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I like the elephants you have there. 
Monkeys was funny. Tigers was very big.

I like them lot because I like animals 
overall. And those birds were strange.

And that kangaroo was awesome.*

*Ett elevsvar på en skrivuppgift.  
Prestationen bedömdes på kunskapsnivån A2.1 
(goda kunskaper, LP 2014).
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Utvärderingens mål
Utvärderingen sökte svar på följande frågor:

1. I vilken mån har målen för goda kunskaper i A-lärokursen i engelska uppnåtts?
2. Vilka bakgrundsfaktorer och särdrag i lärmiljön förklarar lärresultaten?

Det finns tre centrala innehåll som anknyter till målen för A-lärokursen i engelska i 
årskurserna 3–6 (Utbildningsstyrelsen 2014). Dessa är:
• Kulturell mångfald och språkmedvetenhet (I1)
• Färdigheter för språkstudier (I2)
• Växande språkkunskap (I3)

Växande språkkunskap är uppdelat i tre innehållsområden:
• Förmåga att tolka texter (dvs. hör- och läsförståelse)
• Förmåga att producera texter (dvs. texter i tal och skrift)

• Förmåga att kommunicera (muntlig kommunikation i olika situationer, förmåga att 
använda kommunikationsstrategier och kulturellt lämpligt språkbruk)

I utvärdering av elevens språkkunskap beaktas alla delområden i fråga om språkkunskap: 
läs- och hörförståelse, tal och skrift. Kriteriet för goda kunskaper (vitsordet 8) enligt 
läroplanen (LP 2014) är i alla delområden kunskapsnivån A2.1 (se Nivåskala för språkkunskap 
och språkutveckling s. 22–23).  
Med lärresultat avses i denna utvärdering framförallt elevens kunskaper i engelska (I3). 
Dessutom utreddes elevens färdigheter för språkstudier och språkmedvetenhet (I2 och I3). 
I färdigheter för språkstudier inkluderades även elevens åsikter om att studera engelska 
och nyttan av språket samt uppfattningen om de egna kunskaperna. 
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Figur 1. Lärresultat i A-engelska och faktorer som förklarar resultatet.
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Genomförandet av utvärderingen
I utvärderingen granskades lärresultaten i A-engelska i förhållande till kunskapsnivån 
för goda kunskaper som beskrivs i Grunderna för läroplanen för den grundläggande 
utbildningen 2014 (Utbildningsstyrelsen 2014). I tidigare utvärderingar av lärresultat 
i A-engelska har fokus varit på slutskedet av den grundläggande utbildningen. Denna 
utvärdering genomfördes vid övergångsskedet från årskurs 6 till årskurs 7. Målgruppen var 
elever som nyligen börjat i årskurs 7. Samma elever utvärderas på nytt våren 2021 då de går 
i årskurs 9. Den longitudinella utvärderingen ger information om utvecklingen av elevernas 
kunskaper i läroämnet engelska under årskurserna 7–9. 
Utvärderingsmaterialet består av elevernas svar på uppgifter som mäter språkkunskap. 
Uppgifterna mätte kunskaper inom delområdena Förmåga att tolka texter (hör- och 
läsförståelse) och Förmåga att producera texter (tal och skrift). Inom delområdet Förmåga 
att tolka texter var uppgiftstyperna flervalsuppgifter, rätt/fel-uppgifter samt korta öppna 
svar. I delområdet Förmåga att producera texter ingick tre tal- och två skrivuppgifter. 
Antalet ord i skrivuppgifterna uppgick till 30–40 respektive 50–60 ord. Om taluppgifter 
berättas mer på sidan 10.
Förutom uppgifter som mätte språkkunskaper samlades bakgrundsinformation in genom 
enkäter till elever, lärare i engelska och rektorer i sampelskolorna.
Olika intressentgrupper deltog i utvärderingsprojektet på flera olika sätt. En grupp lärare i 
engelska skapade uppgifterna. Lärare, rektorer och elever som deltog i utvärderingen gav 
respons i olika skeden av utvärderingsprocessen. Dessutom deltog i utvärderingsprocessen 
en grupp sakkunniga bestående av experter i utvärdering av språkkunskap och lärarutbildare.    
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Material:

