerna är föräldrarnas godkännande. Jag kommer i god tid innan att gå ut 

till eleverna med formulär som både de själva och föräldrarna ska skriva på för att 

intervjun ska kunna genomföras.  I brevet beskriver jag vem jag är, varför jag ska göra 

det här, varför deras barn har blivit utvalda och vad som kommer ske under intervjun. 

Både eleverna och föräldrarna ska skriva under med underskrift, namnförtydligande och 

datum. De får dessa lappar i kuvert och jag kommer förvara dem säkert för 

dokumentation. Denscombe benämner även att de som ska godkänna intervjuerna måste 

veta att intervjun är seriös och detta sker genom de lappar med information som jag 

skickar ut till föräldrarna (Ibid.). 

 

Lärarna måste ge mig tid från lektionerna och för att de ska känna sig mer säkra på mig 

som person så görs detta bäst genom att jag personligen går till dem och berättar vem jag 

är och varför jag valt dessa elever. Mitt förslag är att jag tar ut en elev i ungefär en 

halvtimme då de har entimmeslektioner och att eleverna har accepterat att det de missar 

från lektionerna måste de själva ta igen eller be om att få repeterat för sig när de kommer 

tillbaka från intervjun. 

4.2 Intervjufrågor 

Första steget i skapandet av intervjufrågor är att fundera på vilka frågor som behövs 

ställas till fokusgrupperna utifrån syfte och frågeställningar. För att sedan få kvalitativa 

svar på frågorna skriver Bogdan & Biklen (2003) att stängda frågor bör undvikas. Frågor 

som informanterna bara kan svara ”ja” eller ”nej” på ger en enkel utväg, de måste bli 

uppmuntrade att svara vidare. Intervjufrågor7 till rektorerna handlar mer om det 

administrativa arbetet de för i kontrast till vad de gör för att komma ut på golvet och se 

vad som händer där. Vet de vad som händer där? Frågorna till lärarna handlar om hur de 

ser på bedömning och hur de arbetar med den faktorn ständigt med dem i vardagen. Sedan 

ville jag också fråga dem hur de arbetar med ämnet för att se om det är någon skillnad i 

arbetssätt och syn på bedömning samt betygsättning. Till eleverna kommer frågorna ha 

ett fokus som belyser elevernas syn på ämnet och de nationella proven, som vissa av dem 

redan har genomfört och andra väntar på att genomföra. 

4.3 Enkäter 

Stukát (2011) skriver att ”som man frågar får man svar” och menar att den metoden man 

använder sig av, i detta fall hur man ställer intervjufrågor, kommer påverka vilket svar 

man kommer få. Att använda sig av både muntliga och skriftliga intervjuer med eleverna 

ger en ytterligare dimension i empirin. Till de yngre av eleverna, i en klass med tretton 

                                                 
7 Se bilaga1 
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stycken sexor, kommer en enkät delas ut. En annan anledning till enkäten är tidssparandet 

metoden innebär. Istället för att intervjua en elev under en viss tid så kan arton elever 

besvara frågorna på samma tid. Eleverna kommer svara på samma frågor om 

engelskämnet som de eleverna som går i sjuan. Utöver de frågorna kommer de få besvara 

frågor om de nationella proven som de ska göra under vårterminen 2015. 

4.4 Urval 

Denscombe (2009) beskriver att valet av informanter kan ske på olika sätt. Antingen 

använder man sig av ett slumpmässigt urval eller så tenderar forskare att medvetet välja 

vilka informanter som ska medverka för att de har något att bidra med, har en unik inblick 

eller en särskild position. Inriktningen har inga fasta regler (Ibid.). Den beror på 

undersökningens övergripande syfte, i detta fall är det att gå på djupet i en speciell 

situation för att utforska det specifika. Urvalet till denna studie skedde av praktiska skäl.  

Det har funnits en kontakt till informanterna i tidigare skeden och det var därför lätt att 

komma i kontakt med dem igen. 

 

De fem rektorer som intervjuats har väldigt olika bakgrund i utbildningssektorn. En var 

fritidspedagog innan rektorsjobbet, en var mellanstadielärare, en lärare inom 

försvarsmakten, en har utbildningar från förskollärare upp till tidigare åren (den äldre 

lärarutbildningen) samt har jobbat på Skolverket den sista har gymnasielärarutbildning 

men har endast jobbat på mellanstadiet innan rektorsjobbet. De fem lärarna som 

intervjuats är samtliga engelsklärare med olika många år i skolvärlden. Två av de fem 

lärarna undervisar i fler ämnen än engelska. De elever som har intervjuats går i årskurs 

sju och som gjorde de nationella proven vårterminen 2014. Eleverna som har besvarat 

frågorna i enkätform är elever som går i årskurs sex och de som ska göra de nationella 

proven under vårterminen 2015. Eleverna som intervjuats är valda av lärarna som 

undervisar dem. 

4.5 Etiska principer 

Inför intervjuerna behöver jag godkännande från de som ska intervjuas. De ska försäkras 

om att de är och förblir anonyma i arbetet. Ingen information som kan undanröja deras 

identitet får skrivas. (Denscombe, 2009) 

4.6 Kartläggning 

Innan intervjuerna ska jag göra en kartläggning av styrdokumenten, det diagnostiska 

materialet, den gemensamma europeiska referensramen för språk, svensk betygssättning 

för ämnet engelska, de nationella proven i engelska och efteråt lärarnas egna arbetssätt. 

Kartläggningen ska fungera som grund för att kunna bygga upp relevanta frågor och 

funderingar till intervjuerna med lärarna och även för att min kunskap om ämnet ska bli 

så djup som möjligt. Under arbetets gång kontaktas även Skolverket för att få 
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kommentarer på varför det inte finns kunskapskrav i årskurs ett till tre när ämnet är ett 

kärnämne. Varför prioriteras det inte på samma sätt som matematiken och svenskan? Hur 

kommer detta påverka tankarna om betyg i årskurs 4? Om jag får några svar är inte säkert 

men jag ska försöka tills jag har fått någon kontakt med dem i alla fall. 

Det diagnostiska materialet kan jag få tillgång till via lärare eller rektor då det är ett 

material som kräver en skol kod för inloggning. De nationella proven från förra året måste 

jag gå till rektor och administratör för att be dem ta ut ur sekretessen på skolan. 
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5 Resultatredovisning och analys 

I resultatredovisningen kommer svaren från intervjuerna presenteras och analyseras i 

förhållande till forskningsbakgrunden och även i förhållande till varandra. Avsnittet är 

uppdelat i fyra delar, rektorsintervjuer, lärarintervjuer, elevintervjuer och sedan relationen 

dem emellan. 

5.1 Rektorsintervjuer 

 Avsaknaden av kunskapskrav i slutet av årskurs tre  

Rektorerna ger olika teorier på varför engelskämnet saknar kunskapskrav i årskurs 3. De 

flesta anser att det handlar om prioritering. Matematiken och svenskämnet tar mer tid och 

mer fokus från dem som rektorer, vilket de beklagar. Några av dem menar också att 

engelskan är ett nytt ämne och det är traditionellt inte lika stort som matematiken och 

svenskan. I och med detta för de flesta av rektorerna färre samtal med sina lärare om 

ämnet engelska. En kommentar var att engelskämnet inte behöver kunskapskrav då ämnet 

ändå har mål i årskurs tre. Rektorn säger att: 

När man tittar på elevernas kunskapsutveckling tittar man ju på vart de ska någonstans. Är man då 

i ettan tittar man på vad man ska uppnå i årskurs tre, när man kommer till trean börjar man snegla 

på årskurs sex. Ligger eleven rätt eller inte. Man gör ju ändå en bedömning utifrån kunskapskraven. 

Rektorerna menar också att förtroendet de har till sina lärare gör att de inte tvivlar på 

lärarnas bedömningar och hantering av avsaknaden av kunskapskrav i årskurs tre. 

Vidare talar rektorerna om ämnet engelska som en del av skolan. Fyra av fem rektorer 

säger att de själva fokuserar mer på de andra två kärnämnena, matematik och svenska, 

under en termin. De samtalar mer med lärare om de andra ämnena, de får mer information 

från Skolverket om de andra ämnena och de känner sig i allmänhet mer delaktiga i andra 

ämnen på sin skola. För en av rektorerna var reaktionen direkt att alla ämnena på skolan 

är likvärdiga och att all avsatt tid för varje ämne är man likvärdigt seriös i. Sedan 

påpekade denna även att svenskan och matematiken har mer tid i timplanen. 

Utöver rektorernas teorier om varför det saknas kunskapskrav säger allihop att de inte 

förstår eller vet varför ämnet saknar krav i slutet av trean. En av rektorerna anser detta 

visar på brister i läroplanen. Vidare säger två av fem rektorer att de gånger de pratar 

engelska på ett djupgående sätt i skolan är när överlämningarna mellan stadierna sker. 

Två av fem säger att de inte pratar engelska ens vid överlämningar. En av fem säger att 

denne, tillsammans med de lärare som undervisar i engelska på skolan, har samtal om 

ämnet varannan vecka. 

 Rektorns ansvar gällande bedömning och betygssättning i ämnet engelska 

Alla skolor, vars rektor jag har intervjuat, börjar med ämnet engelska i förskoleklass eller 

i årskurs ett. Rektorerna säger att från det att eleverna startar med ämnet i skolan tills det 

att de går ut årskurs sex har de det yttersta ansvaret gällande bedömning och 

betygssättning i engelskämnet. Alla rektorer säger att ansvaret handlar om att lärarna ska 

vara behöriga, lärarna ska ha rätta kunskaper om bedömning och att de har ansvaret för 
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eventuella avvikelser hos någon i elevgruppen. En rektor nämner även att dialog och 

analys ska göras om en elev ligger i riskzon för icke godkänt betyg. Även i denna fråga 

påpekar rektorerna att det handlar om tillit till sina lärare och hur de utför sitt jobb, ”Om 

eleven inte når målen eller om det är ett betyg som är satt för högt är jag högst ansvarig” 

säger en av rektorerna, men flera av dem säger även att de inte behöver vara inne och peta 

så mycket i lärarnas jobb på grund av tilliten till sina lärare. Rektorerna menar att de, för 

det mesta, blir kallade av lärarna när det gäller elever som inte når målen eller gällande 

de elever som kan få högre betyg och lärarna vill ha backning vid betygsättningen. De 

säger också att de har ansvar för betygskatalogen som ska fyllas i vid terminsslut, 

betygskatalogen fylls i för elevernas rättssäkerhet. 

 

När det gäller bedömning av nationella proven i årskurs sex så säger en av rektorerna att 

rektorerna på dennes skolområde är ansvariga över organiserandet av 

samrättningstillfällen för lärarna och att denne som rektor personligen är ansvarig för om 

det anses att en elev inte ska behöva göra proven i den provform som är det normala.  

Samtliga intervjuade rektorer ser nationella proven som något som skolan behöver och 

att deras elever klarar hanteringen av innebörden av dem bra. 

 Skillnader och likheter mellan resultaten på de nationella proven och slutbetyget 

i ämnet engelska i årskurs sex 

Alla rektorer säger att betygen på nationella provet och slutbetyget på deras skola 

sammanstämmer. Det är ingen större differens på det betyg eleverna får i de nationella 

provet och det betyg de får som slutbetyg. Rektorerna säger även att lärarna är de som 

kommer med den informationen, de har inte kollat så mycket på den informationen som 

Siris har släppt om resultaten. En av rektorerna säger att denne inte har tittat specifikt på 

ämnet engelska när den kollar SiRis resultat via Skolverket, det är andra ämnen som har 

kommit före. Det är andra ämnen som hamnar först i de observationerna. 

