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Sammanlagt 4 633 elever från 132 skolor deltog i utvärderingen av lärresultat i A-lärokursen i 
engelska hösten 2018. Av de elever som deltog i utvärderingen var 2 132 flickor och 2 101 pojkar2. 
Av eleverna gick 4 076 i finskspråkig skola och 557 i svenskspråkig skola.

Utvärderingen riktade sig till elever som kort innan hade börjat i årskurs 7 och syftet var att ut-
värdera elevernas kunskaper i engelska i samband med övergången från årskurs 6 till årskurs 7. 
Samma elevers kunskaper kommer att följas upp och utvärderas på nytt år 2021, då eleverna går 
i årskurs 9 och befinner sig i slutskedet av den grundläggande utbildningen. 

Med lärresultat menas i denna utvärdering tre saker: elevernas språkkunskaper, färdigheter för 
språkstudier samt elevernas uppfattningar om sitt eget kunnande, nyttan med engelska, och hur 
mycket de tycker om engelska. 

I utvärderingen mättes elevernas kunskaper i engelska i läroplansgrundernas (LP 2014) inne-
hållsområden Förmåga att tolka texter (hör- och läsförståelse) och Förmåga att producera texter 
(muntlig och skriftlig färdighet). Innehållsområdet Förmåga att kommunicera kunde endast 
delvis utvärderas. Elevernas starkaste delområde på basis av resultaten var hörförståelse, där 70 % 
av eleverna nådde minst kunskapsnivån A2.1 som motsvarar goda kunskaper. Det näst starkaste 
delområdet var läsförståelse (59 %), följt av de muntliga (53 %) och skriftliga färdigheterna (52 %). 
Elevernas färdigheter i att tolka texter var i genomsnitt lite starkare än deras produktiva färdigheter. 

Av eleverna nådde 70 % kunskapsnivån A2.1 i att Tolka texter. Det motsvarar goda kunskaper 
och skolvitsordet åtta. Motsvarande andel för de produktiva färdigheterna var 61 %. 

Utmärkta kunskaper nådde 44 % av eleverna i tolkningsuppgifterna och 36 % i de produktiva 
uppgifterna. Ungefär var tredje elev nådde endast en nöjaktig nivå i tolkningsfärdigheter. Mot-
svarande andel för de produktiva färdigheternas del var fyra elever av tio. 

2 37 elever: något annat kön; 73 ville inte säga; 290 besvarade inte frågan
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Den vanligaste kunskapsnivån som eleverna uppnådde i hörförståelse, muntliga uppgifter och 
skrivuppgifter var A2.1, vilket enligt läroplansgrunderna (2014) motsvarar den grundläggande 
språkfärdighetens begynnelseskede. I läsförståelseuppgifterna var elevernas vanligaste kunskaps-
nivå en nivå lägre, på nivån för fungerande elementär språkfärdighet, enligt läroplansgrunderna. 

Den bakgrundsfaktor som korrelerade starkast med elevernas kunnande var moderns utbild-
ningsnivå. De elever vars mor hade högskolebakgrund klarade sig lite bättre än de andra eleverna 
i alla fyra delområden. Den färdighet som korrelerade mest med moderns utbildningsbakgrund 
var läsförståelse. Däremot fanns det knappt några skillnader mellan flickornas och pojkarnas 
kunnande. De enda små skillnaderna mellan könen framgick i läsförståelseuppgifterna där an-
delen pojkar var lite högre än andelen flickor på de högsta kunskapsnivåerna. På motsvarande 
sätt var andelen flickor lite högre på de lägsta kunskapsnivåerna. 

Av de faktorer som gällde lärmiljön hade skolans undervisningsspråk den starkaste korrelatio-
nen med resultatet. Att eleverna i de svenskspråkiga skolorna var bättre syntes i alla färdigheter 
eftersom eleverna uppnådde ett resultat på nästan en halv kunskapsnivå högre än eleverna i 
de finskspråkiga skolorna.

Vid en resultatgranskning enligt område och kommuntyp framkom skillnader i elevresultaten: 
Eleverna i Södra Finland klarade sig en aning bättre i alla delområden än eleverna i de andra regio-
nerna. En granskning av resultaten enligt kommuntyp visade att eleverna i stadskolorna kunde 
engelska litet bättre än eleverna i tätt bebodda och i landsortsliknande kommuner.

Bland de faktorer som gällde färdigheter för språkstudier korrelerade engelska som fritidsintresse 
starkast med elevresultaten. Att använda engelska med fokus på förståelse (att lyssna på musik, 
att titta på videoklipp) förklarade ungefär en halv kunskapsnivå av elevskillnaderna. 

Elevernas uppfattningar om sitt eget kunnande, nyttan med engelska och nyttan av att studera 
engelska var i genomsnitt positiva. Engelska ansågs framför allt som ett nyttigt skolämne. Den 
faktor som starkast korrelerade med resultaten i de olika delområdena var uppfattningen om det 
egna kunnandet. I de muntliga uppgifterna fanns det också ett samband mellan resultatet och 
uppfattningen om nyttan med engelska. Av eleverna ansåg 67 % att de var bra på engelska. 

En del av variationen i resultatet mellan eleverna kan förklaras med skillnader mellan skolorna. 
Skillnaderna mellan skolorna var speciellt stora (18,5 %) i de muntliga uppgifterna. Elevskillna-
derna i denna utvärdering kan inte förklaras med någon enskild variabel, till exempel lärarens 
inflytande, eftersom en del av de sjätteklassare som deltog i utvärderingen nyligen i samband med 
övergången från årskurs 6 till årskurs 7 hade bytt skola och lärare i engelska. 

I ljuset av utvärderingsresultaten handlar de största utvecklingsbehoven om att träna språkan-
vändning i situationer som är betydelsefulla för eleverna och med hjälp av möjligheter som den 
moderna teknologin erbjuder. Resultaten visar att sjundeklassarna är medvetna om vikten av att 
kunna engelska och de använder engelska rikligt på sin fritid. Det gäller speciellt situationer som 
handlar om att förstå språket, mer sällan om situationer där de skulle tala med sina kompisar. I 
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undervisningen av engelska borde man således fundera på hur man mer mångsidigt kunde utnyttja 
elevernas självstyrda aktiviteter och använda engelskan på fritiden som en del av undervisningen 
och bedömningen.

Även om 39 % av sampeleleverna nådde det kunnande som motsvarar skolvitsordet 8 i de fyra 
delområdena, är det anmärkningsvärt att var femte elev av dem som gjorde uppgifterna i alla 
fyra delområden inte nådde kunskapsnivån A2.1. Man borde fundera på åtgärder för att stödja de 
svagt presterande eleverna på så sätt att kunnandet i engelska inte ytterligare polariseras under 
årskurserna 7–9. Den föregående utvärderingen av niondeklassarnas engelska visade att polari-
seringen i elevernas resultat också syntes i elevernas fortsatta studieplaner (Härmälä, Huhtanen 
& Puukko 2014).

Nyckelord: A-lärokursen i engelska, utvärdering av lärresultat, årskurs 7, jämställdhet i utbildningen 