• Uppgifter som mätte 
språkkunskap:
 – Förmåga att tolka 

texter (10 uppgiftsserier 
i hörförståelse och  
10 i läsförståelse,  
båda innehöll 28 
uppgifter av olika slag)

 – Förmåga att producera 
texter (3 tal- och  
2 skrivuppgifter)

• Enkäter till elever, lärare 
och rektorer (238 lärare och 
61 rektorer svarade)

Skolorna i samplet 
representerade

• olika RFV-områden
• olika kommuntyper
• olika språkgrupper

Deltagare:

132 skolor  
(116 finskspråkiga och  
16 svenskspråkiga)

4 633 elever  
(4 076 från finskspråkiga och  
557 från svenskspråkiga skolor)

 
 
Lärare i engelska och  
skolornas rektorer
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Centrala resultat
Språkkunskap: Förmåga att tolka texter, Förmåga att 
producera texter samt Förmåga att kommunicera

Förmåga att tolka texter

Eleverna uppnådde i genomsnitt väl målen i delområdet Förmåga att tolka texter.

Hörförståelse var det starkaste delområdet, då 70 % av eleverna nådde kunskapsnivån 
A2.1 eller bättre. Näst bästa resultatet fick eleverna i läsförståelse (59 %). 

Förmåga att producera texter och Förmåga att kommunicera

Eleverna uppnådde i genomsnitt väl målen i delområdet Förmåga att producera texter. 
Elevernas färdigheter i muntlig produktion var något starkare än i skriftlig produktion. I 
taluppgifter nådde 53 % av eleverna nivån för goda kunskaper eller bättre, motsvarande 
procenttal i skrivuppgifter var 52 %.

Elevernas kunskaper i delområdet Förmåga att kommunicera kunde utvärderas endast 
med en taluppgift, eftersom de två övriga taluppgifterna var monologer. En dialog som 
simulerade en interaktiv talsituation med en busschaufför var den svåraste taluppgiften 
för eleverna: drygt hälften av eleverna hade i den uppgiften endast nöjaktiga kunskaper 
(A1.3).
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Figur 2. Elevernas resultat enligt kunskapsnivåer i delområden Förmåga att tolka 
texter och Förmåga att producera texter*

*I figuren har kunskapssnivåer från skalans nedre och högre kant slagits samman.  
Under A1.3 innefattar alla kunskapsnivåer under A1.3 och B1.1 innefattar kunskapsnivån 
B1.1 och nivåer över den. 
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Alla elever som deltog i utvärderingen gjorde de tre taluppgifterna.

• Uppgift 1 var den enklaste för eleverna. Av eleverna nådde 64 % kunskapsnivån A2.1 
eller bättre. I denna uppgift som mätte elevernas uttal var elevernas färdigheter enligt 
lärarnas bedömning till och med utmärkta (B1.1) hos nästan hälften av eleverna.

• Uppgift 2 mätte elevernas förmåga att kommunicera. Denna taluppgift var den 
svåraste för eleverna: drygt hälften av eleverna hade endast nöjaktiga kunskaper 
(A1.3). En fjärdedel av eleverna hade emellertid berömliga eller utmärkta kunskaper 
(kunskapssnivåerna A2.2 och B1.1). Av de tre taluppgifterna fanns i denna uppgift flest 
elever som stannade på de lägsta kunskapsnivåerna. 

• I uppgift 3 skulle eleverna med hjälp av bildtips berätta vad de hade gjort förra 
sommaren. Knappt hälften av eleverna nådde kunskapsnivån för goda kunskaper eller 
bättre.
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Figur 3. Elevernas resultat enligt kunskapsnivåer i taluppgifterna.
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Figur 4. Elevernas resultat enligt kunskapsnivåer i skrivuppgifterna.

I utvärderingen ingick två skrivuppgifter. Uppgift 2 verkade vara lättare för eleverna. I 
uppgiften skulle eleven skriva en inbjudan till en hemmafest. 