 

Två av rektorerna utrycker oro för att lärarna använder nationella provet som en för stor 

del av bedömningen av ämnet engelska. En av dessa två säger att det är något som behövs 

gå in och arbetas med då denne anser att lärarna på skolan lägger för mycket vikt på 

nationella provet vid betygsättningen och bedömningen. En annan kommentar var det att 

betygen är jämlika mellan nationella provet och slutbetyget, på rektorns skola, men att 

denne tror att lärarna sätter för ärliga betyg överlag. Rektorn säger att: 

Det kan bero på att det är nytt, lärarna är för noga. Sen när man kommer till sjuan sänks de oftast 

kategoriskt, ibland flera steg. Man sätter lägre i sjuan för att man har mer och ge. Man vill se mer 

och sänker. Det är likvärdigt mellan betyg i sexan och NP men blir en dipp i sjuan. Eleverna tänker 

definitivt på det och det är negativt för lärandet, varje gång vi lägger till ett prestationskrav så lägger 

vi på prestationsångest. Är inte imponerad av hur betygssättningen fungerar idag.  

Som svar på frågan om varför de tror att 40 procent av de elever som genomförde de 

nationella proven i engelskämnet förra året fick ett A eller ett B betyg så säger alla rektorer 

att dagens elever är mycket bra på det engelska språket. Mycket bättre än vad de kommer 

ihåg att elever var när de själva var yngre. En kommentar från en rektor är att skolan inte 
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följer med samhällets utveckling i engelska språket. Flera av rektorerna ser det som ett 

problem att den engelska som eleverna lär sig hemma inte kopplas ihop i det eleverna lär 

sig i skolan. ”Backar vi dom för att vi ska in med något grundläggande som de har lämnat 

för deras kunskaper är över det de lär sig nu?” frågar sig en av rektorerna. Två rektorer 

säger också att de anser att det nationella provet i engelska inte är lika svårt att få ett 

godkänt betyg i om man jämför med matematiken och svenskämnet.  

 Betyg i årskurs fyra  

Denna fråga skapade bekymmer hos rektorerna. Ingen av dem kunde förstå hur det 

kommer fungera för de skolor som tar sig an detta försök och de skulle själva inte vilja 

sätta betyg på elever som går i årskurs fyra. Flera av rektorerna säger att arbetet i skolan 

måste bli det att bryta ner kunskapskraven i årskurs sex för att kunna arbeta med dem i 

årskurs ett till tre. Detta innebär ett jättejobb för lärarna. Två av rektorerna tror att det inte 

kommer bli likvärdig betygssättning, ”det kommer bli lite som pilkastning” säger en av 

dem. Som lösning på problemet med avsaknad av kunskapskrav i trean säger en av 

rektorerna att en matris säkerligen kommer behövas, ”det ska finnas ett lätt system att 

förstå för elev och förälder, det hjälper ju inte om vi lärare begriper allt. Man måste tänka 

till på hur man ska redovisa och mäta”. Rektorerna säger att om det blir så i Sverige att 

betygen sänks till årskurs fyra så är det bara att acceptera det och arbeta vidare men ingen 

av dem tycker att det känns lämpligt att vi ska ha det så. 

5.2 Lärarintervjuer  

 Styrdokumenten 

Vid samtal om läroplanen och kursplanen kommenterar några av lärarna att läroplanen är 

luddig, spretig, vid och att den behöver tolkas flera gånger för att man ska kunna arbeta 

så utförligt som möjligt från den. De flesta av lärarna säger att de innan läsårsstarten eller 

terminsstarten går igenom läroplanen för att kolla att det som de har som sin bas i arbetet 

stämmer överens med det som läroplanen säger att eleverna ska kunna. Alla lärare nämner 

att de mår bra av att ha jobbat med ämnet i flera år innan den nya kursplanen kom, de har 

en stark bas med arbetsmetoder, arbetsmaterial och de vet hur de kan läsa av elever 

snabbt. Som en arbetsmetod säger alla lärare att de alltid har de fyra huvudområdena i 

ämnet, tala, lyssna, läsa och skriva, som bas vid sitt planerande. För att eleverna ska känna 

sig motiverade nämner några av lärare att de försöker variera de fyra huvudområdena så 

mycket som möjligt. Vid frågan om hur de förhåller sig till den allmänna delen av 

läroplanen, där bland annat delar som likvärdig utbildning tas upp, så är det många lärare 

som säger att de ska och gör så mycket som det går för de elever som är svagare i ämnet. 

Ett samarbete med specialpedagoger sker för vissa lärare medan andra förlitar sig på ett 

annat eller ett anpassat arbetsmaterial för de elever som behöver extra hjälp. Samtliga 

lärare säger att de vet och tänker på att elever som är svaga i svenska också är det i 

engelska. De som har språkstörningar har det i alla språk. Lärarna säger då att de eleverna 

måste få arbeta med ämnet på ett annat sätt än de som inte har svårigheter, de eleverna 
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får bland annat arbetsmaterial från de yngre årskurserna eller så kan de få begränsat 

material på samma nivå. En av lärarna säger att detta dock är svårt i ett klassrum med 

många elever, ”jag kan inte ta mig an dessa elever fullt ut”. Många lärare ger de svagare 

eleverna material som de kan jobba med hemma, tillsammans med föräldrarna eller 

ensamma, några av lärarna ger, utöver det extra materialet, eleverna möjligheten att jobba 

extra med ämnet tillsammans med pedagoger på skolan. 

 

Alla lärare säger att kunskapskraven, som de står nu, är för svåra för eleverna att förstå. 

En lärare menar att gå igenom kunskapskraven med eleverna ger dem en grund men detta 

hjälper dem inte att förstå vad det är som de behöver göra för att få ett visst betyg eller 

skillnaden mellan betygen. En av lärarna säger att ”nyckelorden för kunskapskraven är 

för otydliga och alla lärare måste ju vara eniga om deras krav. De måste bli lite begränsade 

och förenklade”. En annan lärare nämner att en matris som är skapad för eleverna skulle 

hjälpa till med att göra allt tydligare. Lärarna säger att de ibland pratar med eleverna om 

kraven, två av dem använder HEJA8 materialet som är skrivet för eleverna.  En av lärarna 

pratar med eleverna om kursplanen utifrån den matris som Skolverket skapat och försöker 

översätta den till elevspråk. Detta använder sig läraren av så mycket som möjligt vid nya 

arbetsmoment. Några av lärarna erkänner att de måste bli bättre på att prata om 

kunskapskraven med eleverna.  

 

När det gäller GERS och det diagnostiska materialet så säger lärarna att det inte är något 

som de har större kunskaper om. Några har titta i och vet vad GERS är men har aldrig 

arbetat med det några har aldrig kollat i det och vet inte vad det är för något. En av lärarna 

har gått en utbildning för användandet av ESP men har inte tittat i GERS. De av lärarna 

som har lite kunskaper om GERS och ESP säger att tanken med materialet är bra, något 

som behövs i skolan, men att det är för stort för att bara börja med. Lärarna skulle behöva 

göra om sina planeringar och ändra på sitt arbetssätt för att kunna fullfölja et sådant 

arbete. ESP materialet har fått kommentarerna ”det är för enkelt att använda på 

mellanstadiet”, ”det är för slätstruket” och ”eleverna skulle bli less på det direkt”. En av 

lärarna som har kollat på materialet säger att Skolverket måste koppla forskningen till 

fältet och föra ner den på golvet, till de som ska utföra det i skolan. När frågorna om dessa 

material, GERS, ESP och det diagnostiska materialet, kommer upp säger de att de vet att 

svensklärarna och matematiklärarna får mycket mer material att arbeta med från 

Skolverket. Även de lärare som arbetar med andra ämnen i skolan säger att de får veta 

mycket mer om de andra ämnena. Det diagnostiska materialet var det ingen av lärarna 

som visste att det existerade innan de fick intervjufrågorna skickade till sig. En av lärarna 

har efter ha läst frågorna fått tag på materialet via rektor och tittat på det lite. Dock anser 

läraren att materialet verkar för enkelt för årskurs fyror och uppåt men säkert perfekt för 

                                                 
8 HEJA är ett material som är framtaget av företaget Infomentor AB. Materialet är skapat för att på ett 

enklare sätt förklara för elever, föräldrar, lärare och rektorer hur kunskapskraven ska tolkas och förklaras. 
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årskurs ett till tre. En av lärarna som inte har tittat på materialet säger att det säkert fastnar 

hos rektorerna, materialet är något som saknas i arbetet idag enligt några av lärarna. 

 Avsaknaden av bedömningsunderlag från åk ett till tre 

Samtliga lärare säger att kommunikationen om eleven gällande ämnet engelska inte är 

omfattande vid överföringar. Lärarna säger även att överföringarna inte ger dem mer än 

ord om eleven såvida denne inte har speciella behov eller svårigheter, då blir 

informationen fylligare. En av lärarna säger att detta dock inte bekymrar denne ”man 

börjar ändå med samma saker, det som är basic.” Samme lärare säger också att en mycket 

tydligare uppdelning på vad man ska göra från fyran till sexan, vad läraren ska gå igenom 

under momenten, skulle underlätta arbetet. ”Om man vill ha det gjort får man göra det 

själv men det har man inte tid med”. De andra lärarna säger att avsaknaden inte känns 

bra. De säger att de saknar diagnoser eller liknande från de tidigare årskurserna, 

samarbetet där emellan är inte bra i nuläget.  Det lärarna saknar är inte att eleverna ska 

testas intensivt i trean utan bara något mer handfast som säger något om eleverna vid 

överföringar. En av lärarna blir ifrågasättande till Skolverket då denne anser att det är 

väldigt konstigt att det diagnostiska materialet finns men inte blir mer tydligt för lärarna 

som har engelskämnet, ”det är väldigt bra för läraren att ha det stödet”. Lärarna säger att 

de på olika sätt kompenserar för avsaknaden kunskapskrav i årskurs ett till tre. En av 

lärarna använder sig av gamla nationella prov i årkurs fem för att få en bra och handfast 

bedömning på eleverna. Flera av de andra säger att de gör övningar och uppgifter i årskurs 

fyra som ger dem en bra uppfattning om hur eleverna ligger till tidigt. 

 Arbetet med bedömning i ämnet engelska under en termin 

Var och en av lärarna säger att de arbetar med ett eget bedömningsmaterial. Vissa 

strukturerar listor med elevernas namn som ska fyllas i, andra använder sig av gamla 

nationella prov eller diagnoser för att granska eleverna vid olika tidpunkter under läsåret. 

Alla lärare säger under intervjun att matriser inte är något som de kan arbeta efter. Några 

av kommentarerna för detta är ”människor passar inte in i ett fack”, ”det finns inte den 

tiden som matriser kräver för att det i nuläget ska fungera” och ”det finns ingen 

matrismodell som fungerar i nuläget”. En av lärarna har bett om tid för utformning av 

matris till skolområdet men hittills har den tiden inte hittats. Samtliga lärare var också 

tydliga med att de inte använder sig av betygsgraderingen vid de olika bedömningarna 

som sker under en termin där eleverna ska få tillbaka arbeten eller annat egen arbetat 

material, de säger att de istället använder sig av bland annat kommentarer med konstruktiv 

kritik. Som grund för bedömningen säger samtliga lärare att de utgår ifrån de fyra 

huvudmomenten som är skriva, läsa, lyssna och tala. De arbetar med att eleverna får 

arbeta med olika uppgifter till varje moment ett antal gånger per läsår för att få en så bred 

bedömningsgrund för eleverna som möjligt. 

