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Abstract: 
 
Idag talar flera forskare och lärarutbildare om vikten av att tydliggöra mål och riktlinjer för 
ökad motivation och lärande hos eleverna. Detta examensarbete kom till av att forskningen 
ställdes i kontrast till det faktum att engelskämnet i årkurs 1–3 inte har några formulerade 
kunskapskrav. Syftet med examensarbetet kom att inta ett lärarperspektiv utifrån frågan om, 
och i så fall hur, bristen på kunskapskrav påverkar synen på engelskämnet och i förlängningen 
också den ansträngning lärare lägger på ämnet. Detta undersöktes genom en enkät med över 70 
deltagare och tre djupare intervjuer med olika lärare som undervisar engelska i Sverige. 
Materialet analyserades och diskuterades utifrån ett sociokulturellt perspektiv, samt Ford 
(1992) och Banduras (1994) teorier kring motivation och self-efficacy. Resultatet visade en 
enlighet bland lärare om att kunskapskrav behöver införas för att ge eleverna möjligheten till 
en rättvis bedömning och likvärdig utbildning. Undersökningen fann att lärares motivation för 
att bedöma kunskaper i engelska påverkas av att de inte har några tydliga riktlinjer för vad som 
ska bedömas. Studien kunde också utläsa att vissa lärare upplever en bristande motivation för 
att undervisa och bedöma engelska till följd av för få timmar i timplanen. Resultaten i detta 
examensarbete kan ha betydelse för forskning om lärares attityder och motivationsfaktorer. 
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1. Inledning 
Skolan präglas idag av en ständig jakt mot måluppfyllelse. Samtidigt som lärare och elever 
arbetar på olika sätt mot att nå mål lyfter forskning vikten av att tydliggöra kunskapskrav för 
elevernas motivation och lärande (se Wiliam 2007; Lundahl 2014). Det blir dock problematiskt 
i engelskämnet eftersom det skiljer sig från övriga teoretiska ämnena i årskurs 1–3, i det 
avseendet att det saknas formulerade kunskapskrav. Det finns heller inte något regelverk som 
tydligt informerar om när engelskundervisningen ska påbörjas. Det finns ett centralt innehåll 
som säger till oss vilka delar som ska finnas med i undervisningen och Skolverket (2013) har 
gett ut kompletterande material för bedömning av engelska, men det är inte obligatoriskt att 
använda. I senare skolår ses engelska som ett av de viktigaste ämnena och eleverna förväntas 
ha vissa förkunskaper i engelskämnet innan de börjar årskurs 4. Därifrån ska de sedan prestera, 
utifrån kunskapskrav, ända upp i gymnasieåren (Skolverket 2017:35–42).  
 
Erfarenheter från min verksamhetsförlagda utbildning samt olika vikariat visar att lärare 
prioriterar svenska, matematik och SO/NO och lägger därför nästan all planeringstid på dessa 
ämnen – eleverna måste ju ha en chans att nå målen. Engelsklektionerna blir istället något som 
slängs ihop kvällen innan och ibland har det hänt att läraren sitter på rasten innan lektionen och 
söker efter klipp på internet som är användbara. Lektionerna präglas sedan av en slags ”icke 
struktur”. Eleverna får uppgifter, men ingenting följs upp och sällan sparas material. Jag frågade 
en lärare om detta en gång och fick till svar att ”det viktigaste är att de har roligt”. Jag vill inte 
ifrågasätta en sådan inställning, faktum är att även jag instämmer. Det är också möjligt att 
eleverna föredrar en kravlös utbildning, men Wiliams (2007) teorier kring formativ bedömning 
fick mig att fundera över den typ av undervisning som endast utgår från ”rolighetsfaktorn” och 
inte kunskapskrav eller läroplansbaserade mål. Han menar att läraren måste tydliggöra målen 
för att ge eleven möjlighet att förstå och prestera utifrån förväntan, samt för att motivera dem. 
Det här examensarbetet ämnar undersöka om Wiliams teorier även kan appliceras på det arbete 
en lärare utför. Behöver även lärare arbeta utifrån tydliga mål för att kunna prestera efter 
förväntan och motiveras i sin strävan mot de målen? Det är också intressant att undersöka hur 
lärare bär sig åt för att tydliggöra de relativt otydliga mål som finns formulerade i engelska 
kursplanen för årskurs 1–3 och hur det speglas i undervisningen. 
 
Min uppfattning är att elever idag får så mycket input av engelska på fritiden att vi skulle kunna 
lägga ribban högre än vi faktiskt gör. Lärare skulle kanske kunna kräva och förvänta sig mer, 
men samtidigt finns det inga kunskapskrav – så vad ska läraren egentligen kräva av eleven? Jag 
vill undersöka hur lärare resonerar kring och planerar engelskundervisningen utifrån de 
premisser som finns kring ämnet idag. Påverkar avsaknaden av kunskapskrav deras attityd och 
följaktligen deras förhållningssätt till ämnet? 
 

 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att ta reda på om och i så fall hur bristen på kunskapskrav påverkar synen på 
engelskämnet och i förlängningen också den ansträngning lärare lägger på ämnet. Jag vill 
försöka ta reda på om kunskapskrav är nödvändiga för att motivera lärare inom ett ämne och 
om de är viktiga för att lärare ska ha möjlighet att utföra sitt arbete på bästa möjliga vis. Syftet 
preciseras med följande forskningsfrågor: 
 

• Vad har lågstadielärare på ett antal skolor i Sverige för attityd till engelskämnet och 
kunskapskravens betydelse?  

• Hur går undervisning i engelskämnet årskurs 1–3 till, jämfört med andra ämnen? 
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• Hur motiverade är lärare att undervisa och bedöma kunskapsutveckling i engelskämnet 
jämfört med andra ämnen? 
 

2. Bakgrund 
En sammanfattning av engelskämnet i årskurs 1–3 ges för att förklara vilka förutsättningar 
ämnet har i den svenska skolan. Bakgrundsdelen står i övrigt på två olika huvudpelare. Den 
första pelaren kommer främst att beröra bedömning i sin helhet och formativ bedömning och 
återkoppling i synnerhet. Den andra huvudpelaren handlar om lärare och elevers motivation, 
samt om lärares attityder till sitt arbete. 
 

 Engelskämnet i fokus 
Under rubriken En likvärdig utbildning i läroplanen för grundskolan (Skolverket 2017:8) 
formuleras följande: ”Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom 
fritidshemmet ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Normerna för 
likvärdigheten anges genom de nationella målen”. Det innebär att undervisning i Sverige ska 
vila på samma mål över hela landet, de mål som är formulerade i läroplanen. Detta för att 
garantera en likvärdig utbildning, där alla elever fått samma möjligheter.  
 