• I uppgift 1 skrev eleverna en text på 30–40 ord till en skrivtävling där priset var en 
mobiltelefon. Av eleverna nådde 43 % kunskapsnivån för goda kunskaper eller bättre. 

• I uppgift 2 ombads eleverna skriva en inbjudan till en hemmafest för sina kompisar. 
Texten skulle innehålla 50–60 ord. Nästan hälften av eleverna nådde kunskapsnivån för 
goda kunskaper eller bättre. 
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Figur 4. Elevernas resultat enligt kunskapsnivåer i skrivuppgifterna.
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Färdigheter för språkstudier och språkmedvetenhet

I elevenkäten frågades bland annat om elevernas färdigheter för språkstudier och 
språkmedvetenhet samt hur de hanterar olika studiestrategier. Svarsskalan i påståenden 
gällande färdigheter för språkstudier som övas i skolan var aldrig–endast sällan–ibland–
ofta–nästan alltid och på användning av engelska utanför skolan aldrig–ibland–varje 
vecka–varje dag.
Självvärdering var den mest bekanta utvärderings- och responspraxisen i läroämnet 
engelska för elever på de lägre årskurserna. Cirka en tredjedel av eleverna gjorde 
självvärdering ofta eller nästan alltid, 43 procent ibland. Även om majoriteten av eleverna 
utvärderade sina egna språkkunskaper åtminstone ibland, var eleverna rätt ovana att 
planera sitt arbete till exempel en vecka på förhand. Cirka två tredjedelar av eleverna 
uppgav att de aldrig planerade sitt arbete eller att det gjorde det endast sällan.
Enligt elevernas svar är de vanligaste arbetssätten på lektionerna i engelska i årskurserna 
1–6 mycket traditionella och utgår från läraren, till exempel ordförhör och muntliga 
parövningar i läroboken gjordes ofta eller nästan alltid.

Figur 5. Elevernas svar i frågor gällande färdigheter för språkstudier 
och språkmedvetenhet.
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Figur 6. Elevernas svar på frågor gällande språkförståelse. 

Figur 7. Elevernas svar på frågor gällande språkproduktion.
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Elevernas åsikter om att studera engelska, om nyttan av 
språket och uppfattningarna om de egna språkkunskaperna

Elevernas åsikter om att studera engelska, de egna språkkunskaperna och nyttan av engelska 
utreddes med hjälp av 15 påståenden som eleverna svarade på enligt en femgradig skala 
(helt av annan åsikt–delvis av annan åsikt–jag har inte en klar uppfattning om saken–
delvis av samma åsikt–helt av samma åsikt).
Eleverna hade rätt positiva uppfattningar om sina egna kunskaper i engelska: 67 procent 
av eleverna ansåg att de är duktiga i engelska och majoriteten upplevde att engelska är ett 
relativt lätt läroämne.
Enligt de påståenden som utredde nyttan av engelska ansåg nästan alla elever att det 
är viktigt att kunna engelska. De trodde att de kommer att behöva engelska i arbetslivet 
(83 %), i vardagssituationer (82 %) och i studier (81 %). Eleverna upplever att det de lärt sig 
i engelska har varit till nytta för dem. 
Majoriteten av eleverna studerade gärna engelska: de ansåg att engelska är ett trevligt 
läroämne och de tyckte om lektionerna i engelska i de lägre årskurserna. Uppgifterna på 
lektionerna i engelska var i allmänhet intressanta. Elevernas åsikt gick mest isär i frågan 
om engelska var deras favoritämne på de lägre årskurserna. Varannan elev uppgav att 
engelska var ett av favoritämnena i skolan. En femtedel av eleverna hade en helt motsatt 
uppfattning.
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Figur 8. Åsikter om att studera engelska, nyttan av engelska och uppfattning om de 
egna språkkunskaperna enligt kön.