 

Alla lärare som jag intervjuat säger att de försöker jobba både formativt och summativt 

under läsåret men att det är svårt att få ett flytande formativt arbete då det tar tid. Det 
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formativa arbetet som lärarna säger att de använder sig av är kommentarer på elevernas 

arbeten istället för betygsskalan och samtal med eleverna en och en. Dock så säger lärarna 

att det är svårt att hitta tid till att utföra samtalen med eleverna då lektionstiden inte räcker 

till. De flesta av lärarna säger att det mesta av det formativa arbetet sker efter lektionstid 

då de fyller i listor och ger kommentarer på elevernas arbeten. En av lärarna säger att ”Det 

formativa arbetet behöver vi arbeta mycket mer med för att veta hur vi ska ge eleven den 

bästa responsen, så att nästa gång kan bli bättre. Eleverna tycker att det muntliga är bäst, 

att man sitter och pratar med dem”. 

 

Läromedel är något som samtliga lärare säger att de använder sig av som hjälpmedel i 

bedömningen. Någon använder Champion9, en annan använder What’s Up10, två av 

lärarna använder Gleerups digitala läromedel11  och tre lärare använder utöver sina 

läromedel Tummen Upp som är ett avstämningsmaterial för lärarna som Liber gett ut till 

flera olika ämnen i skolan. De lärare som använder Tummen Upp säger att det är ett bra 

läromedel som eleverna tycker om, det är bara viktigt att se till så att eleverna inte jobbar 

hur som helst i boken utan att man ska ha bra koll på elevernas arbetsgång. En av lärarna 

säger att läromedlet som skolan har är för gammalt men att skolan inte har råd att köpa in 

nytt, vilket denne tycker är tråkigt. Dock så har läraren blivit väldigt säker på läromedlet 

och kan då använda sig av den säkerheten i arbetet. Läraren säger dock att ett nytt 

läromedel eller ett interaktivt läromedel skulle bidra med en modernare syn på ämnet. 

Läraren säger att denne har fått tittat på Tummen Upp materialet som andra lärare har och 

hen skulle väldigt gärna prova att arbeta med det.  Som summativt bedömningsmaterial 

har lärarna olika metoder för att samla på sig underlag för elevernas lärande. Det de listar 

upp är bland annat diagnoser, gamla nationella prov, läxor av olika slag, skrivuppgifter, 

inspelningar av samtal eller diskussioner med en eller flera elever, hörförståelseövningar 

och glosor. Två av lärarna säger sig vara frågande till om det är bra att arbeta med läxor, 

glosor och förhör på det traditionella sättet med engelskämnet. När lärarna pratar om läxor 

säger de att det är viktigt att variera sig mellan de olika huvuddelarna från undervisningen 

som läxgrund men det är få av lärarna som ger stora skrivläxor. En av lärarna säger att 

läxorna varierar mellan taluppgifter, läs uppgifter och ordinlärningsuppgift. 

 

När det kommer till perioden innan nationella provet i sexan säger lärarna att de inte 

arbetar så annorlunda jämtemot andra tillfällen under läsåret. Det blir lite genomgångar 

av delmomenten och lite repetitioner för de flesta av lärarna. En av lärarna arbetar med 

gamla nationella prov och pratar med eleverna om dessa efter att eleverna har fått arbeta 

med dem, en annan lärare gör lite mer diagnoser. Flera av lärarna säger att syftet med det 

man gör innan nationella är till för eleverna som förberedelser och ökad förståelse för vad 

som komma skall. 

                                                 
9 Champion är ett läromedel som ges ut av Sanoma Utbildning©. 
10 What¨s Up är ett läromedel som ges ut av Sanoma Utbildning© 
11 Gleerups© digitala läromedel är ett interaktivt material som nås via Gleerups hemsida 

www.gleerupslms.se 
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 Relationen mellan resultaten på de nationella proven och slutbetygen 

Samtliga lärare säger att de nationella proven är väldigt bra avstämningsmaterial mot vad 

de har sett hos eleverna innan. De säger att proven är bra bedömningsmaterial som 

påverkar bedömningen men inte styr den. En av lärarna säger att nationella proven 

påverkar betygssättningen mycket men att det ”bara stärker det man sett innan”. En annan 

informant påpekar att nationella proven inte ska styra betygssättningen och att det är ett 

bra material för att likvärdigheten ska bli så korrekt som möjligt men att de är för många 

prov för eleverna då alla ämnen har flera delprov. De flesta av lärarna säger också att 

eleverna idag är väldigt duktiga i ämnet och att proven då kan kännas enkla, eller nivån 

kan kännas låg. Vid samtal om att 40 procent av de som gör nationella proven för engelska 

i årskurs sex har ett A eller ett B- betyg säger en av lärarna att det inte är frågorna som 

känns enkla utan att det är poängskalan som kan vara för enkel, eleverna tillåts ha för 

många fel och ändå klättra upp i betygsskalan. Lärarna säger dock även att proven är 

positiva för de starka eleverna och negativa för de svaga eleverna. ”Proven kan vara 

positiva för de starka men katastrof för de svaga” säger en av lärarna. 

 

Majoriteten av informanterna säger att eleverna överlag är svagare på skrivdelen jämfört 

med de andra delproven, men det är något som de ser innan proven så de vet att det 

delprovet kommer vara svårare för eleverna. En lärare som också har elever i andra ämnen 

säger att de svenska nationella proven är satta på en högre nivå för eleverna och att detta 

känns konstigt. Lärarna är jättenöjda med dem samrättningen som skolorna ordnar vid 

rättningen av nationella proven. Detta bidrar till en mer objektiv bedömning säger en av 

lärarna. 

 

När det kommer till elevernas kunskaper om kunskapskraven så svarar lärarna lite olika. 

En av lärarna säger att de samtalar ganska mycket om nationella proven i sexan och då 

även om vilka kunskapskraven är. Två andra lärare säger att eleverna kan bli bättre på 

kunskapskraven och att det är dem som lärare måste öka den medvetenheten. De andra 

lärarna säger att de pratar med eleverna om kunskapskraven emellanåt, en gör det enligt 

hen själv allt för sällan, den andra har gjort det kontinuerligt och ser framemot att se hur 

detta har påverkat eleverna när de sedan ska börjat sexan och ska göra nationella proven. 

 Effekter om betygen flyttas ned till årskurs fyra 

Alla lärare som jag har intervjuat är eniga om att det inte skulle vara bra för skolan om 

betygen flyttas tillårskurs fyra. Vid första intervjun kommenterade läraren att Skolverket 

kanske ska utvärdera betygen i sexan innan man gör stora reformer igen. Lärarna är 

samstämmiga om att det är för tidigt at ha betygen i fyran, de säger att de inte är många 

elever som skulle gynnas av det, de tycker inte at det är rätt väg till att mäta barns kunskap. 

En av lärarna tror så här om elev-reaktioner på tidigare betyg: 

”Det är bara bra för de tävlingsinriktade eleverna. För de högpresterande spelar det ingen större roll 

men de kommer säkert prestera lite bättre utan prov. För de svaga så kan det starta ett hat mot 

skolan.” 
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Hur Skolverket och skolorna kommer hantera det stora beslutet som de valt att göra kan 

ingen av lärarna riktigt förstå. Undervisningen måste göras om helt och hållet, säger en 

av lärarna, ”eleverna får ingen lugn och ro till att lära sig och hur ska man se vad de hunnit 

lära sig”, fortsätter läraren att fråga sig. För att det på något sätt skulle fungera i nuläget 

med samma läroplan så kommenterar några lärare att Skolverket måste utforma diagnoser 

eller nya kunskapskrav för årskurs tre innan det ska gå att sätta betyg i fyran, ”de måste 

ge ut samma kriterier och samma bedömningsunderlag som de gör nu i sexan, då måste 

de dubblera Skolverket”, säger en av lärarna kring frågan. Att överföringssystemet skulle 

behöva ändras är också något om lärarna kommenterar, i nuläget får de inte mycket 

information angående engelskämnet vid överföringar. Få av lärarna får något handfast 

material, de för mest bara samtal vid överlämningarna. Om betygen i årskurs fyra skulle 

träda i kraft så säger lärarna att Skolverket måste se över hur eleverna ska bedömas och 

testas i årskurs tre och att överföringssystemet måste regleras. Detta skulle innebära ett 

”hästjobb” för alla igen enligt en av lärarna, att sätta betygen om förslaget går igenom är 

något som alla lärare säger att de skulle göra, men det inte skulle kännas rätt att göra det. 

En av lärarna säger att hen hellre skulle se att eleverna hade nationella proven i årskurs 

sex och sedan får sina första betyg i årskurs sju. Enligt läraren sänks elevernas betyg i 

årskurs sju av olika anledningar, läraren säger: 

det kan bero på många olika saker, t. ex för dålig kunskap om respektive kunskapskrav, ovana att 

sätta betyg för mellanstadielärare, tradition att inte sätta höga betyg innan årskurs nio, för stora 

skillnader i kunskapskraven i årskurs sex och årskurserna sju till nio. 

5.3 Elevintervjuer. 

 Vad tycker du om ämnet engelska? 

Efter insamling av empiri från elevintervjuerna går det att se att de tycker ämnet engelska 

är ett relativt enkelt ämne, de flesta har svarat att det är enkelt eller mellansvårt och några 

enstaka elever säger att de tycker att ämnet är jobbigt och svårt. De äldre eleverna var 

genomgående mer positiva till ämnet och de säger att de tycker att ämnet är bland det 

roligaste i skolan. De yngre eleverna tycker det är enkelt men har inte kommenterat något 

om vad de tycker om ämnet i relation till andra ämnen. 

 Hur lär du dig engelska? 

Gällande hur eleverna säger att de lär sig engelska svarar samtliga att de lär sig engelska 

både i hemmiljön och i skolmiljön. Det är många som skriver att de lär sig bäst genom att 

använda datorn, prata med folk i andra länder, se på film, lyssna på musik, läsa böcker 

och genom internet. Eleverna säger att de på lektionerna har genomgångar och sedan får 

jobba antingen i läroböcker eller med annat material som läraren har med sig, det är sällan 

de får göra något annat än arbeta vid bänken. Några elever säger att de även lär sig 

engelska utanför hemmet och skolan, de har fritidsintressen och släkt runt om i världen 

som påverkar inlärningen av engelskan. Utifrån svaren på hur de tycker de lär sig bäst så 

säger eleverna att de har enklast för att läsa, lyssna och förstå engelska. Väldigt få elever 
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har svarat tala och skriva och ännu färre har svarat att de tycker allt är enkelt. Det var 

svårt för eleverna att komma ihåg exakt när de började med engelska i skolan men de 

flesta tillslut svarar att de började i förstaklass. De kommer inte ihåg vad de gjort under 

lektionstiden men några tror att det handlade om beskrivningar om sig själv och hur man 

säger hello. De förkunskaperna som de flesta trodde sig ha var att kunna säga några ord. 

 Vad kommer du ihåg från de nationella proven? 