I detta examensarbete kommer både begreppen mål och kunskapskrav att användas. 
Kunskapskrav innebär de krav på kunskaper som eleven ska ha införskaffat sig i slutet på 
årskurs 3, 6 och 9 och dessa finns formulerade i slutet på varje kursplan. Med mål menas dels 
förmågorna formulerade i syftesbeskrivningen för varje ämne, även kallade långsiktiga mål och 
dels de övergripande målen som är formulerade i läroplanens del 2 (Skolverket 2017:12) som 
bland annat innebär att eleverna ska göra egna ställningstaganden och respektera alla 
människors egenvärde. Men eftersom kunskapskraven i sig är konkretiserade mål formulerade 
utifrån del 2.2 i läroplanen (Skolverket 2017:13–14) om de kunskaper elever ska ha inhämtat 
när de avslutar grundskolan, så används ibland också begreppet konkretiserade mål istället för 
kunskapskrav. I den tidigare läroplanen, Lpo 94 (SKOLFS 1994:1) avslutades varje kursplan 
med en formulering av ”mål som eleven ska ha uppnått i slutet av det femte skolåret” (NCM 
2016), så benämningen krav när det handlar om kunskap är relativt ny. 
 
Kursplanen i engelska, i den nuvarande läroplanen Lgr11 (Skolverket 2017:34–41), är liksom 
de flesta andra ämnen i den svenska läroplanen, uppbyggd av en syftesbeskrivning, förmågor 
som undervisningen ämnar utveckla, centralt innehåll och till sist kunskapskrav som beskriver 
vad eleven ska ha lärt sig i slutet på varje stadium. Det som skiljer engelskan från övriga 
kärnämnen är att det inte finns kunskapskrav formulerade för årskurs 3, endast för årskurs 6 
och 9. Det är inte obligatoriskt att börja undervisa engelska förrän årskurs 3. En del skolor börjar 
tidigare, men det är upp till varje enskild huvudman att besluta om (Lundberg 2016:189). Det 
kan därför skilja sig mycket från skola till skola när engelskundervisningen påbörjas och hur 
den går till. Sverige är något unikt i Norden i det avseendet, då våra grannländer har obligatorisk 
undervisning i engelska från årskurs 1 (Utbildningsstyrelsen 2014; Cleemann 2015; Dahl 
2015).  
 
Innan införandet av den nya läroplanen Lgr11 (Skolverket 2017) lade utbildningsdepartementet 
fram en proposition för införandet av nationella kunskapskrav för årskurserna 3, 6 och 9. För 
årskurs tre skulle dessa gälla för svenska, svenska som andraspråk, matematik, samt för de 
natur- och samhällsorienterade ämnena. Utbildningsdepartementet (2008/09:87) förklarade 
införandet av nationella kunskapskrav med flera argument, men lyfte främst möjligheterna till 
att stötta lärare i deras arbete att utveckla elevers lärande, genom att tidigt hitta och hjälpa de 
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elever som befinner sig i behov av stöd. Vidare förklarade man att ”denna kvalitetshöjning 
medför i sin tur bättre förutsättningar för en ökad måluppfyllelse” (UD 2008/09:87). 
Regeringen motiverade införandet av kunskapskrav för de natur- och samhällsorienterande 
ämnena med att eleverna redan undervisas i dessa från årskurs 1 (UD 2008/09:87). Ingen annan 
förklaring gavs till avsaknad av kunskapskrav i engelska för årskurs 3. 
 
Med införandet av Lgr11 uppkom också behovet av bedömningstöd från lärarnas håll. 
Skolverket beslutade då att i samarbete med Göteborgs universitet arbeta fram ett diagnostiskt 
material för engelskämnet, i syfte att stödja lärare vid bedömning (Bjerklund Larsson 2011). 
Denna formulering finns i det diagnostiska materialet för engelska, för lärare med behörighet 
och inloggning, på Skolverkets bedömningsportal (2013): 

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, 2013).  

Diagnosmaterialet har som syfte att bland annat utveckla både lärares och elevers kompetenser, 
genom att tydliggöra kursplanens mål och syfte, samtidigt som det blir ett stöd för läraren vid 
bedömning av elevers språkutveckling (Bjerklund Larsson 2011). Idag finns ytterligare 
bedömningstöd baserade på läroplanen som ska kompensera avsaknaden av kunskapskrav (se 
Wendéus 2014). 
 
Den nationella timplanen (SFS 2010:800) bestämmer minsta antal timmar varje ämne ska 
tilldelas i undervisningstid. Sedan har varje skola rätt att justera timmarna de lägger på varje 
ämne med 20 procent. Detta gäller dock inte för svenska, svenska som andraspråk, matematik 
och engelska, dessa timmar får inte minskas (SFS 2016:553). Under den nioåriga utbildning 
som är grundskolan ska varje elev ha rätt till 1490 timmar svenskundervisning, 1125 timmar 
matematikundervisning och 480 timmar engelskundervisning. Jämför med Norge där 588 
timmar fördelas till engelska (Utdanningsdirektoratet 2013:4). 
 
Gemensam europeisk referensram för språk, GERS, är en mall för utformandet av undervisning 
av moderna språk framtaget av Europarådet (Skolverket 2007). Det inkluderar design av 
kursplaner, färdighetsmål och läromedel. Syftet med GERS är att göra undervisningen av 
moderna språk mer likvärdig för att övervinna de språkklyftor som finns idag till följd av de 
olika utbildningssystemen runtom i Europa (Skolverket 2007:1). Med GERS följer ett 
kriteriesystem, med kontextfria nivåer, som går att applicera på all form av undervisning i 
moderna språk, från årskurs 1 till vuxenutbildning. Det innehåller tre nivåer: A, B och C, alla 
med två steg inom varje nivå, A1, A2 och så vidare (se figur 1). För varje nivå följer en 
noggrann beskrivning. A1 är första nivån, för användare på nybörjarnivå, och lyder: 

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 
(Europarådet genom Skolverket 2007:24). 
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Figur 1. Referensnivåer i GERS (Skolverket 2007:23). 

 

2.1.1. Olika förhållningssätt till målstyrning 
Den svenska skolan och dess lärare tenderar att vara väldigt mål- och resultatstyrda med en syn 
på läroplanen med dess kunskapskrav som det slutgiltiga målet (Florin Sädbom 2015:36). 
Brophy (2000:14) anser dock att man bör se läroplanen som ett hjälpmedel för elever att 
utveckla kunskaper som samhället anser är nödvändiga för att klara sig i vuxenvärlden. 
Läroplanen ska vara ett verktyg för elever att lära känna sig själva och förstå sin egen förmåga. 
Brophy menar att man har störst chans att nå målen först när man börjar titta på läroplanen som 
en handbok fylld av olika redskap. Dessa redskap har noga valts ut för att de anses vara 
nödvändiga för att hjälpa elever nå de övergripande målen som finns formulerade i olika 
läroplaner. I Lgr11 innebär det att eleverna ska bli empatiska, kritiskt tänkande, självständiga, 
problemlösande och demokratiska medborgare (Skolverket 2017:12–13). Fortsättningsvis 
förklarar Brophy (2000:14) att när elever förstår vad de måste lära sig och varför, så är det större 
chans att de också uppskattar innehållet och finner värde i att lära sig. Det i sin tur kan leda till 
elevers ökade motivation. 
 