Det förekommer vissa skillnader i flickors och pojkars åsikter i frågorna om att studera 
engelska, nyttan av engelska och om uppfattningen om de egna språkkunskaperna. 
Flickorna ansåg att de har något mer nytta av engelska än pojkarna, medan pojkarna trodde 
lite mer på sina egna kunskaper i engelska än flickorna. I figur 8 på horisontaxeln syftar 
värdena 1 och 2 i genomsnitt på negativa uppfattningar, värdet 3 på neutrala uppfattningar 
och värdena 4 och 5 på positiva uppfattningar.
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Faktorer som förklarar 
lärresultaten
Elevens bakgrundsfaktorer

Vårdnadshavarnas utbildningsbakgrund var den faktor som mest förklarade lärresultaten 
i A-engelska. Den bakgrundsfaktor som hade den starkaste kopplingen till elevernas 
kunskaper var mammans utbildningsbakgrund. Elever till mammor med högskoleutbildning 
klarade sig något bättre än övriga elever i alla delområden. Det starkaste sambandet mellan 
mammans utbildningsbakgrund och elevens lärresultat fanns i delområdet Förmåga att 
tolka texter (hör- och läsförståelse). 
Det förekom endast mycket små skillnader i lärresultaten mellan flickor och pojkar. 
Pojkarna var litet bättre i tolkningsuppgifterna, flickorna i produktionsuppgifterna. 
Sambandet mellan den tid som användes till läxläsning och lärresultatet i engelska var 
liten. Eleverna använde i genomsnitt mindre än en halv timme till läxor i engelska, flickorna 
något mer än pojkarna. 
Sambandet mellan skolvitsordet i engelska och lärresultatet varierade enligt delområde. 
I fråga om tal och skrift krävdes något mer färdigheter av eleverna för vitsordet 8 än i 
fråga om hör- och läsförståelse. I svenskspråkiga skolor förutsattes i genomsnitt lite mer 
kunskaper av eleverna för goda och berömliga vitsord än i finskspråkiga skolor.  
Elevernas S2/SV2-bakgrund syntes inte i elevernas prestationer: de som studerade finska 
eller svenska som andra språk presterade i genomsnitt nästan lika bra som alla andra.
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Lärmiljöns särdrag

Skolans undervisningsspråk var det särdrag i lärmiljön som mest förklarade skillnader i 
lärresultaten.
I delområdet Förmåga att tolka texter (hör- och läsförståelse) blev nästan en tredjedel av 
eleverna i finskspråkiga skolor under kunskapsnivån för goda kunskaper och i delområdet 
Förmåga att producera texter nästan en femtedel. I de svenskspråkiga skolorna hade 
eleverna i alla delområden nästan en halv kunskapsnivå bättre resultat. Den procentuella 
andelen elever som nådde de högre kunskapsnivåerna kom från de svenskspråkiga skolorna.

Eleverna i Södra Finland hade något bättre resultat i alla delområden än eleverna i de 
övriga RFV-områden.
Då man granskar resultatet enligt kommuntyp hade elever från städer något bättre 
resultat än elever i förorter och på landsbygden.  

19



Utvecklingsrekommendationer
Utifrån lärresultatet i A-engelska finns här nedan de mest centrala slutsatserna och rekom-
mendationerna för utveckling av undervisningen och lärandet i engelska språket samlade. 

Av projekten som fokuserar sig på tidigareläggning av språkundervisning riktar sig 
största delen på engelska (https://www.oph.fi/utvecklingsprojekt/spetsprojektet_for_
sprakundervisning), och följderna av detta måste diskuteras.

 ○ Största delen av de elever som deltog i utvärderingen hösten 2018 nådde 
kunskapsnivån för goda kunskaper (kunskapsnivån A2.1), vilket motsvarar skolvitsordet 
8. Denna kunskapsnivå uppnåddes i genomsnitt med fyra års studier. Därmed borde 
man diskutera hur den nuvarande kunskapsnivån för goda kunskaper ställs i relation 
till det högre antalet undervisningstimmar. Borde man höja kunskapsnivån för goda 
kunskaper i slutet av årskurs 6?

 ○ Det är viktigt att samla in information om effekterna av tidigareläggning av språk-
undervisningen då de första åldersklasserna går i slutet av årskurs 6. Då kunde man 
utvärdera effekten av det ökade antalet undervisningstimmar på elevernas kunskaper.  