Eleverna som har gjort de nationella proven och nu går i sjuan kommer inte ihåg så 

mycket av de nationella proven som de gjorde i sexan. Efter en snabb genomgång av 

delproven är det hörförståelsedelen som de reagerar starkast på. Eleverna kan inte säga 

exakt varför den delen är den de kommer ihåg mest men de tror att det handlar om att 

man måste fokusera så intensivt för man kan inte gå tillbaka och göra om man inte hörde 

svaret på frågan. Gällande själva proven säger de att proven kändes enkla, någon trodde 

att de skulle vara svårare på grund av nervositeten som fanns innan. Eleverna säger att de 

heller inte var speciellt stressade utan att stressen som dök upp kom när de fastnade på 

någon fråga under provet. De kommenterade att det enda som gjorde att det kändes 

annorlunda mot att göra ett vanligt prov i klassrummet var att det hette just nationella 

prov och att de visste att alla elever i Sverige gör det samtidigt och att läraren hade pratat 

om det innan. Av de olika delproven säger eleverna att de tyckte skrivdelen var jobbigast, 

då de under en längre tid förväntas producera något eget. Gällande mottagandet av de 

gjorda proven framkom olika svar från eleverna. Vissa sade sig vara spända och andra 

tyckte inte det var något speciellt alls. Någon sa att det kändes mer spänt inför att få 

tillbaka matematikprovet och svenskaprovet jämfört med det engelska provet. De flesta 

sa att de var nöjda med resultatet och att det gick bättre än vad de trodde att det skulle 

göra. Betygen på de nationella proven skilde sig inte avsevärt, för många av eleverna, 

mot det slutbetyg som de senare fick. Det var ett resultat där eleven sa att det skilde sig 

mycket med ett C på nationella och ett A i slutbetyg. 

 Hur ser du på de nationella proven? 

De elever som går i sexan och ska göra nationella proven i vår för i enkäten fram olika 

tankar om de nationella proven och vad de innebär. Av tretton elever är det tre som vet 

vilka delprov de kommer att möta på nationella proven, de resterande tio säger att de inte 

vet vad som kommer eftersom de inte fått någon information av läraren. Inför proven 

säger eleverna att det både känns jobbigt och bra då proven säkert kommer vara enkla 

men pressen från deras status skapar stress. Några elever tycker att det betyget de fick 

förra terminen påverkar hur de ser på det nationella provet men att betyget inte kommer 

förändras så mycket. Inför nationella har eleverna olika uppfattningar. En del känner sig 

relativt säkra på att kunna prestera på något av delproven medan andra inte känner sig 

speciellt säkra på någon del. Av dem som känner sig säkra så är det majoriteten som sätter 

lyssna, läsa och skriva först. 
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 Vad har ni fått för information om de nationella proven? 

Enligt den större delen av eleverna har inte läraren pratat särskilt mycket om de nationella 

proven, några säger att de har fått information om att de inte får ha mobiler eller annan 

teknisk utrustning igång och en elev säger att de fått mycket information om de olika 

delarna och provets uppbyggnad. Inför mottagandet av de gjorda nationella provet så är 

eleverna lite dividerade och tror att det kommer kännas bra, spännande, nervöst, pirrigt, 

skönt och att det inte kommer kännas något speciellt. De flesta eleverna säger att de inte 

tror att det kommer skilja sig så mycket mellan det betyget dem får på det nationella 

provet och det betyget de sedan får i slutbetyg i engelska. Det är bara en elev som 

uttrycker att det kanske kommer skilja lite men då åt det bättre. Endast en elev skriver 

uttryckligen att hen tror att betyget kommer bli C eller högre. 
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5.4 Analys 

 Läroplanen och GERS 

Bedömningen och undervisningen i ämnet engelska ska i Sverige styras av skollagen 

(2010:800), läroplaner, kursplaner och ämnesplaner (Skolverket 2011a). Efter samtalen 

med rektorer och lärare kan man se att parterna både är samstämmiga och icke 

samstämmiga på olika punkter.  Båda parterna sätter, förutom skollagen, läroplanen 

främst i sitt arbete med bedömning. De arbetar mycket med att kunskapskraven ska 

uppfyllas av eleverna men de flesta arbetar inte lika mycket med att eleverna ska förstå 

innehållet i och betydelsen av kunskapskravens fullständiga innebörd. Lärarna utgår ifrån 

den kommunikativa språksynen i sitt arbete med bedömningen och de utformar arbetet 

efter de fyra huvuddelarna ur kunskapskraven som är ”kommunikationens innehåll”, 

”reception”, ”interaktion” och ”produktion” (Skolverket, 2011a). Dessa fyra huvuddelar 

struktureras och benämns i skolan av lärarna som lyssna, läsa, skriva och tala. Vissa av 

lärarna uttrycker att man måste gå igenom läroplanen flera gånger för att förstå hur den 

ska tolkas och de säger även att de har läst igenom Skolverkets kommentarmaterial till 

kursplanen, men anser inte att de har blivit hjälpta av detta. Trots att tanken från 

Skolverket är att kommentarmaterialet ska underlätta för lärarna att kunna tolka 

värdeorden i kursplanen (Skolverket, 2012). Kommentarmaterialet gavs ut ett år efter 

läroplanen och i inledningen till materialet så skriver Skolverket att det inte bara är en 

nedbrytning av kursplanen och dess värdeord som utgör en säker och rättvis bedömning, 

utan lärarna ska göra en medveten analys av vilka bedömningsaspekter som kan vara 

relevanta, och samtidigt utifrån den erfarenhetsbaserade kunskap om samma aspekter 

som man bygg på sig (ibid.).  

 

Utöver kommentarmaterialet så är det diagnostiska materialet något som lärarna kan 

använda sig av för att stärka sin bedömningsunderlagsbas.  Materialet har utformats av 

Skolverket för att ge stöd till lärarna på grund av avsaknaden av kunskapskrav i årskurs 

ett till tre (Skolverket, 2013a). Detta material är dock något som lärarna inte har haft 

någon vetskap om när jag, under intervjuerna, frågat om det är något de använder sig av 

i bedömningsarbetet. Tanken med det diagnostiska materialet är att fylla upp föret som 

några av lärarna säger sig sakna, nämligen en tydligare insyn av hur eleverna ligger till 

när de börjar i årskurs fyra eller när eleven flyttar och får en ny lärare. 

 

Rektorns ansvar är enligt läroplanen att se till att samarbetsformer mellan förskoleklassen, 

skola och fritidshemmet utvecklas för elevernas mångsidiga utveckling, Lärarna säger 

dock att samarbetet mellan årskurserna inom ämnet engelska inte är prioriterat jämfört 

med andra ämnen. Vid överlämningar säger några av lärarna att de får väldigt kantig och 

snäv information om elevernas kunskaper inom ämnet engelska, flera av lärarna säger att 

de gärna skulle ha mer information om eleverna. 

 



34 

Samtliga lärare använder sig, utöver inköpta läromedel, av eget material som de samlat 

på sig under åren som lärare. Erfarenheten av ämnet säger lärarna är en av de stora 

styrkorna de har i undervisningen. Lärarna säger sig veta vilket material som fungerar på 

olika typer av elever, de har byggt upp ett stort underlag av material, de kan läsa eleverna 

snabbt via olika övningar och tester och de vet hur de ska arbeta för att kunna bedöma 

eleverna på bästa sätt utifrån vilket material de har tillgång till. Skolverket har på sin 

hemsida publicerat material för utvecklingen av ämnet engelska i skolan men det är endast 

ett av de materialen som är utgivet efter det att den nya kursplanen trädde i kraft år 2011. 

Flera av lärarna som undervisar i engelskämnet säger att de saknar fortbildningar och nya 

visioner inom ämnet. Den fortbildning som finns är begränsad och lärarna själva säger att 

de inte får någon information om den alls och frågar i intervjuerna var deras 

ämnesfortbildning har tagit vägen. Under intervjuerna frågar sig lärarna vart deras 

fortbildning är. Utav de lärare jag har intervjuat har en lärare gått extra utbildning i 

engelska, en har gått fortbildning för fyra till fem år sedan och en lärare har gått utbildning 

om språkportfolion för många år sedan. Samtliga lärare som har gått någon slags 

fortbildning säger att det har varit väldigt givande att få veta mer om hur man kan arbeta 

och att det ger extra motivation till undervisningen. 

 

I GERS står det att tanken med materialet är att ha en gemensam grund för att utarbeta 

kursplaner, läroplaner, examina och läromedel för språkinlärning i hela Europa. Den 

beskriver de kunskaper och färdigheter som eleverna bör ha för att kommunicera 

framgångsrikt i målspråket. Vidare i GERS står det att en tydlig beskrivning av mål, 

innehåll och metoder ska finnas och vara tydliga för alla parter inom språkinlärningen så 

som lärare, utbildningsmyndigheter, provbedömare, läromedelsförfattare. Dessa parter 

måste vara eniga om de huvudsakliga målen mot en värdefull språkinlärning för att 

inlärarna ska kunna nå dem. Utifrån intervjuerna har lärarna svarat att tanken med GERS 

inte är något som de har egentliga kunskaper om. Materialet var helt okänt för vissa, precis 

som det diagnostiska materialet, och de som hört talas om det har inte tagit del av 

materialet eller använt sig av det. Några av lärarna kände igen ett material som utgår ifrån 

GERS, nämligen den europeiska språkportfolion som är skapad för eleverna. (Skolverket, 

2009). 

 

De lärarna som hade tillgång till språkportfolion sa att de har försökt använda det men att 

den inte passar in i deras undervisning. Att använda materialet innebär att man måste 

ändra mycket i undervisningen och det tar tid, enligt två av lärarna. De saknar ett officiellt 

material som är utformat för att stödja lärarna i undervisningen och som samtidigt bidrar 

till en likvärdig bedömning över riket. Keaveney och Lundberg (2014) skriver att lärare 

som arbetar med språkportfolion och låter eleverna arbeta med materialet kommer att få 

hjälp med målidentifikation, inlärningsresultat, planering av lektioner och att skapa 

bedömningsmaterial, precis det som lärarna säger sig sakna men inte får tid till att 

utveckla. 
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I läroplanen står det att eleverna ska utveckla kunskaper i det engelska språket och 

kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin 

förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften. Lärarna är tydliga 

med att de arbetar utifrån läroplanen och att de strukturerar varje terminsarbete utifrån 

den. Vid bedömningsarbetet så säger lärarna att läroplanen är den centrala punkten för 

hur de bedömer. Att utgå från syfte, mål och det centrala innehållet när de bygger upp sin 

bedömningsmetod för läsåret är något som samtliga lärare säger sig göra, precis som 

skollagen säger att de ska göra (UD 2010). 

 

Lärarna använder sig av olika metoder för att samla på sig bedömningsmaterial under ett 

läsår. Den metod som de flesta av lärarna använder sig av är att skriva kommentarer och 

dokumentera elevernas prestationer. Att arbeta på detta sätt innebär en betoning av den 

summativa bedömningsformen. Lärarna uppger att eleverna får kommentarer vid 

tillbakalämnandet men att det inte finns någon tid till samtal och förklaringar. 

Bedömningen idag utgår för det mesta av eget bedömningsmaterial och de nationella 

proven men lärarna har även stöd från läromedel, i viss mån för några av dem, och av 

bedömningsstöd i form av HEJA materialet, som var det materialet de flesta av lärarna 

hade kommit i kontakt med. Dock så var det några av de intervjuade som inte ansåg att 

de bokläromedel som skolan hade var det som de själva hade köpt in om de fick välja, 

några sade även att det läromedlet som skolan hade var utdaterat och borde slängas. De 

som använde sig av elektroniska läromedel visade sig vara mest nöjda. 