Enligt de allmänna råden för grundskolan (Skolverket 2011b:11–16) bör läraren inför planering 
och genomförandet av en lektion, först läsa in sig på ämnets syfte, förmågor och verkligen 
förstå dess kunskapskrav. Det är på dessa som lektionen sedan baseras och konkretiserade 
kriterier utifrån kunskapskraven bör ha framtagits för den specifika uppgiften. Kriterierna ska i 
sin tur se till att utveckla de förmågor som utformats i kursplanen. Därefter ska läraren utvärdera 
elevernas kunskaper och förmågor med hjälp av sin planering. Läraren får ej förglömma att 
undervisningen måste anpassas utifrån varje individs enskilda behov och förutsättningar 
(Skolverket 2011b:13–14). Både Skolverket (2011b:14) och Lundahl (2014:548–550) menar 
att när läraren visar eleverna vad som förväntas av dem, vilka förmågor de kommer bedömas 
utifrån och hur det ska göras genom olika kriterier, blir bedömningsprocessen avdramatiserad. 
Om detta görs tillsammans med en aktiv återkoppling, gynnas elevernas lärande. De diskuterar 
dock inte hur detta ska ske när det inte finns några kriterier att utgå från, som i engelskämnet 
för årskurs 1–3.  
 

 Bedömning för lärande 

Huvudpoängen är att bedömningar som främjar lärandet för det första måste visa var eleven befinner sig i 
sitt lärande, för det andra hur målet ser ut och vilka olika kriterier det finns för att nå det, samt för det tredje 
så ska de hjälpa eleverna med strategier för att nå målen med hänsyn till var de befinner sig (Lundahl 
2014:549).  
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Detta avsnitt utgår från den syn på bedömning som beskrivs ovan; att den ska finnas för att 
bidra till lärande. Det uppnås genom tydlighet i var eleven befinner sig, vad som förväntas, samt 
stöttning för att komma dit. Bedömning bör vara en integrerad del av lärandet, inte bara för 
elever utan också för lärare. Den kan då även ge information till läraren om vad i undervisningen 
som behöver förändras och förbättras. För att bedömning för lärande ska ske krävs att läraren 
ser ”det som ska ses”, det vill säga fokuserar på och förstår vilka delar av elevarbeten som berör 
just det som ska bedömas (Erickson & Gustafsson 2014:559–560; 563). Det förutsätter goda 
kunskaper inom ämnet man undervisar i. För rättssäker bedömning krävs alltså kunskap om vad 
som ska bedömas, det vill säga utifrån de mål som ska uppfyllas, som i de flesta fall är just 
kunskapskrav. Många forskare talar idag om att använda formativ bedömning för att främja 
lärandet (se Skolverket 2011a; Wiliam 2013; Lundahl 2014) och nästa stycke kommer att 
handla om just detta. Det är främst formativ bedömning som lyfts i detta examensarbete. Detta 
beror endast på att det är den form av bedömning som tydligast betonar vikten av att tydliggöra 
mål och kunskapskrav. Detta arbete ställer sig neutralt till alla former av bedömningsmetoder.  
 

2.2.1. Summativ och formativ bedömning 
Bedömning ska finnas till, som tidigare nämnts, för att stödja lärande och utveckling och ska 
göra detta genom att informera både elever, lärare och föräldrar om var eleven befinner sig i 
förhållande till läromålen (Wiliam 2013:137). Summativ bedömning är ett slags bevis på vad 
eleven lärt sig under en längre tid. Den innebär ofta prov eller läxförhör i slutskedet av ett 
arbetsområde, där läraren testar av elevernas kunskaper utifrån mål som konkretiserats för det 
specifika arbetsområdet. Detta blir en slags bedömning av lärande. Pettersson (2010) menar att 
summativa metoder även kan användas i formativ mening, genom att läraren till exempel 
anpassar och ändrar om den fortsatta undervisningen utifrån elevernas provsvar. Formativ 
bedömning kallas den process där läraren, med avsikt att förbättra lärande och undervisning 
(Pettersson 2010:9) samlar in information om elevens lärande under lärandets gång för att 
anpassa undervisningen efter behov. Ett exempel på detta kan vara ”trafikljus” med färgade 
muggar, där eleven visar den färg som representerar dennes förståelse eller känslor. Grönt 
innebär att man känner sig säker, gult att man är lite osäker och rött att man inte förstår alls. 
Dessa färger kan användas vid genomgångar för att läraren enkelt ska få en översikt över 
klassens förståelse inom ett visst ämne. 

Vid formativ bedömning talar man ofta om fem nyckelstrategier. Det är egentligen fem olika 
sätt för läraren att arbeta på för att bedömningen ska bli lyckad. Det blir den genom att göra 
eleverna delaktiga i alla steg av undervisningen – planering, bedömning och vidareutveckling 
(Dylan 2013; Lundahl 2014; Skolverket 2011a). Den första strategin är den som låg till grund 
för att detta arbete gick från idé till verklighet, det vill säga att delge, förklara och göra mål och 
kriterier begripliga för eleverna. Det är viktigt att som lärare tydliggöra kunskapskraven för 
varje enskild uppgift, dels för att eleverna ska få veta vad som förväntas av dem, men det är 
också viktigt för att läraren själv ska förstå vilka mål som undervisningen vilar på och vad 
eleverna ska bedömas utifrån (Wiliam 2013:67–85). När eleverna förstår vad de behöver göra 
och varför ökar också deras målmedvetenhet. Samtidigt kan större förståelse för syftet med 
arbetet skapa personliga drivkrafter som i sin tur påverkar arbetsprocessen och lärandet 
(Lundahl 2014:549), detta kan appliceras på så väl läraren som dennes elever.  Både Lundahl 
(2014:547–548) och Ford (1992) menar att människor mår bra när de förstår sammanhang. När 
vi känner att de krav som ställs på oss korrelerar med varandra och uppgiften i fråga, tenderar 
vår motivation och produktivitet att öka (Ford 1992:222). Vad innebär det då för lärare som 
inte har tydliga instruktioner för hur de ska utföra sitt jobb? Att det i engelska för årskurs 1–3 
saknas kunskapskrav innebär att varken lärare eller elever vet vad som förväntas av dem. Lärare 
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vet att deras uppgift är att bedöma kunskapsutveckling, men vilka krav ställs på dem vid 
bedömning av engelska i årskurs 1–3?   

Den andra strategin handlar om att veta vad eleven vet och utifrån det ge återkoppling och 
planera nästa steg. Detta är ytterst individuellt (Wiliam 2013:87–90, Lundahl 2014:550, 
Skolverket 2011a:16). Lundahl (2014:550) menar att det inte går att hjälpa eleven vidare om 
läraren inte förstår vad eleven förstår och vad eleven missförstår. Wiliam (2013:87–89) betonar 
också vikten av att läraren tar reda på var elevens uppfattningar kommer ifrån. Med bakgrund 
av kunskapen om att undervisning och bedömning vilar på konkretiserade mål, kan man ställa 
sig frågande till hur läraren ska veta vad nästa steg är och vad eleven behöver förstå för att ta 
sig dit om målen inte är konkretiserade. Den tredje strategin handlar om feedback och feed-
forward (Skolverket 2011a:17; Wiliam 2013:121–147; Lundahl 2014:550–551) och kommer 
att behandlas noggrant längre ner i bakgrunden. Båda begreppen återkoppling och feedback 
används parallellt i detta examensarbete, men syftar till samma sak - kommunikationen mellan 
lärare och elev om elevens arbete och utveckling. Återkoppling kan direkt översättas till 
engelskans feedback. De två sista strategierna handlar om eleverna som resurser för varandra 
och chefer över sitt eget lärande, men eftersom detta examensarbete intar ett lärarperspektiv 
kommer dessa inte att redogöras för mer ingående.   