I undervisningen ska man fästa särskilt vikt vid att stödja de elever som vid slutet av 
årskurs 6 har svårigheter i att lära sig och studera engelska. 

 ○ Eftersom man inte kan påverka elevens bakgrundsfaktorer (till exempel 
vårdnadshavarnas utbildningsbakgrund), ska elever med svaga resultat stödjas i sina 
studier i ett så tidigt skede som möjligt.

 ○ Eleverna fördelas redan i årkurs 7 i elever som har goda och svaga kunskaper i 
engelska, vilket kan påverka elevens planer på fortsatta studier. Var femte elev som 
genomförde hela utvärderingen nådde inte i ett enda delområde kunskapsnivån för 
goda kunskaper.

 ○ De elever som använder engelska på fritiden hade ett bättre resultat. Därför ska elever 
även i fortsättningen uppmuntras till att mångsidigt utnyttja det engelskspråkiga 
utbudet. Den digitala tekniken möjliggör mångsidiga sätt att lära sig engelska 
oberoende av var man befinner sig.
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Arbetssätt som stöder lärandet av engelska språket ska ökas i skolorna och bedöm-
ningspraxisen ska göras mångsidigare.

 ○ Det var sällsynt att eleven satte upp mål för det egna lärandet i de lägre årskurserna, 
även om läroplanen (LP 2014) betonar vikten av elevernas delaktighet. Att lära 
sig språk förutsätter ett långsiktigt arbete samt en mångsidig, kontinuerlig och 
uppmuntrande respons om styrkorna och svagheterna i de egna kunskaperna och 
färdigheterna. Skriftliga prov mäter endast en del av elevens kunskaper.

 ○ Utifrån responsen i de muntliga uppgifterna av lärare och elever ska man satsa 
mycket mer på muntliga språkfärdigheter och på att uppmuntra eleven att våga tala. 
Muntliga färdigheter är en väsentlig del av språkkunskap. 

 ○ Elevernas positiva inställning till engelska språket ska utnyttjas som en värdefull 
resurs i lärandet. Ett sätt att göra detta är att synliggöra elevernas intresse för 
engelska på fritiden i skolans bedömningspraxis och även i övriga skolstudier. 

Lärarna ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper i att bedöma.
 ○ Bedömning som baserar sig på kriterierna som finns i Nivåskala för språkkunskap 

och språkutveckling har använts i undervisning av språk i två årtionden. Denna 
utvärdering visade att tolkning av kriterierna och användningen av dem i 
undervisningen är fortfarande inte en naturlig del av bedömningen hos alla lärare i 
engelska. Man borde fästa mer vikt vid detta kompetensbehov i lärarutbildningen 
och fortbildningen för språklärare.

 ○ Utvecklingen av lärarnas bedömningskompetens ska vara målinriktad och 
kontinuerlig. Det förutsätter att god praxis sprids till lärare i ett lättillgängligt format. 
Som stöd för lärarnas bedömning borde man till exempel samla in prestationer på 
olika kunskapsnivåer i tal och skrift från studerande i olika åldrar. Modellprestationer i 
engelska från särskilt unga studerande (12–13-åringar) finns inte i Finland. 
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Nivåskala för språkkunskap 
och språkutveckling: kunskaps-
snivåerna A1.3, A2.1 och A2.2
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NIVÅSKALA FÖR SPRÅKKUNSKAP OCH SPRÅKUTVECKLING, Det andra inhemska språket och främmande språk, Grunderna för läroplanen för den 
grundläggande utbildningen 2014

Förmåga att kommunicera

Eleven reder sig i många 
rutinmässiga 
kommunikationssituationer 
men tar ibland stöd av sin 
samtalspartner.

Eleven deltar i 
kommunikation men 
behöver fortfarande ofta 
hjälpmedel. Kan reagera 
med korta verbala uttryck, 
små gester (till exempel 
genom att nicka), ljud eller 
liknande minimal respons. 
Måste ofta be 
samtalspartnern att 
förtydliga eller upprepa.