 

I dag förespråkas en tyngdpunkt mot formativ bedömning där eleverna inte bara ska 

bedömas på de prov och inlämningsuppgifter som de lämnar in till läraren. Utan där 

läraren ska använda sig av en mer fortlöpande bedömning, vara mer personlig med 

eleverna om deras utveckling och målen de ska nå samt ge eleverna en chans till själv och 

kompisbedömningar, kommunikationen mellan lärare och elever måste vara konstant. 

Undervisningen ska också utformas efter detta där man rör sig bort från prov med poäng 

och en bedömning där eleverna inge får veta mer än en siffra eller bokstav på det de 

producerar. I artikeln Bedömningen blir bättre om lärarna jobbar ihop (Lannvik, 2014, 

27 oktober) nämner Marianne Molander Beyer projektet lärarens utvidgade bedömarroll. 

I projektet intervjuades 800 språklärare om sin bedömning, Molander Beyer säger om 

projektet att: 

genomgående var att nästan ingen av dem visade målen i kurs - och ämnesplaner för eleverna. Nästan 

ingen använde heller formativa bedömningsmetoder, som självbedömning, kamratbedömning eller 

portfolio. Inte heller använde de den gemensamma europeiska referensramen för språk. (ibid.) 

När de intervjuade lärarna i min studie beskriver sin metod för undervisning och 

bedömning så stämmer detta in även på dem. De säger att den tid de har i ämnet inte 

räcker till för att grundläggande gå igenom kursplan, kunskapskrav, nya övergripande 

läromedel och fortlöpande undervisa sina klasser. Flera av lärarna säger även att 

bedömningsarbetet skulle underlättas av att samtala mer med andra lärare som undervisar 

i ämnet, några av lärarna uttrycker att de känner en stor saknad efter att kunna ge och få 
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stöd av varandra och anser att de skulle kunna utvecklas som engelskläraren på detta sätt 

nu när det inte finns så mycket fortbildning i engelskämnet. 

Gudrun Erickson stärker detta och säger att gemensamma samtal och diskussioner om 

bedömning är en väldigt bra fortbildning, än om den tar tid (Lannvik, 2014, 27 oktober). 

 

Utöver kursplanen i engelska ska lärare förhålla sig till den allmänna delen av läroplanen 

där elevers rättigheter och skyldigheter beskrivs. Ett av styckena hänvisar till elever med 

speciella behov, de elever vars undervisning påverkas av hur lärarna hanterar det som står 

i läroplanen. I läroplanen står det att ”undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk 

och kunskaper”. I propositionen om tydligare mål och kunskapskrav står det att andra 

undersökningar lyfter fram att många elever som behöver särskilt stöd inte alltid får de 

stödinsatser de är i behov av (UD, 2008/09:87). Lärarna säger att arbetet med 

anpassningen mot enskilda elever är svårt i ämnet engelska då timtiden är kort och de 

elever som har svårt med språk har det i alla språk. Samtliga lärare påpekar att elever som 

har det svårast i engelskämnet även har svårt med det svenska språket. Några av lärarna 

kan och får arbeta extra med de elever som inte uppfyller kunskapskraven men de säger 

ändå att de finns för lite tid. De lärare som har specialpedagoger i klassrummet under 

engelsklektionerna säger att det uppskattas väldigt mycket och att det underlättar deras 

arbete till en viss del. Oavsett om lärarna har hjälp eller inte av specialpedagoger i 

klassrummet så har de anpassat material och även för vissa anpassade läromedel för de 

elever som behöver speciellt stöd. I läroplanen står det i den allmänna delen att skolan 

har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen 

för utbildningen. Lärarna uttrycker att de lägger ner mycket arbete på att ge eleverna de 

möjligheterna som de ska ha i undervisningen men att det för några av dem känns tråkigt 

att de inte alltid kan ta sig an de eleverna fullt ut. 

 Avsaknaden av kunskapskrav i årskurs tre 

Enligt den proposition som regeringen och utbildningsdepartementet skapade så är 

anledningen till avsaknaden av kunskapskraven i ämnet engelska att ämnet inte arbetas 

med på samma sätt som de andra ämnena i årskurserna ett till tre (UD, 2008/09:87). 

Eleverna har betydligt mer lektionstid inom matematiken och svenskämnet vilket kan 

förklara att dessa ämnen har kunskapskrav. Det anses inte vara lämpligt att eleverna måste 

avstämmas i ett ämne som de kanske inte undervisas i från årskurs ett. Att kunskapskraven 

ska finnas i matematiken och svenskämnet stärker Skolverket12 med att problemen med 

måluppfyllelsen i dessa ämnen är för stora och att det därför var viktigt med tidigare 

avstämningstillfällen. En del av lärarna tycker att det är synd att det inte finns 

kunskapskrav i årskurs tre eftersom det bedömningsunderlag som lärarna skulle haft 

tillgång till om elever avstäms i årskurs tre hade stärkt deras arbete och underlättat vid 

                                                 
12 Se bilaga 3 
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betygssättningen i årskurs sex. Dock frågar sig några av lärarna och rektorerna om det 

verkligen behövs kunskapskrav då eleverna ändå har mål i engelska i de tidigare 

årskurserna. En kommentar var även att man i undervisningen i årskurs fyra ändå börjar 

med samma undervisningsmetod oberoende av elevunderlaget man får med från årskurs 

tre och att arbetet läggs mot de kunskapskrav som eleverna har i årskurs sex. I 

propositionen så har statens skolverk tillstyrkt att det vid de tillfällen det finns nationellt 

fastställda avstämningstillfällen också ska finnas kunskapskrav. Skolverket finner dock 

utredningens formulering ”kunskapskrav för godtagbara kunskaper” otymplig och 

föreslår i stället formuleringen ”kunskapskrav i årskurs tre” respektive ”kunskapskrav i 

årskurs sex” (UD, 2008/09:87). Utifrån förslaget om att det ska finnas 

avstämningstillfällen tillhörande de nationella proven har alltså Skolverket ansett att en 

uppdelning av årskurserna är det mest ideala för avstämningen och då har det också blivit 

så att det inte finns kunskapskrav i samma ämnen i årskurs tre och årskurs sex. För de 

rektorer och lärare som anser att avsaknaden av kunskapskrav i årskurs tre är ett konstigt 

beslut känns det inte bra att läget är som det är. Lärarna tycker att kommunikationen 

mellan stadierna är för dålig. Den information som lärarna säger sig få angående eleverna 

är enbart vid överföringarna och då enbart muntligt om inte eleven är i behov av stöd eller 

visar stora kunskaper om ämnet. Rektorerna som har ansvaret för samarbetet mellan 

stadierna ger teorier som att det handlar om prioritering. Flera av dem säger att de som 

rektorer ger matematiken och svenskämnet, även fler av de andra ämnena, mer tid jämfört 

med engelskan och de känner ett större tryck uppifrån att lägga mer fokus på de andra 

kärnämnena. 

 

De av rektorerna som inte säger sig prioritera alla ämnen lika mycket tror istället att det 

handlar om att engelskämnet är ett nytt ämne utan samma traditionella storhet som många 

av de andra ämnena, speciellt de andra kärnämnena. Innebörden av detta blir då att ämnet 

inte får samma fokus från skolledningen. I och med att rektorerna själva inte kan ändra 

på om det finns kunskapskrav i årskurs tre eller inte säger de att de till fullo litar på sina 

lärare och att de kan hantera avsaknaden av kunskapskraven i årskurs tre när det gäller 

bedömning och undervisning i årskurs fyra till sex. Samtliga lärare, oberoende av åsikt 

om avsaknaden av kunskapskrav, säger att de inte tycker att eleverna ska testas intensivt 

i årskurs tre, de är glada att det inte är betyg ännu lägre ner i årskurserna än vad det är nu. 

De lärare som säger sig sakna material tycker att det ska finnas mer diagnoser eller 

material som de kan få i handen vid överföringar. Lärarna själva säger att ämnet inte blir 

lika högt prioriterat som matematiken och svenskan gällande information och tid från 

rektorerna.  

 Prioritering av skolämnen 

Vid samtal med en av rektorerna så säger denne att det inte finns någon utvecklingsledare 

på skolkontoret som jobbar specifikt mot engelskan. Rektorn har arbetat på skolkontoret 

med arbetsuppgifter mot matematiken och även skapande av läromedel inom 

matematiken. Hen säger att det känns konstigt att det är betydelsen av personalen på 
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skolkontoret som innebär vilket ämne som har utvecklingsledare eller inte. Enligt rektorn 

så har den utvecklingsledaruppgiften med ämneskompetens och eldsjälar att göra, inom 

både matematiken och svenskan så finns det en eller flera utvecklingsledare. Samme 

rektor, i samstämning med några av de andra rektorerna, säger att de även märker att 

kommunen inte satsar så mycket på engelskan då budgeten för ämnet inte är lika hög, 

ämnet har inte samma timplan som de andra ämnena och det finns näst intill ingen 

fortbildning för lärarna som undervisar i engelska. Timplanen för Umeå kommun13 är 

idag på 130 timmar per läsår i årskurs ett till tre och 360 timmar per läsår i årskurs fyra 

till sex. I jämförelse med matematiken och svenskan så har engelskan 490 timmas 

engelska från årskurs ett till årskurs sex. Matematiken har 1230 timmar från årskurs ett 

till årskurs sex och svenskan har 2090 timmar (Skolverket, 2013b). Procentuellt så 

innebär detta att engelskan har ungefär 60 procent färre timmar än matematiken och 

ungefär 76,5 procent färre timmar än svenskan. För lärarna blir detta märkbart, flera av 

de intervjuade säger att de inte förstår varför det inte finns fortbildning inom ämnet 

engelska och de lärare som har andra ämnen än engelska, bland annat svenska och 

matematik, lägger till att de har fått mer information om utveckling i de ämnena. 

Svensklyftet och mattelyftet har bidragit med mycket ny information till lärarna och ger 

dem en fortbildning som lärarna säger att de saknar i engelskämnet. 

 Material och läromedel 

Lärarna säger att de får väldigt lite information och material kopplat till engelskämnet 

från Skolverket eller annat håll. Erfarenheten av ämnet säger lärarna är en av de stora 

styrkorna de har i undervisningen, de vet vilket material som fungerar på olika typer av 

elever och deras behov. En av rektorerna, som har jobbat med läromedelsframställning, 

säger att läromedelsdistributionen går hand i hand med vilket fokus staten lägger på vilket 

ämne ”nu har staten lagt mycket kraft på matematiken och svenskan efter PISA resultaten 

och då sker det direkt att läromedelsföretagen arbetar för att komma ut med fler och fler 

läromedel inom de ämnena”, säger hen. Rektorn fortsätter med att säga att det är 

skrämmande att ingen kollar grundläggande på läromedlen innan de distribueras. 

Skolverket har gett ut två material som har grundtanken att användas i undervisningen 

och dessa är bedömningsstödet diagnostiskt material 1-6 (Skolverket, 2013a) och ESP 

(Skolverket, 2009). Till de materialen så finns det utförliga instruktioner om hur lärare 

kan arbeta med materialet i sin undervisning och hur eleverna kan bli delaktiga i sitt 

lärande, inget av de två materialen är lagbestämda att användas som underlag för 

engelskundervisning i Sverige men det är den typen av material som lärarna säger sig 

sakna, dock så kommer de inte ut till de i fältet. 

 Nationella prov och slutbetyg 

Det officiella bedömningsunderlaget som lärarna säger sig ha mest nytta av är de 

nationella proven som årskurs sex gör på vårterminen. Proven fungerar, enligt lärarna, 

                                                 
13 Se bilaga 5 
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som en bekräftelse på den bedömning de har gjort av eleverna tidigare under terminerna. 