 

 Återkoppling för motivation och lärande 
Återkoppling kan ske på flera olika sätt och kan ha både negativa och positiva konsekvenser 
beroende på hur den ges och inom vilken kontext. Hattie och Timperley (2007) diskuterar hur 
återkoppling ska ges för att få bästa möjliga effekt. De (2007:86) framhäver tre stora frågor som 
återkoppling bör ämna att svara på: 

1. Var är jag på väg? Alltså, vad är målet, vilka förmågor ska tränas och vilka kriterier 
ska uppfyllas? 

2. Hur går det? Hur långt har personen i fråga kommit på väg mot målet? Vilka framsteg 
har gjorts? 

3. Vad är nästa steg? Vad måste göras/adderas för att målet ska nås eller för att personen 
ska utvecklas ytterligare? 

Hattie och Timperley (2007:86) talar om effektiv återkoppling som något som ska minska 
avståndet mellan det man förstår och det man önskar att förstå. Återkoppling kan göra just detta 
om det sker på ett konstruktivt sätt, där de tre frågorna ovan tas i beaktning och besvaras. Inför 
den första frågan krävs det att uppgiften som ska bedömas ligger på en rimlig svårighetsgrad. 
Den ska vara utmanande, men inte för svår. Precis som Skolverket (2011b:13) klargör, menar 
även Hattie och Timperley (2007:88–89) att instruktioner måste göras begripliga och läraren 
bör vara tydlig med vilka mål som ska nås och hur uppgiftsbeskrivningen ska guida eleverna 
till att nå det målet. Kort sagt så behöver läraren, och eleven, veta vart eleven ska för att denne 
kunna ta sig dit. Den andra frågan kan besvaras effektivt genom att man som lärare utifrån 
kunskapskraven ger återkoppling till eleven på det han eller hon åstadkommit. Vilka delar av 
kriterierna är redan uppnådda och vilka är inte det? Hur ska resterande mål nås? Den tredje 
frågan besvaras genom feed-forward, att läraren ger eleven förslag på fortsatt arbete. Hattie och 
Timperley (2007:90) menar att det kan ha en kraftfull inverkan på elevernas fortsatta lärande. 
Dessa frågor bör inte ses som isolerade från varandra, utan kan framgångsrikt integreras och 
användas formativt för gynnsam bedömning.  
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The feedback principle (Ford 1992) handlar om hur återkoppling kan skapa motivation, och har 
uppmärksammats av bland annat Giota (2002:289) i hennes litteraturgranskning om 
skoleffekter på elevers motivation. Hon kallar den för återkopplingsprincipen och menar att den 
är relevant för alla motivationsteorier. Giota (2002:289) menar att elevers motivation är starkt 
sammankopplad med vad för typ av återkoppling man får på de uppgifter man utför. Den 
återkoppling som visat sig vara mest effektiv är den där läraren endast ger kommentarer på 
elevarbeten, jämfört med att eleverna får betyg eller beröm (Wiliam 2013:123). Endast 
kommentarer tenderar dessutom att öka elevens uppgiftsengagemang i högre grad än vad beröm 
eller betyg gör (Wiliam 2013:124) Återkopplingsprincipen är viktig eftersom tydliga och 
konkreta mål endast kan föra en framåt till en viss gräns. Därefter behövs relevant återkoppling 
för att en person ska reflektera över sitt arbete, sina prestationer och utveckla dessa för att ta sig 
vidare mot målen (Ford 1992:255; Hattie & Timperley 2007:87–90). Utan återkoppling finns 
det en risk att man kommer ur spår och att målen förblir ouppfyllda. Regelbunden återkoppling 
främjar motivationen och framstegen mot måluppfyllelse (Ford 1992:210). När undervisningen 
organiseras så att återkoppling blir ett återkommande inslag i det dagliga arbetet underlättar det 
även lärares arbete med bedömning. Förutom att eleverna medvetandegörs om vad han eller 
hon åstadkommit och behöver fortsätta att utveckla, blir det även synligt för läraren vad som 
fungerar i undervisningen och vad som behöver förbättras (Skolverkets 2011b:12–13, 2012:10–
13).  
 
I en studie gjord kring nyazeeländska lärares attityder till återkoppling fann man att 
återkoppling i hög grad användes i syfte att förbättra elevers lärande samt göra dem mer 
självständiga (Brown, Harris & Harnett 2012). Detta gjorde man genom att involvera eleverna 
i återkopplingsprocessen och låta de själva skapa och använda olika typer av återkoppling för 
sig själva och genom kamratrespons. Denna typ av återkoppling var mer frekvent än den 
uppgiftsorienterade, hos de lärare som visade på stor medvetenhet om återkopplingsteorier. 
Studien berörde också lärares kunskap om återkoppling och fann att lärarnas kunskaper väl 
överensstämde med Hattie och Timperley (2007) återkopplingsteorier som nämns ovan (Brown 
et al. 2012). 
 

 Tidigare forskning om lärares motivation, attityder och 
arbetssätt 
Lärares attityder har överlag legat till grund för en hel del forskning som finns idag. Ytterst få 
verkar dock handla om deras attityder till engelskämnet i allmänhet och kunskapskravens 
betydelse för dem i synnerhet. När förutsättningarna är sådana blir också den information som 
detta examensarbete förmedlar till er läsare om detta, bristfällig. Förhoppningen är att detta 
arbete resulterar i mer insikt inom området. 
 
Guilloteaux och Dörnyei (2008) undersökte den effekt olika motivationsstrategier hade på 
koreanska högstadieelevers motivation i praktiken. Även om studien fokuserade på andra 
åldersgrupper än vad detta examensarbete gör, så kan ändå resultatet av studien vara av intresse 
för den inriktning jag valt. Motivationsstrategier beskrivs som metoder för läraren att instruera 
elever på ett sådant sätt att det framkallar och stimulerar elevmotivation (Guilloteaux & Dörnyei 
2008:57; se Dörnyei 2001 för mer om motivationsstrategier). Studien visade en signifikant 
positiv korrelation mellan användandet av sådana metoder och elevers motivation (2008:69–
73). Dessa effekter kunde man utläsa både genom elevers uppvisande av uppmärksamhet, 
deltagande och initiativtagande, samt genom självvärderande elevenkäter. Utifrån de resultaten 
kan man dra slutsatsen att det finns en direkt länk mellan lärares beteende och elevers 
motivation, menar Guilloteaux och Dörnyei (2008:73). Gokce (2010) diskuterar sambandet 
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mellan lärares kunskaper, färdigheter och motivation och elevers prestationer utifrån en studie 
gjord på turkiska skolor om lärares motivation kopplat till olika behovsteorier. Även han drar 
slutsatsen att lärare som inte har kunskap om motivation och inte heller är motiverade själva, 
kommer som direkt följd av det ha svårt att motivera sina elever att lära sig någonting alls 
(Gokce 2010:479). 
 