Eleven kan använda vanliga 
uttryck som kännetecknar 
artigt språkbruk i många 
rutinmässiga sociala 
sammanhang.

Eleven förstår med hjälp av 
kontexten skriven text och 
långsamt tal som innehåller 
enkla, bekanta ord och 
uttryck. Kan plocka ut enkel 
information enligt behov ur 
en kort text.

Eleven behärskar en 
begränsad mängd korta, 
inövade uttryck, det mest 
centrala ordförrådet och 
grundläggande 
satsstrukturer. Kan med 
hjälp av ett begränsat 
uttrycksförråd berätta om 
vardagliga och för hen 
viktiga saker samt skriva 
enkla meddelanden. Uttalar 
inövade uttryck begripligt.

Eleven kan utbyta tankar 
eller information i bekanta 
och vardagliga situationer 
och stundtals hålla igång en 
konversation.

Eleven deltar i allt högre 
grad i kommunikation. 
Använder mer sällan 
nonverbala uttryck. Måste 
relativt ofta be 
samtalspartnern upprepa 
eller förtydliga. Kan i någon 
mån utnyttja 
samtalspartnerns uttryck i 
sin egen kommunikation.

Eleven klarar av korta 
sociala situationer. Kan 
använda de vanligaste artiga 
hälsnings- och 
tilltalsfraserna samt artigt 
framföra till exempel 
önskemål, invitationer, 
förslag och ursäkter och 
besvara sådana.

Eleven förstår texter som 
innehåller enkla, bekanta 
ord och uttryck samt tydligt 
tal. Förstår det centrala 
innehållet i korta, enkla 
budskap som intresserar 
hen och grundtankarna i en 
förutsägbar text som 
innehåller ett bekant 
ordförråd. Klarar mycket 
enkel slutledning med hjälp 
av kontexten.

Eleven kan med enkla 
meningar och ett konkret 
ordförråd berätta om 
vardagliga och konkreta 
saker som är viktiga för hen. 
Behärskar ett lätt 
förutsägbart ordförråd och 
många centrala strukturer.
Kan tillämpa några 
grundläggande uttalsregler 
också i andra än inövade 
uttryck.
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Tabell 1. Nivåskala för språkkunskap och språkutveckling: kunskapssnivåerna A1.3, A2.1* 
och A2.2.

*Kunskapsnivån A2.1 motsvarar goda kunskaper i slutet av årskurs 6.
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Förmåga att kommunicera

Eleven reder sig relativt bra i 
olika vardagliga 
kommunikationssituationer. 
Kan i allt högre grad ta initiativ 
i en kommunikationssituation.

Eleven deltar i allt högre grad 
i kommunikation. Använder 
vid behov standarduttryck 
för att be om precisering av 
nyckelord. Måste då och då 
be samtalspartnern upprepa 
eller förtydliga. Använder till 
exempel ett närliggande eller 
allmännare begrepp när hen 
inte vet det exakta 
begreppet (hund/djur eller 
hus/stuga).

Eleven kan använda språket 
på ett enkelt sätt för 
centrala ändamål, till 
exempel för att utbyta 
information eller uttrycka 
sin åsikt eller ståndpunkt på 
ett lämpligt sätt. Kan 
diskutera artigt med hjälp av 
vanliga uttryck och 
grundläggande 
kommunikationsrutiner.

Eleven kan i mycket stora 
drag följa med ett tydligt 
anförande, känner ofta igen 
ämnet i en pågående 
diskussion och förstår det 
väsentliga i en 
allmänspråklig text eller 
långsamt tal som innehåller 
bekanta ord. Kan härleda 
betydelsen av obekanta ord 
utgående från kontexten.

Eleven kan räkna upp och 
beskriva (för sin ålder 
typiska) saker som anknyter 
till vardagen med hjälp av 
vanliga ord, några 
idiomatiska uttryck samt 
grundläggande och ibland 
också lite svårare strukturer. 
Kan tillämpa några 
grundläggande uttalsregler 
också i andra än inövade 
uttryck.
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