Lärarna arbetar med de områden som delproven innefattar i sin undervisning. 

 

Syftet med de nationella proven är enligt Skolverket och UD att skapa en likvärdig 

bedömning och betygssättning i de svenska skolorna. Proven får inte användas som 

enväldigt underlag vid bedömning och betygssättning efter rättning, lärarna kan använda 

dem som en del av bedömningen (Skolverket, 2014f). De flesta av de intervjuade lärarna 

tycker att årskurs sex är ett bra avstämningstillfälle då de har bra med tid till att få ett 

stabilt bedömningsunderlag från årskurs fyra. Lärarnas syn går ihop med UDs 

resonemang angående reformeringen av de nationella målen som propositionen beskriver 

(UD 2008/09:87). Enligt UD var det inte tillräckligt med nationella mål i årskurs fem och 

nio. Uppföljningen bör ske tidigare och med fler intervaller innan eleverna går ut nian så 

att de får rätt förutsättningar för att nå målen eller för att rätt insatser kan sättas i kraft i 

tid. 

 

Angående själva proven säger ett fåtal av lärarna att proven har blivit lite svårare sedan 

starten med nationella proven, de ansåg at de förut kändes enkla för en större mängd av 

deras elever. De flesta av lärarna säger att proven känns luta åt det enklare hållet eller att 

eleverna tillåts ha många fel och ändå nå ett E i betyg. Av delproven så säger lärarna att 

eleverna överlag har svårast för skriv delen då de under en längre tid måste förlita sig på 

sin egen skrivförmåga. Enligt Skolverket (2014b) så är det ingen större differens mellan 

delproven, det som flest elever har ett F i är delprov B, läsa och förstå.  

 

Utifrån lärarnas kommentarer på de nationella proven går det att se att de lägger stort 

fokus på hur de ska använda sig av proven för bedömning och betygsättning.  De använder 

dem som förstärkning i bedömningen och de flesta av dem pratar en hel del om proven 

med sina elever, dock verkar informationen om att det inte bara är eleverna som ska testas 

utan även likvärdigheten i svensk skola gå förlorad. Eleverna blir informerade om vad 

proven är och hur de ska genomföras, ibland även hur lärarna ska använda sig av den 

information som kommer ut av proven, men oftast inte hur de hjälper den svenska skolan 

när de gör proven. 

 

En av rektorerna var orolig över om lärarna på skolan använder sig felaktigt av de 

nationella proven i sin bedömning. Enligt Skolverket så får inte läraren sätta betyg enbart 

utifrån resultatet på provet, eftersom provet inte prövar elevens kunskaper mot hela 

kunskapskravet (Skolverket, 2014f), lärarna säger sig dock vara helt medvetna om detta 

och använder sig som sagt bara proven som förstärkning. Det rektorn har tittat på för att 

få denna känsla och fört detta resonemang och som påverkat dennes uppfattning är den 

sammanställning som Skolverket gett ut via Siris där relationen mellan slutbetygen och 

betygen på de nationella proven ställs mot varandra (Skolverket, 2014b). Dessa 

sammanställningar är till för just rektorer och huvudmän för att kolla kvalitén och resultat 

på skolan. Utöver rektorn som sa sig vara orolig över lärarnas tendens att basera 
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bedömningen för mycket på de nationella proven så säger de andra rektorerna att de sällan 

kollar på sammanställningarna angående ämnet engelska. Detta går emot regeringens 

förslag i propositionen där det står att: 

En analys mellan nationella prov och slutbetyg skulle sannolikt vara ett värdefullt underlag i 

skolornas kvalitetsarbete. Enligt regeringens mening är det inte rimligt att det över längre tid 

förekommer systematiska skillnader på skolnivå mellan genomsnittliga provresultat och slutbetyg. 

(UD, 2008/09:87).  

De flera olika användningsområden som provet kan och ska har går inte ut till alla 

inblandade i fältet. 

 

 Elevernas syn på ämnet 

Eleverna har en väldigt splittrad syn på ämnet engelska, de elever som är äldre tycker att 

ämnet är ett av de roligaste i skolan medan de som är yngre säger att det är tråkigt. De 

äldre eleverna säger att det har blivit roligare då det har blivit enklare. Flera av eleverna 

säger att de lär sig mycket hemma och på fritiden. Musik, spel, filmer och tv-serier är det 

som påverkar de flestas engelskinlärning. Eleverna säger övergripande att de lär sig olika 

saker i skolan jämfört med hemma då de i skolan arbetar i en lärobok, med stenciler eller 

andra typer av arbetsblad. Eleverna ser inte ämnet som ett svårt ämne men det nationella 

provet sätter lite mer press på dem. Enligt eleverna är proven något annorlunda, de vet att 

de är viktiga och något de måste prestera på. En del av eleverna ser proven som en chans 

att få visa sina kunskaper medan andra upplever dem som ett stort stressmoment.  Vid 

intervjuerna med eleverna så var det ingen av eleverna som i efterhand tyckte att proven 

var svåra eller allt för utmanande. Det som gjorde proven svåra var tidspressen och 

vetskapen om att det är ett betydelsefullt moment i engelskundervisningen. 

 

Det moment som eleverna sade sig ha enklast för i engelskämnet var lyssna, läsa och 

förstå engelskan i skolan. De är vana vid genomgångar där läraren pratar mycket engelska 

och får utföra övningar där de ska kommunicera med varandra. Det var väldigt få elever 

som svarade att skriva och tala var det som de hade lättast för i språket. Precis som lärarna 

säger anser alltså eleverna att skrivandet i engelskan är svårast. Att undervisningen kan 

kännas annorlunda för de som går i sexan blir inte så överraskande då lärarna i den 

årskursen förbereder eleverna på de nationella proven. Om eleverna är svagare i ett 

moment kommer lärarna se till att de får öva på just det. Det positiva är att eleverna verkar 

förstå ämnets utveckling, för varje årskurs de utvecklas så ser det ämnet som något mer 

positivt.  
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6 Sammanfattande slutsatser 

Efter intervjuer och granskningen av tidigare forskning så visas en tydlig bild av lärarnas 

stora ansvar i ämnet engelska. Många av lärarnas svar visar på en bortprioritering av 

ämnet engelska från rektorer och Skolverket vilket gör att lärarna känner sig begränsade 

i hur de kan arbeta med sin undervisning, sin bedömning, sin betygssättning och hur de 

kan utveckla dessa. Lärarna får i årskurs fyra börja ett grundläggande arbete med eleverna 

då kunskapskrav saknas i årskurs tre och överlämningarna inte lägger fokus på 

engelskämnet. Vissa av lärarna saknar det stöd de kunde ha fått av kunskapskrav i årkurs 

tre medan andra säger att de inte vet om det hade gynnat dem eller eleverna. De frågar 

sig om elever i årskurs tre ska avstämmas så tidigt i ett främmande språk och om 

undervisningen verkligen hade påverkats av mer bedömningsunderlag om eleverna. 

 

 Idag kan undervisningen sägas ske på ren rutin där varje lärare har sin egen bas av 

material och underlag som de samlat på sig under åren de har varit lärare. Denna 

materialbas ser lärarna som ett bra och grundläggande underlag för bedömningen och 

betygssättningen. Både undervisningen och bedömningen grundar sig i de nationella 

styrdokumenten men lärarna säger sig sakna något som kan göra arbetet med ämnet mer 

effektivt och inspirerande. Undervisningen och bedömningen hade med all säkerhet sett 

annorlunda ut om lärarna hade fått fortbildning eller haft tid för att fortbilda sig själva då 

det material som det är tänkt att de ska använda finns tillgängligt via internet. Inom 

ämnena matematik och svenska finns mycket material, fortbildning och stöd för att 

lärarna ska känna sig säkra i sin undervisning, vilket är något engelsklärarna skriker efter. 

Att det endast var två av lärarna som hade gått fortbildning eller kurser i engelska för 

många år sedan kändes olustigt och man får en förståelse för att ämnet kan kännas 

stagnerat för lärarna. 

 

I sitt arbete med ämnet säger lärarna att de märker att majoriteten av eleverna är duktiga 

på engelska och att de får mycket intryck från sin fritid. De elever som har ett ständigt 

intag av det engelska språket i hemmiljön eller genom fritidsaktiviteter säger också att de 

tycker ämnet är roligare än de elever som inte har samma exponering av engelska utanför 

skolan. Eleverna säger även att de tycker att ämnet känns enkelt. Lärarna frågar sig om 

ämnet i skolan skulle kunna utvecklas till att ge eleverna en ny syn på ämnet. De säger 

att de vet att språket skiljer sig mellan undervisningen och det eleverna gör på fritiden, då 

grammatiken får väldigt stor plats i undervisningen. Andra tankar som har kommit upp 

från både lärare och rektorer utifrån dessa påståenden är att ämnet kanske inte behöver 

förändras eftersom eleverna lär sig en viss del hemma och sedan grammatik och 

språkuppbyggnad i skolan. 

 

De nationella proven i årskurs sex är ett stort moment för eleverna och de säger att det 

sätter en ökad press på prestationen för ett bra betyg. Lärarna ser de nationella proven 

som ett väldigt bra bedömningsunderlag då det oftast stärker det de har sett av eleverna 

innan proven. Lärarna får inte använda enbart de nationella proven som underlag för 
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bedömningen och betygssättningen då dessa inte täcker in alla delar av kunskapskraven. 

Rektorerna ska se till att lärarna följer reglerna för användandet av de nationella proven 

och att betygen inte differerar allt för mycket mellan de nationella proven och slutbetygen. 

Det var endast en av de intervjuade rektorerna som sa sig vara lite orolig över hur lärarna 

på dennes skola lade för mycket vikt på proven vid betygssättningen. De andra rektorerna 

sa att de litade på sina lärare och deras kunskaper i bedömning och betygssättning.  

 

Utöver ett ökat läraransvar i engelskämnet och ett dåligt inflöde av 

utvecklingsmöjligheter så beror många av de svårigheter som lärarna upplever på att 

kommunikationen mellan Skolverket, rektorer, lärare och elever är dålig. Material som 

Skolverket har gett ut för ämnesutveckling och bedömningsstöd fastnar hos rektorerna 

och eleverna får inte alltid så mycket information om kursplan och kunskapskrav som de 

borde få från lärarna. Om lärarna satte mer krav på Skolverket så kanske de skulle få mer 

stöd i hur de kan göra för att utvecklas. För mycket ansvar läggs på lärarna som lämnas 

ensamma i arbetet med ämnet. Lärarna anser sig inte ha tid för att fortbilda sig på egen 

hand, vilket är synd eftersom Skolverket har publicerat en del stödmaterial på sin 

webbplats just för att lärare ska kunna fortbilda sig själva. Den brist på kommunikation 

som finns mellan Skolverket och lärarna när det gäller engelskämnet har säkerligen 

bidragit till ämnets stagnering i skolan, men eftersom eleverna uppvisar tillfredställande 

resultat på de nationella proven så kommer troligtvis inte en förändring att ske inom en 

överskådlig framtid. 

  



43 

 

7 Diskussion 

Initialt så var intervjumetoden det som kändes mest passande för min studie. Som arbetet 

har utformat sig så kunde troligtvis ingen annan metod ha bidragit till ett lika innehållsrikt 

stoff som intervjumetoden. Utförandet av intervjuerna gick bra, det var endast en 

lärarintervju som inte gick att utföra öga mot öga, istället fick läraren skicka in svaren 

skriftligt. I och med detta så fick jag inte samma mängd information till varje fråga från 

den läraren. Som informantgrupp var lärarna den grupp som kändes mest relevant att 

intervjua. Rektorernas syn på lärarna och deras roll i engelskämnet blev väldigt tydlig 

efter intervjuerna, innan samtalen skedde så var inte rektorerna i fokus på samma sätt som 

lärarna. Efter intervjuerna så gav rektorernas svar ytterligare en anledning till att se 

engelskämnet som lågprioriterat, då de erkände att de inte för en ständig dialog med 

engelsklärarna på samma sätt som med andra lärare med andra ämnen. 