Thoonen, Sleegers, Oort, Peetsma och Geijsel (2011) beskriver vad som motiverar lärare och 
hur man kan förbättra lärandepraktiker. De diskuterar flera element som påverkar lärares 
motivation, men framförallt lärares känslor kring sitt arbete och inför arbetsuppgifter (Thoonen 
et al 2011:505, 514, 517–518). Författarna (2011:505) klargör att forskningen kring lärares 
känslor är bristfällig och att man behöver undersöka närmare hur lärare känner inför nuvarande 
skolreformer och liknande, men att de ändå lyckats hitta några komponenter som är viktiga för 
lärares motivation och prestationer. Forskningsrapporten återkommer flera gånger till 
begreppet self-efficacy, och förklarar det som lärares tro på sin egen förmåga (2011:514, 517). 
Detta lyfts fram som den viktigaste faktorn för lärares arbetsprestationer och motivation i 
arbetet, och Thoonen et al (2011:514) menar att ju starkare lärare tror på sin egen förmåga att 
nå önskade resultat, desto mer engagerade blir de i aktiviteter inom professionsutveckling. 
Vidare beskrivs att lärares motivation tenderar att vara högre hos de lärare som också är väldigt 
engagerade i skolan och skolförbättringar och som hittat verktyg för att internalisera skolmålen 
i deras egna mål (Thoonen et al 2011:518).  Det finns stora skillnader i hur lärare förhåller sig 
till att prova nya saker och utveckla sin undervisning (Thoonen et al 2011:518). Lärare som 
trivs med sin arbetsplats gör mindre ansträngningar för att förändra och förbättra, eller ens 
reflektera över sin och elevernas lärandesituation, medan lärare som är missnöjda med 
arbetsförhållanden spenderar mer tid till att reflektera över sin egen prestation och är mer 
benägna att prova nya saker (Thoonen et al 2011:518).  
 
Daniels (2016) studerade vad som påverkar lärares motivation och fann flera viktiga faktorer. 
Dessa faktorer delades in i tre grupper: logistiska, relationella och läroplansstyrda. Studien 
fokuserade på det förstnämnda och kunde belysa ett stort antal lärares frustration över logistiska 
problem som de själva inte kunde styra över. Schemaläggning, timplan, skolan och 
klassrummens skick och andra administrativa områden hade stor effekt över lärares motivation 
och man kunde upptäcka en önskan från lärarnas håll om att administrationen skulle lyssna mer 
på deras önskemål samt ta ett större ansvar över vissa områden. Lärares motivation tenderade 
att minska när de var tvungna att lägga sina egna primära arbetsuppgifter åt sidan för att ta hand 
om logistiska problem eller hinder. 
 
I ett examensarbete (Granberg 2015) om bedömning i engelska årskurs 4–6 intervjuades ett 
antal lärare om deras erfarenheter av just bedömning i engelska. Några lärare nämnde då 
avsaknaden av material, så som bedömningsunderlag, vid överföringen från årskurs 3 till 
årskurs 4, till följd av bristen på kunskapskrav. De förklarade att de kände frustration över detta 
och menade att de istället var tvungna att testa av sina elever med gamla nationella prov för att 
få en överblick av elevernas kunskapsnivåer. Andra lärare hade inga större problem med detta. 
Alla lärare var dock eniga om att elever i årskurs 3 inte bör testas särskilt intensivt och att det 
är positivt att det inte är betyg lägre ner i åldrarna. 
 

3. Teoretiska perspektiv 
I detta avsnitt redogörs de teorier som präglar examensarbetet. Det är utifrån dessa som analys 
och diskussion kommer att föras. 
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 Sociokulturellt perspektiv 
Det sociokulturella perspektivets fader var den ryske forskaren Lev Vygotskij som under tidigt 
1900-tal utvecklade flertalet teorier kring människans psykologiska, kognitiva och språkliga 
möjligheter. Vygotskij menade att människan ständigt utvecklas genom att ta till sig kunskaper 
från alla de situationer och miljöer hon möter (Vygotskij 1999). Hans teorier kring utveckling 
och lärande kom att påverka det svenska moderna utbildningsspektrumet genom grundtanken 
om att vi utvecklas genom sociala interaktioner och kommunikation (Säljö 2014:306). Säljö 
(2014:306) menar att de läroplansreformer som genomförts sedan 1990-talet till stor del 
påverkats av det sociokulturella perspektivet.  Ett av de mest utmärkande dragen inom det 
sociokulturella perspektivet är idén om den proximala utvecklingszonen (Vygotskij 1999:314–
339). Den proximala utvecklingszonen är gränslandet mellan hur långt i ett stadie av kunnande 
en människa kan nå på egen hand och hur långt samma människa kan nå med hjälp och 
stöttning, av exempelvis en lärare (Vygotskij 1999:314–339; Säljö 2014:297–306; Peppler 
2017). Nära sammankopplat med detta är begreppet scaffolding, som innebär att den som kan 
mer, i de flesta fall läraren, tillhandahåller stöd utifrån hur eleven utvecklas. Målet är att minska 
stöttningen successivt tills det att eleven behärskar den tilltänkta färdigheten. Det är dock viktigt 
att poängtera att om läraren tar på sig för mycket av elevens arbete, ger denne svaren eller 
hjälper för mycket, så går idén om scaffolding förlorad. Eleven, eller den lärande, måste 
utmanas och förstå vad som ska göras för att lärande ska ske. En av socialkulturalismens 
grundstenar handlar om det mänskliga samspelet, att vi lär tillsammans och med hjälp av 
varandra, men det är lärarens jobb att vara vaksam inför varje elevs individuella utvecklingszon. 
Om inte, finns det risk att man hamnar i en situation där eleven endast blir en ”passiv åskådare” 
(Säljö 2014:306). Denna teori kommer att ligga som grund för arbetet med frågan kring hur 
undervisningen i engelska går till, utifrån antagandet att läraren måste veta vart eleven ska för 
att kunna hjälpa eleven att nå dit och att det är svårt för en lärare att veta detta när kraven inte 
är tydliga. 
 

 Motivational systems theory 
Motivational systems theory, MST, är en teori skapad av Martin Ford ur en frustration över 
bristen på konkret och trovärdig information om hur mänsklig motivation fungerar (Ford 1992). 
Han ville hitta en förklaring till akademisk underprestation, känslomässigt lidande och låg 
produktivitet och otillfredsställelse i yrken. Genom att kombinera grundläggande teorier för 
mänskliga fysiska och psykiska funktioner ville Ford (1992) visa hur motivation hänger 
samman med psykologiska, miljömässiga och beteendestyrda faktorer.  Ford (1992:205) menar 
att motivation består av tre olika byggstenar: mål, känslor och medvetna val utifrån tron på sin 
förmåga att styra olika situationers utgång. För att göra sina teorier lättillgängliga utformade 
Ford en lista med sjutton generella principer som bidrar till motivation. Några av dessa kommer 
att ligga till grund för hur detta examensarbetes resultat kommer att diskuteras, framförallt 
utifrån hur motivationen påverkas på grund av avsaknaden av kunskapskrav.  
 
The motivational triumvirate principle bygger på att var och en av de tre byggstenarna måste 
vara tillgodosedda till viss mån för att motivation ska uppnås. Det innebär att en person med ett 
tydligt mål, inte fullständigt kommer nå dit om det inte också finns ett personligt engagemang 
eller en tro på att det är ett viktigt mål att nå. Det innebär också att en person utan tydligt mål 
förr eller senare blir omotiverad, även om känslan för arbetet är positivt (Ford 1992:205–206). 
The multiple goals principle innebär att det är större chans att motivation uppstår simultant med 
goda resultat om en människa ämnar uppnå flera olika mål. Det behöver inte betyda mål inom 
samma område, utan kan mycket väl innebära en kombination av sociala, kognitiva och 
uppgiftsrelaterade mål. Ford (1992:208–209) exemplifierar att om man vill få ett barn att städa 
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hemma och barnet inte finner motivation genom att hemmet blir fint, så kan istället 
motivationen ligga i en belöning, att få visa mognad, att få hjälpa någon, visa sig duktig, slippa 
få skäll och för att känna att man gjort ett bra jobb.  The principle of goal salience (Ford 
1992:232, 255) handlar om hur man kan förbättra människors, däribland lärare och elevers, 
beteenden kring attityder till och motivation för olika uppgifter genom att ge dem tydliga och 
riktade mål att sträva efter. När en person förstår vad som förväntas av denne är det större chans 
att personen känner sig engagerad nog att genomföra uppgiften. The principle of goal alignment 
innebär att mål, utöver att vara tydliga och konkreta, även är sammanlänkade och följer ett 
mönster, eller i någon mån är linjära. Ford (1992:232) menar att linjära mål inte behöver betyda 
likheter i målinnehållet, utan snarare att små delmål ska samspela för att nå ett högre, mer 
betydelsefullt mål. Att på ett långsiktigt plan fokusera arbetet på omedelbara delmål som bygger 
sig uppåt mot ett meningsfullt övergripande mål, menar Ford (1992:255) underlättar 
motivationen.  
 

 Self-efficacy theory 
Self-efficacy är ett begrepp som ofta kommer upp vid tal om människors motivation. Detta 
begrepp introducerades år 1977 av Albert Bandura och handlar om människors tro på sin egen 
förmåga och möjlighet att klara av ett särskilt hinder.  Det bör inte likställas med självförtroende 
eller självkänsla, eftersom det är mer riktat till särskilda situationer och individens tro till sin 
förmåga att utföra en specifik handling med ett tydligt och enligt individen värdefullt mål 
(Maddux, Gosselin & Kleiman 2016). Bandura (1997:116–117) talar mycket om att det är 
tankarna som styr oss och teorin bakom self-efficacy handlar till stor del om förmågan att ta 
kontroll över sig själv, sina tankar och sina handlingar. Fenomenet är svårt att komprimera till 
ett enda svenskt ord, men Henry Egidius (Psykologilexikon 2018) översätter det till 
självförmåga. Både det svenska och det engelska begreppet kommer därför att användas i detta 
examensarbete. 
 
Bandura (1994:71–72) menar att self-efficacy styr hur människor känner och tänker, vad som 
motiverar dem och hur de beter sig. En människa med stark känsla av självförmåga är positiv, 
modig och åtar sig gärna svåra utmaningar. De hämtar sig snabbt efter misslyckanden och blir 
inte uppgivna om en uppgift blir svår. Dessa människor är mindre stressade och löper inte lika 
stor risk för att bli deprimerade, som de med låg självförmåga. Människor med låg grad av self-
efficacy drar sig för nya utmaningar, anstränger sig mindre och ger upp lättare än de med hög 
grad av self-efficacy. Ett misslyckande drabbar dessa människor hårdare eftersom de i större 
mån tolkar misslyckandet som ett bevis på deras egen oduglighet (Bandura 1994:71–72). 
Graden av self-efficacy en individ har kan påverkas av flera faktorer. Det mest effektiva sättet 
att skapa en stark tro på sig själv och sin egen förmåga är genom att faktiskt övervinna verkliga 
hinder. Genom att arbeta hårt och nå mål, menar Bandura (1994:72), blir tron på att nå nya mål 
också starkare. Bandura (1994:72) hävdar att motgångar och misslyckanden inte heller känns 
lika tuffa om man har en grundläggande tro på sig själv. En annan källa till stärkt tilltro till den 
egna förmågan kommer från att iaktta andra i liknande situationer överkomma liknande hinder. 
När individen ser andra lyckas förverkligas dennes möjligheter att lyckas med samma sak. 
Stärkt self-efficacy kan också komma av övertalning från andra. Genom att höra uppmuntrande 
kommenterar, så som ”du klarar det här” eller ”jag tror på dig” kan individens tro på sig själv 
stärkas. På samma sätt kan negativt riktade kommentarer sänka tilltron till den egna förmågan, 
vilket resulterar i att individen drar sig för att prova nya utmaningar i rädsla för att misslyckas. 
Självförmåga påverkas också av humör och känslor. En person som nyligen blivit sårad och 
därför är ledsen, är i större risk att nedvärdera sin förmåga än en person som är pigg och glad.  
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Vidare menar Bandura (1994:73; 1997:116) att det finns fyra stora psykologiska processer som 
inom fenomenet self-efficacy påverkar hur vi beter oss och vilka val vi gör. Kognitiva processer 
är sådana processer som styrs till stor del av en människas upplevda kompetens. Det kan bland 
annat innebära att en människa sätter mål utifrån nivån av self-efficacy hon känner. Bandura 
(1994:73; 1997:116) förklarar att ju starkare känsla av self-efficacy, desto högre målsättning, 
och desto större engagemang för åtagandet. Den som tvivlar på sin förmåga, kommer att 
föreställa sig olika misslyckanden och älta allt som kan gå fel. Med sådana tvivel på sig själv 
är det svårt att lyckas. Motivationsinriktade processer blir också påverkade av en människas 
upplevda self-efficacy (Bandura 1994:73; 1997:123). Självupplevda känslor av förmåga och 
kompetens påverkar till stor del människors motivation och engagemang inför uppgifter. 
Människors självförmåga styr vilka mål de sätter för sig själva, hur mycket ansträngning de 
lägger i att uppfylla målen, hur ihärdiga de är när de möter motgångar och hur snabbt de 
återhämtar sig efter misslyckanden (Bandura 1994:74). Bandura (1997:128) framhäver också 
att tydliga och utmanande mål höjer motivationen. Vi motiveras till stor del utifrån förväntan 
och Bandura lyfter (1997:125) expectancy-value theory som en teori som förklarar 
bakomliggande orsaker till motivation och self-efficacy. Kort förklarat innebär det att vår 
förväntan av resultatet och den egna prestationen styr nivån av ansträngning och motivation. Ju 
högre vi värderar det förväntade resultatet, desto mer motiverade blir vi att utföra uppgiften och 
nå målet (Bandura 1997:125).  Även känslomässiga processer påverkas av self-efficacy 
(Bandura 1997:137). Om en människa tror att den kan hantera stressiga situationer så kommer 
denne inte att uppleva att stressen blir för hög. En människa som inte tror att den kan påverka 
sina egna stressnivåer kommer lättare att bli stressad och ångestfylld. Att ha stark self-efficacy 
när det kommer till känslomässiga processer innebär att man tror att det är möjligt att 
kontrollera och styra sina egna tankar och känslor (Bandura 1994:74–75). När man kan det, 
kommer man inte uppleva att situationer blir jobbiga i lika stor mån som andra, eftersom man 
styrt undan sådana känslor. Self-efficacy styr också de val man gör. Bandura (1994:76; 
1997:160–161) kallar detta selektionsprocesser. Det innebär att människor i viss mån väljer de 
situationer de hamnar i utifrån deras upplevda self-efficacy. De undviker situationer som de tror 
blir för svåra, och utsätter sig för sådan de vet att de klarar av. Det kan, i ett större perspektiv, 
vara sådana viktiga situationer som karriärsval eller andra livsavgörande beslut (1994:76).  
 