 

När det kom till elevintervjuerna så blev frågorna svåra att skapa och då även inte helt 

kopplade till hela syftet. Eleverna blev intervjuade om vad de tycker om ämnet och hur 

de tänker angående de nationella proven, bedömningsdelen blev väldigt liten när den 

skulle vara mycket större. 

 

I forskningsbakgrunden är GERS och det diagnostiska materialet två stora delar som 

analyseras. Ute i fältet var det ingen av de intervjuade som använde sig av materialet som 

var avsett för att stödja undervisningen. Att föra in dessa i resultat och diskussion kändes 

då svårt och irrelevant samtidigt som den bristande kommunikationen mellan de olika 

parterna förstärktes av detta. 

 

Utifrån lärarnas svar och reaktioner på intervjufrågorna så märks det att de önskar att 

ämnet kunde utvecklas. De säger sig ändå vara nöjda med hur de lägger upp sin 

undervisning och bedömning utifrån de förutsättningar de har. Det är få som har kunskap 

om vilket material de har till sin hjälp från myndigheter och forskning. Lärarna har 

mycket outforskat gällande ämnet och hur de kan undervisa, dock så är den största boven 

för lärarna den tid som finns att förfoga i ämnet. Att undervisningstimmarna för ämnet 

engelska är de näst lägsta av de teoretiska ämnena hjälper inte lärarnas situation. Det var 

ingen av lärarna som använde sig av GERS eller det diagnostiska materialet i sin 

undervisning eller bedömning trots att dessa material säkerligen skulle kunna vara ett bra 

stöd för dem och kunna göra ämnet till något nytt. Att tiden är det som hindrar de flesta 

av lärarna till att söka och använda sig av nytt material är förståeligt men inte godtagbart. 

De svårigheter som lärarna anser sig ha skulle kanske kunna lösas av något av dessa 

material. 

 

När det gäller bedömningsmetoder lutar lärarna åt samma håll i sina variationer på så sätt 

att de inte vill sätta in sina elever i fack med en bokstav eller med poäng under terminernas 

gång. De flesta för kontinuerliga anteckningar och -/eller elevlistor med kommentarer till 
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de fyra huvudmomenten inom områdena, tala, skriva, läsa och lyssna. Lärarna väljer att 

arbeta efter dessa moment eftersom de är kopplade till de rubriker som kunskapskraven 

har i läroplanen vilket är det officiella dokument som lärarna anknyter sin undervisning 

och bedömning till. Samtliga lärare arbetar med läromedel av olika slag och med olika 

relation till den nya läroplanen. Vissa har tillgång till inköpta material som är skapade 

efter den nya läroplanen och de nationella proven samtidigt som andra säger att de inte 

har råd att köpa in nya läroböcker utan att de strategiskt får göra urval ur gamla böcker 

för undervisning och bedömning.  En annan metod de intervjuade lärarna har som 

bedömningsstöd är läxor eller hemuppgifter. En av lärarna frågar sig i intervjun om läxor 

verkligen behövs och att de bara görs av tradition, men sen säger hen att hen inte vet hur 

det skulle se ut utan dem i undervisningen.  Den typ av bedömning som lärarna använder 

sig av idag är en blandning av formativ och summativ bedömning där lärarna ger feedback 

till eleverna, men eleverna får sällan chans att sätta egna ord på sin utveckling eller på 

undervisningen i sig. Lärarnas ansvar enligt läroplanen är bland annat att se till att 

eleverna utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och 

utveckla hela sin förmåga, samt att eleverna ska utveckla förmågan att själva bedöma sina 

resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna 

och förutsättningarna. Detta är något som är svårt att nå om den formativa bedömningen 

inte får mer plats i undervisningen. Lärarnas metod i framtagandet av eget 

bedömningsmaterial innebär inte en likvärdig bedömning. För att denna metod ska främja 

en likvärdig bedömning måste lärarna föra en ständig kommunikation med varandra och 

detta sker inte i nuläget enligt min studie. Finns det några skolor i Sverige som har löst 

detta problem? 

 

Lärarnas synpunkter på avsaknaden av kunskapskrav i årskurs tre och hur de arbetar för 

att kompensera avsaknaden av dessa är i det närmaste obefintliga. Lärarna verkar finna 

sig i situationen som uppstår av att det inte finns kunskapskrav i årskurs tre. När frågan 

kommer i intervjuerna så säger de att de märker av avsaknaden av kunskapskrav vid 

överlämningarna mellan årskurserna och säger sig enbart få information muntligt 

angående elevernas kunskaper i engelskämnet. De lärare som har fler ämnen och har på 

fler överlämningar säger även de att de får lite information om engelskämnet i jämförelse 

med de andra ämnena. Det sker enligt lärarna ingen speciell kompensation för avsaknaden 

av kunskapskrav utan de arbetar som de skulle ha arbetat oavsett om de hade mer i handen 

eller inte. De utgår ifrån det eleverna ska kunna som bas i ämnet för att sedan stämma av 

eleverna från och till under de följande läsåren. Om de hade fått mer information 

angående eleverna hade bedömningen kunnat underlättas vilket i sin tur hade varit till 

fördel för undervisningen. I dagsläget är lärarna glada över att de inte behöver sätta betyg 

lägre ner än i årskurs sex. När frågan om kunskapskraven kommer upp så säger de att de 

inte vill att eleverna ska testas intensivt i årskurs tre utan att de bara vill ha med sig 

diagnoser eller annat material i den nya undervisningen och bedömningen, det som 

lärarna får mer av i de andra kärnämnena. 
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Rektorerna har ansvar för att kommunikationen mellan stadierna ska fungera och ske 

kontinuerligt. I intervjuerna är det den större delen av rektorerna som säger att de lägger 

mer tid på andra ämnen än engelskämnet. De beklagar att de gör så och att det har skett 

omedvetet då de får betydligt mer tryck uppifrån att förbättra och kolla upp hur till 

exempel matematiken och svenskan fungerar på deras skola. För vissa av dem handlar 

fokuseringen också om att de har undervisat i de ämnen som får mest tid och andra 

uttrycker ett större intresse för utvecklingen i de andra ämnena. Flera av rektorerna säger 

under intervjun att de måste se över hur de arbetar med engelskämnet eftersom de har för 

dålig kontroll och överblick i nuläget. Vid samtal om rektorernas roll i bedömning och 

betygssättning så säger de att de och lärarna måste arbeta tillsammans vid betygssättning 

men att de som rektorer har det yttersta ansvaret. Alla intervjuade rektorer säger att de 

litar på sina lärare vid betygssättningen i årskurs sex och att de inte behöver påpeka eller 

peta i lärarnas beslut. En rektor oroade sig över vilken vikt dennes lärare lägger på de 

nationella proven i sina bedömningar, att hen nog skulle behöva gå in och titta närmare 

på detta. Enligt propositionen från regeringen och utbildningsdepartementet så visar vissa 

skolor skillnader över tid mellan provresultat och slutbetyg. Skolverket som har gjort 

undersökningen säger att denna skillnad visar på att områdena bedömning och 

betygssättning har förbättrats men att det kvarstår stora utvecklingsbehov. Att en rektor 

känner att hen inte kan lite fullt ut på lärarna visar på dålig kommunikation då samtliga 

lärare som intervjuats säger att de nationella proven bara används som ett stöd eller 

underlag för den bedömning som de gör. Lärarna ser inte på proven som grund för 

bedömningen, de säger istället att de får stor hjälp i sin bedömningsanalys av de nationella 

proven, eftersom dessa fungerar bra som bedömningsmaterial. Att samrättning sker är 

något som de är väldigt tacksamma för.  Att få se och prata om hur andra engelsklärare 

gör vid bedömning blir som en liten fortbildning, något de inte får via staten. 

 

Lärarna säger att de pratar en del med eleverna om de nationella proven innan de görs 

men då handlar det mer om hur provet ser ut och att proven ska hjälpa lärarna i sin 

bedömning. Eleverna verkar inte få veta att de gör proven för att hjälpa den svenska 

skolan med att nå likvärdighet och kvalitetssäkring. Elevernas kommentarer på de 

nationella proven är att de kändes enkla att genomföra och att det stora hindret var 

nervositeten av att det heter just nationella prov. I efterhand kommer de inte ihåg så 

mycket från själva proven men de minns hur de kände sig innan. Lärarna säger att de 

märker att proven triggar igång och skapar en viss nervositet hos eleverna och för de 

eleverna som är svagare blir detta enligt lärarna ett stort obehagsmoment. Rektorerna har 

i tidigare delar av diskussionen fört fram att deras prioritering av engelskämnet inte är så 

bra som den skulle kunna vara och denna bristande kommunikation fortsätter kring de 

nationella proven. Rektorerna säger att de litar på sina lärare och går därför inte in och 

tittar grundligt på sammanställningarna som Skolverket har gjort angående ämnet 

engelska. Det var endast en av rektorerna som sade sig kommunicera med sina lärare 

angående hur de arbetar med de nationella proven. För att rektorerna ska uppfylla 

regeringens och utbildningsdepartementets tanke med de nationella proven så bör de 
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ändra på dessa rutiner. För att deras skolor ska kvalitetssäkras måste rektorerna se över 

alla resultat från nationella proven och hur de korrelerar med slutbetygen på ett mer 

grundläggande sätt. Överlag är de kommentarer som de intervjuade gett angående de 

nationella proven positiva, de anser att de fungerar väl och att de fyller sitt syfte som 

bedömningsunderlag. Om de fyller sitt syfte med att kvalitetssäkra skolorna är något som 

lärare och rektorer tillsammans kan ändra på. 

 

Den största bristen inom engelskämnet som framkommer i denna studie är tidsbrist, brist 

på kommunikation och svag prioritering. Tidsbristen är det som lärarna anser vara det 

mest frustrerande, de har inte tid att fortbilda sig själva eller jobba utförligt med eleverna 

på lektionerna. Den prioritering som Skolverket och rektorer har lagt på engelskämnet i 

jämförelse till matematiken och svenskämnet visar sig vara väldigt svag, vilket förklaras 

med att insatser har satts in i de andra två ämnena efter de dåliga resultat som Sverige har 

visat i internationella jämförelser de senaste åren. Brister i kommunikationen sker på flera 

plan. Skolverket går inte ut med information om stödmaterial, ny information eller 

rapporter till lärarna utan vidarebefordrar detta till rektorerna och rektorerna missar i sin 

tur att ge ut den informationen till lärarna. Lärarnas miss i kommunikationen handlar om 

den information de förmedlar till eleverna om sin bedömning och vad målet är med 

undervisningen. 