För lärare, som är objekten för denna studie, kan teorin om self-efficacy innebära att man 
fokuserar undervisningen på de ämnen och områden man själv känner att man behärskar, och 
undviker det som är svårt. Att man planerar lektioner utifrån vad man själv är motiverad att 
göra, eller vad man tror att man klarar av att genomföra, men lägger mindre tid på sådant man 
upplever är svårt eller obegripligt, eller utom ens kontroll. Det kan också innebära lärares 
upplevelser kring kunskapskravens avsaknad skiljer sig på grund av deras olika nivåer av self-
efficacy. Detta examensarbete utgår från att lärares förhållningssätt och agerande påverkas av 
deras självupplevda förmågor inom ämnet. 
 

4. Material och metod 
I detta avsnitt redovisas vilka metoder som använts i undersökningen, hur urval gått till och en 
diskussion förs kring dess trovärdighet. Det följs av en beskrivning av de etiska principer som 
författaren förhållit sig till under arbetets gång och avslutningsvis redovisas själva 
genomförandet av undersökningen och vilken analysmetod som använts. 
 

 Val av metod 
För att genomföra en ordentlig undersökning utifrån ett arbetes syfte, krävs det att man väljer 
en metodansats som är mest lämpad för att besvara dess forskningsfrågor. Metodansatsen styr 
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hur forskaren kommer att förhålla sig till sin insamlade data - hur insamlingen och analys av 
data går till (Fejes & Thornberg 2015:30–33). Detta examensarbetes syftar främst till att ta reda 
på om och i så fall hur bristen på kunskapskrav påverkar synen på engelskämnet. En kvalitativ 
forskningsansats anses mest lämplig i förhållande till forskningsfrågorna, som till större delen 
handlar om att försöka förstå ett fenomen och inte att jämföra (Trost 2007:23). Kvalitativa 
ansatser och analyser används främst när man vill studera och förstå sociala fenomen (Fejes & 
Thornberg 2015:35–36). Detta arbete kommer att anta en fenomenologisk kvalitativ ansats, 
eftersom den ämnar undersöka vilken roll kunskapskraven spelar för lärares förhållningssätt till 
sitt arbete. Szklarski (2015:134–135) förklarar att fenomenologiska forskare i första hand 
intresserar sig för ett objekts betydelse för dess användare. Intresset ligger inte i att förklara 
objektet i sig, utan snarare dess subjektiva funktioner. Fokus ligger därför inte på objektiva 
fakta om ett fenomen, utan på subjektiva betydelser som nås via tolkningar av sammanhang. 
Detta stämmer väl överens med de forskningsfrågor som är formulerade för detta 
examensarbete. Det är vanligt att använda sig av självrapporter och intervjuer vid 
fenomenologiska metodansatser (Szklarski 2015:136). 
 
Denna undersökning består av två delar: en enkätstudie och tre halvstrukturerade intervjuer. 
Enkäter räknas ofta in i kategorin för kvantitativa metoder (Larsen 2009:47), men Trost 
(2007:23) menar att enkätstudier som används när man vill förstå hur människor resonerar och 
agerar i olika situationer är kvalitativa. Han beskriver enkät som ”ett mätinstrument med vilket 
man mäter människors beteende, åsikter och känslor” (2007:11). Valet att använda en 
enkätstudie som metod kom av dess möjligheter att samla stor mängd data under en kort tid. 
Metoden är dessutom relativt enkel vad gäller avkodning och analys av resultat (Larsen 
2009:46); det gäller dock främst enkäter med stängda frågor som inte lämnar utrymme för annan 
tolkning än den avsedda.  Enkätens syfte låg i att samla in ett brett underlag kring lärares 
arbetssätt vid engelskundervisning och frågorna riktade därför in sig på lärares 
bedömningsmetoder och generella åsikter om engelska och kunskapskrav.  
 
Eftersom det kan vara svårt att dra paralleller mellan känslor/attityder och kunskapskrav samt 
bedömning i en enkät, genomfördes tre kvalitativa intervjuer med engelsklärare. Kvalitativ 
intervju kallas den intervju som går ut på att förstå hur den intervjuade känner och tänker samt 
vilka erfarenheter denne har. Kvalitativa intervjuer kan ske både enskilt och i grupp. Eftersom 
detta examensarbete undersöker hur lärares attityder till kunskapskrav ser ut, verkar enskilda 
intervjuer som mest lämpliga, då det vid gruppintervjuer finns risk för att de intervjuade blir 
påverkade av varandra (Trost 2010:45–46). Intervjuerna gjordes med hjälp av en intervjuguide 
(Kvale & Brinkmann 2014:45), vilket innebär att intervjumanuset består av olika rubriker som 
fungerar som ramar inom vilka samtalet ska hållas. Dessa rubriker är utformade utifrån 
forskningsfrågorna och förtydligas med förslag på frågor för intervjuaren att ställa (Kvale & 
Brinkmann 2014:173–174). Den intervjumetod där frågorna anpassas efter samtalets gång och 
följaktligen ser olika ut för varje intervjutillfälle benämner Kvale och Brinkmann (2014:41–45) 
som halvstrukturerade intervjuer. Det kan ge en låg standardiseringsgrad (Trost 2010:39–43), 
beroende på hur väl intervjuaren följer manus. Låg standardiseringsgrad begränsar 
möjligheterna till jämförelser och generaliseringar men eftersom det öppnar upp för mer 
valmöjligheter att skapa förtroende mellan intervjuaren och informanten var denna metod att 
föredra. Genom öppna frågor kan lärare få tala fritt om tankar och känslor inom området, vilket 
förhoppningsvis kan bringa en djupare förståelse för det som intervjuerna avser undersöka.   
 

4.1.1. Urval 
Enkätundersökningens deltagare består av svenska lärare som undervisar engelska i årskurs 1–
3. Undersökningsgruppen är alla medlemmar i en Facebook-grupp som heter ”Årskurs F-3 tips 
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och idéer”. Det är en sluten grupp, vilket innebär att endast medlemmar har tillgång till 
innehållet. När undersökningen genomfördes hade gruppen 26 790 medlemmar, och urvalet 
består av de medlemmar som valde att svara på enkäten. Det kallas för bekvämlighetsurval. 
Bekvämlighetsurval är inte lämpliga för generaliseringar, eftersom undersökningsgruppen inte 
är representativ för den större populationen man vill generalisera (Trost 2007:31). I detta fall 
skulle det innebära alla lärare som undervisar engelska i årskurs 1–3 i Sverige och det går inte 
att dra slutsatsen att alla typer av lärare i detta land finns representerade i denna Facebook-
grupp. Bekvämlighetsurval är dock vanligt vid kvalitativa undersökningar (Trost 2007:32). 
  
Intervjuerna genomfördes med tre olika lärare som alla undervisar engelska i årskurs 1–3. 
Informationsbrev (bilaga 2) med förfrågan om deltagande skickades ut till rektorer på sju 
närliggande grundskolor. Utav dessa var det tre lärare som ställde upp.  Faktorer som påverkar 
urvalet är tid, transportmöjligheter och visat intresse. Det bör också ses på som ett 
bekvämlighetsurval (Trost 2007:31).  
 