 

Om vi i Sverige vill fortsätta att visa upp goda resultat inom ämnet engelska och samtidigt 

ge eleverna en chans till att utvecklas ytterligare i språket så måste ämnet prioriteras från 

alla parter inom skolvärlden. Sverige är ett land som är stolt över hur duktiga vi visar oss 

vara som andraspråksanvändare av engelskan, men i skolan visar vi inte ämnet samma 

respekt som de övriga kärnämnena. Lärarna i skolan arbetar med det material och de 

kunskaper de har att röra sig med utifrån den tid de har, bedömningen följer läroplanen 

och skollagen. Tanken med stödet som Skolverket har gått ut med når inte fram till lärarna 

och de som missar chanser att utvecklas är eleverna. Vilka förändringar kan Skolverket 

göra för engelskämnet och våra elevers utveckling?  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjufrågor  

Lärare: 

1. Styrdokumenten – Hur förhåller du dig till dem? 

- Vilka styrdokument använder du i din planering och undervisning samt 

bedömning?  

- Läroplan – allmänna delen? 

- Kursplanen för engelska? 

- Kommentarmaterialet till kursplanen i engelska? 

- Bedömningsstöd för engelska? Hur använder du dig av det bedömningsstöd 

som finns? 

- GERS? 

- Europeisk språkportfolio? 

- Diagnostiskt material, DM 1-6? 

-  
2. Avsaknaden av bedömningsmaterial från åk 1-3? 

- Hur påverkar avsaknaden av bedömningsstöd din undervisning och 
bedömning? 

- Vad gör du för att kompensera? 

- Hur tror du att det skulle påverka eleverna om de hade kunskapskrav i 

engelska i slutet av åk3?  
 

3. Hur arbetar du med bedömning i ämnet engelska under en termin? 

- Vad bedömer du? 

- Hur bedömer du? 

- Formativt eller summativt? Både och? 

- Vilken typ av material underlag arbetar du med för att få stöd i bedömningen? 
Matriser, muntliga aktiviteter, ljudinspelning, Läroböcker, stenciler, läxor, 

glosförhör osv? 

- Gör du några speciella ingrepp inför nationella proven? 
 

 

4. Hur ser du på relationen mellan NP och slutbetygen? 

- Hur tänker du vid betygssättningen? 

- Nationella proven i åk 6? Hur påverkar det din bedömning när det gäller 
betygssättningen? 

- Hur tror du att NP påverkar eleverna i årskurs 6? 

- Hur pass medvetna tror du att eleven är om kunskapskraven i engelska för åk 

6? 

 

5. Hur tror du det kommer att bli om det blir betyg från årskurs 4? 

- Skulle du kunna tänka dig att sätta betyg från årskurs 4? 

Rektorer:  

1. Varför tror du att engelskämnet saknar kunskapskrav i slutet av åk 3?  



 

2. Vilket ansvar har rektor gällande bedömning och betygssättning i ämnet 

engelska? 

 

3. Ser du någon skillnad på NP resultat och slutbetyg i ämnet engelska på din 

skola på våren i årskurs 6? 

Betyg i åk 4 – inga kunskapskrav? 

Hur pass prioriterat är engelskämnet i skolan? 

Vad har du för bakgrund i skolvärlden? Har du någon annan bakgrund i skolvärlden än 

rektorsarbetet? 

 

Elever: 

Vad tycker du om ämnet engelska? 

 Lätt eller svårt? 

 Vad får ni göra på lektionerna? 

 Hur många lektioner har ni i veckan 

Hur lär du dig engelska? 

- På vilka sätt? 

- Hemma eller i skolan? 

- Fritidsaktiviteter? 
- Hur lär du dig i skolan? 

Vilket sätt är bäst för dig att lära dig engelska? 

 

Vad har du enklast för lyssna och förstå, tala, skriva eller läsa engelska? 

 

När började du med engelska i skolan? 

- Vad gjorde ni på lektionerna?  

- Vad hade du för förkunskaper då? 

 

Nationella proven 

Gjorda 

Vad kommer du ihåg från proven? 

 

- Materialet 
- Känslor 

Var de enkla eller svåra prov? 

- Varför? 

- Vad var enklast/svårast? 
- Blev du stressad under proven? 

Hur kände du när du fick ditt resultat efter proven? 

 

 



 

Vad såg du för skillnader eller likheter mellan ditt nationella-resultat och ditt 

slutbetyg? 

 

Var det någon skillnad på att göra nationella proven jämtemot att göra vanliga 

prov? 

 

Icke gjorda 

 

Hur ser du på de nationella proven i engelska? 

- Vad tror du/vet du vad ni kommer ha för delprov? 
- Hur påverkar ditt förra terminsbetyg dig inför nationella proven? 

Vilken del känner du dig säkrast inför? 

 

Vad har ni fått för information inför proven? 

- Vad spelar den informationen/avsaknaden av informationen för roll för dig? 

 

Hur tror du det kommer kännas när du får tillbaka resultaten? 

 

Vad tror du att du kommer få för betyg/resultat på nationella? 

- Hur tror du det kommer skilja sig från ditt slutbetyg? 

 

  



 

Jag har läst ovanstående text och 

godkänner att mitt barn är med på en 

intervju angående bedömning i ämnet 

engelska. 

 

 

Jag har läst ovanstående text och 

godkänner att delta i en intervju 

angående bedömning i ämnet 

engelska. 

 

 

Bilaga 2 

Föräldrabrev 

Hej elev och förälder! 

Mitt namn är Anja Granberg och jag studerar till grundskollärare på Umeå universitet. 

Nu under min sista termin ska jag skriva mitt examensarbete riktat mot ämnet engelska i 

årskurserna 4-6. Arbetet kommer att undersöka hur ämnet engelska bedöms av lärare i de 

yngre åldrarna och jag kommer att intervjua rektorer, lärare och elever för att samla in 

information från de berörda parterna i ämnesbedömningen. Till elevintervjuerna vill jag 

prata med elever som redan har bedömts i årskurserna och elever som ska bedömas i 

årskurserna. Därför är jag intresserad av att samtala med ditt barn. 

Intervjuerna kommer att pågå i ca 20 minuter och eleverna får möjlighet att föra fram sina 

åsikter om hur de har blivit bedömda, vad de tror att de har blivit bedömda på och hur de 

ser på vikten av all bedömning i ämnet. 

Intervjuerna kommer spelas in men det är endast jag som kommer lyssna på dem och i 

undersökningen kommer allt vara anonymt, inga namn eller skolor kommer finnas med. 

Jag är inte ute efter några av elevernas resultat utan bara deras anonyma åsikter. 

 

Jag skulle verkligen uppskatta ert godkännande av deltagande för att kunna utföra 

undersökningen på bästa sätt. 

Anja Granberg 

Umeå universitet 

 

Förälder:    Elev: 

 

 

 

Målsmans underskrift   Elevens underskrift 

 

   

Namnförtydligande   Namnförtydligande  

 

   

Datum (ååmmdd)   Datum (ååmmdd) 

  

  

   



 

Bilaga 3  

E-mail från skolverket angående avsaknaden av kunskapskrav i engelskämnet i årskurs 

1-3. 

 

Hej! 

 

Jag har tagit emot din fråga angående kunskapskrav i engelska. 

 

För årskurs 3 finns det i de nya kursplanerna kunskapskrav för ämnena svenska, svenska 

som andraspråk och matematik samt för de naturorienterande respektive 

samhällsorienterade ämnesgrupperna. 

 

De motiv som angavs för att införa mål att uppnå i årskurs 3 i svenska och matematik 

handlade om problem med måluppfyllelse i dessa ämnen och att det därför var viktigt 

med tidig avstämningstillfällen. I regeringens proposition anges som skäl till att införa 

kunskapskrav i årskurs 3 i so och no att eleverna redan nu får undervisning i de flesta av 

de ingående ämnena och att det därför är naturligt att införa en tidigare avstämning för 

dessa ämnen. Det förs inget resonemang om övriga ämnen. Jag bifogar propositionen så 

kan du själv se hur det är skrivet, sidan 18-19. 

 

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till oss på Skolverkets 

upplysningstjänst på 08-527 332 00. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Upplysningstjänsten vid Skolverket  

  



 

Bilaga 4 

Centralt innehåll i engelskämnet ur läroplanen 

 

I årskurs 1–3 

 

I årskurs 4–6 

 

Kommunikationens innehåll  

 Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.  

 Intressen, personer och platser.  

 Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och 

områden där engelska används. 

 

 

 

Lyssna och läsa – reception  

 Tydligt talad engelska och texter från olika medier.  

 Enkla instruktioner och beskrivningar.  

 Olika former av enkla samtal och dialoger.  

 Filmer och dramatiserade berättelser för barn.  

 Sånger, ramsor, dikter och sagor.  

 Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i 

reklam och andra enkla texter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion  

 Enkla presentationer.  

 Enkla beskrivningar och meddelanden.  

 Sånger, ramsor och dramatiseringar. 

Kommunikationens innehåll  

 Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.  

 Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, 

händelser och aktiviteter. 

 Åsikter, känslor och erfarenheter.  

 Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika 

sammanhang och områden där engelska används.  

 

Lyssna och läsa – reception  

 Tydligt talad engelska och texter från olika medier.  

 Muntliga och skriftliga instruktioner och 

beskrivningar.  

 Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.  

 Filmer och dramatiserade berättelser för barn och 

unga.  

 Sånger, sagor och dikter. 

 Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och 

sammanhang i talat språk och texter, till exempel att 

anpassa lyssnande och läsning efter framställningens 

form och innehåll.  

 Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på 

engelska från internet och andra medier.  

 Språkliga företeelser som uttal, intonation, 

grammatiska strukturer och stavning samt fasta 

språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.  

 Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel 

artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och 

talat språk i olika situationer.  

 Hur olika formuleringar används för att inleda och 

avsluta olika typer av fram ställningar och samtal. 

 

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion  

 Presentationer, instruktioner, meddelanden, 

berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal 

och skrift.  

 Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd 

när språket inte räcker till, till exempel 

omformuleringar. 

 Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, 

till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.  

 Språkliga företeelser för att förtydliga och berika 

kommunikationen som uttal och intonation, stavning 

och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta 

språkliga uttryck samt grammatiska strukturer. 

 

 

 



 

 

Bilaga 5 

Timplan Umeå kommun 

 

 

 

 

Ä m n e 
Timmar totalt 

Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 1-9 Garanti Di

ff Bild Hemkunskap 

Idrott och hälsa 

Musik 

Slöjd 

30                30                40 

 

 

60                60                90 

40                40                40 

80 

40                40                40 

50 

90               110              110 

40                40                50 

80                80                80 

237 

125 

504 

237 

332 

230 

118 

500 

230 

330 

+7 

+7 

+4 

+7 

+2       

Svenska 

Engelska 

Matematik 

430              420              380 

30                40                60 

330              320              210 

120              120              120 

1525 

498 

1490 

480 

+3

5 

+1

8 

+2

4 

220              230              230 180              190              180 1044 1020 

      

Samhällsorienterande ämnen 

Geografi Historia 

Religionskunskap 

Samhällskunskap 

70               100              140 180              200              200 890 
 

211 
 

231 
 

228 
 

220 

885 +5 

20                40 

30                30                30 

40                20                30 

30                40 

45                50                50 

45                50                50 

45                50                50 

45                50                50       

Naturorienterande ämnen 

Biologi 

Fysik 

Kemi 

Teknik 

70               110              140 130              140              150 813 
 

208 
 

208 
 

202 
 

196 

800 +1

3 20                30                40 

20                20                40 

10                30                30 

20                30                30 

30                40                30 

40                30                40 

30                40                40 

30                30                40       

Språkval 

Elevens val 

Skolans val 

Totalt per vecka (h) 

Totalt per läsår (h) 

  6

0 

320 

392 

320 

382 

+0 

+10 30                30                60 90                90                90 
 

 

16,3             17,7             21,0 

581              629              748 

 

 

21,3             22,2             22,3 

759              789              795 
6919 6785 134 