 

4.1.2. Reliabilitet och validitet  
För att göra undersökningen så tillförlitlig, eller reliabel som möjligt har flera aspekter av 
reliabilitet och validitet tagits i beaktning. En viktig del av både intervjuer och enkäters 
tillförlitlighet är dess nivå av kongruens – deras förmåga att genom olika formuleringar få så 
många nyanser av ett svar som möjligt (Trost 2007:64). I enkätundersökningen (bilaga 3) 
ställdes tre olika frågor om den svarandes syn på kunskapskrav. Den första frågan berörde 
kunskapskravens funktion, den andra frågan handlade om den svarandes åsikt om avsaknaden 
av kunskapskrav i engelska och den tredje om hur kunskapskraven påverkar den svarandes 
arbete. Frågorna frambringar tre helt olika svar, som sedan bidrar till att skapa en 
flerdimensionell överblick över den svarandes ställning till kunskapskrav. Det är ett exempel 
som gör en undersökning mer reliabel. Trost (2007:65) menar dock att det vid kvalitativa studier 
kan vara svårt att mäta reliabilitet, eftersom de oftast har en låg standardiseringsgrad, som 
tidigare nämnt. Eftersom denna undersökning består av ett begränsat antal kvalitativa, 
halvstrukturerade intervjuer, har de inte följt någon särskild standard. Det går därför inte att 
mäta undersökningens grad av: 
Precision – hur svar registreras 
Objektivitet – olika intervjuares tolkningar av svar, eller 
Konstans – chansen att få samma svar oavsett var, när eller hur frågan ställs (Trost 2007:64).  
 
Validitet handlar om studiens förmåga att mäta det den avser att mäta och medan Trost 
(2007:65) hävdar att det är ett begrepp som inte lämpar sig för kvalitativa studier, så menar 
Larsen (2009:80–81) att det faktiskt kan vara enklare att försäkra sig om validiteten i en 
kvalitativ studie, än i en kvantitativ. Larsen (2009:81) hänvisar till kvalitativa studiers 
flexibilitet och möjligheten att ändra på frågor om man märker att de inte svarar till det man vill 
undersöka. Den intervjuguide som användes i denna undersökning är framtagen utifrån 
forskningsfrågorna, vilket säkerställer att intervjuerna avhandlar det som avses undersökas. 
Eftersom intervjuerna är halvstrukturerade finns också möjlighet att be om förtydliganden eller 
ställa följdfrågor. Vidare förklarar Larsen (2009:91) att validiteten och reliabiliteten ökar om 
man kombinerar flera metoder för att få fram data, så kallad metodtriangulering, vilket denna 
undersökning gjort.  
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4.1.3. Generaliserbarhet 
Vid kvalitativa forskningsansatser kan det vara lämpligt att tala om undersökningens kvalitet 
och dess generaliserbarhet. Thornberg & Fejes (2015:262) diskuterar några fallgropar som är 
viktiga att ha i åtanke vid kvalitativa studier och nämner bland annat tillgången till informanter. 
För denna studie kan det vara bra att understryka att de informanter som deltar i 
enkätundersökningen inte kan representera hela den population som undersökningen avser 
(Thornberg & Fejes 2015:270–271). Det kan vara värdefullt att reflektera över vad för typ av 
människa det är som väljer att svara på en Facebook-enkät i en grupp med ”tips och idéer”. Det 
är omöjligt att säga något definitivt om dessa människor. Man kan däremot förutsätta att flera 
typer av människor är underrepresenterade i denna grupp.  Något som är viktigt att ha i åtanke 
är också den bild som informanterna har av sig själva. Det är svårt att veta om de svar som både 
enkäten och intervjuerna ger, är informanternas genuina åsikter eller om det är reflektioner av 
de bilder de har av sig själva. Det finns inga garantier för att någon av informanterna svarar 
sanningsenligt (Kvale & Brinkmann 2014:128–131). Studien har därför låg generaliserbarhet.  
 

 Forskningsetiska principer 
Det finns ett antal forskningsetiska principer, framtagna av Vetenskapsrådet (2002), som den 
undersökande måste förhålla sig till under hela examensarbetet. Dessa principer, eller 
huvudkrav, har som syfte att verka som ”normer för förhållandet mellan forskare och 
undersökningsdeltagare” (Vetenskapsrådet 2002:6) och ska vara ett skydd för de individer som 
deltar i undersökningar. 
 
Informationskravet innebär att forskaren måste informera undersökningsdeltagaren om dennes 
roll i arbetet. Det kan bland annat betyda att deltagaren medvetandegörs om 
forskningsprojektets syfte, vad resultaten kommer användas till, risker med deltagandet, att 
deltagandet är frivilligt, samt var den slutgiltiga forskningsrapporten kommer att finnas 
(2002:7–8). Allt detta framgick i det informationsbrev som skickades ut till möjliga 
intervjudeltagare, och meddelades även muntligt till de som sedan kom att delta. Detta krav är 
därför tillgodosett. 
 
Samtyckeskravet betyder att deltagaren, vid de undersökningar där aktivt deltagande sker, måste 
ha möjlighet att ge sitt godkännande till deltagande i undersökningen. Det gäller således inte 
vid de undersökningar där uppgifter endast hämtas från olika myndigheters register. Vid enkäter 
krävs inte heller samtycke på förhand, så länge det tillsammans med enkäten medföljer utförlig 
information, i enlighet med informationskravet. Samtycket sker då istället när deltagaren svarar 
på och skickar in enkäten (2002:9). Detta gjordes i den enkät som skickades ut i denna 
undersökning. Vid intervjuerna i gav deltagarna ett skriftligt samtycke i form av underskrift, 
detta skedde i samband med den muntliga information som nämndes i stycket ovan.  
 
Konfidentialitetskravet innebär att forskaren gör deltagaren anonym för utomstående. 
Information om deltagarens personuppgifter, så som namn, ort, arbetsplats eller dylikt ska vara 
dold och inte framgå i det slutgiltiga resultatet. I detta arbete innebär det att intervjudeltagarna 
får fingerade namn och att skolan eller orten de arbetar på inte omnämns. Efter att 
examensarbetet är sammanställt och har blivit godkänt, kommer dessutom dessa uppgifter att 
raderas. Deltagare i enkäten blir helt anonyma (2002:12–13). 
 
Nyttjandekravet betyder kortfattat att de uppgifter som samlas in om enskilda personer endast 
får användas för forskningsändamål. I det här fallet kommer inga uppgifter att föras vidare utan, 
som tidigare nämnt, raderas när examensarbetet är godkänt (2002:14). 
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 Pilottest 
Innan undersökningarna påbörjades genomfördes ett pilottest av enkäten. Piloten hade fyra 
deltagare, varav tre var lärarstudenter på samma program som författaren och den fjärde en 
lärare i årskurs 1–3 på en skola i en annan stad.  Två av lärarstudenterna arbetar redan som 
klasslärare i årskurs 1–3. Utifrån dessa deltagares kommentarer gjordes tillägg, förtydliganden 
och några frågor raderades. Dessutom flyttades frågorna över från Surveymonkey till Google 
Forms, då det första endast tillät ett begränsat antal frågor. På grund av tidsbrist uteblev ett 
ordentligt pilottest av intervjufrågorna, istället hölls en telefonintervju med en lärare som 
arbetar i årskurs 1–3. Utifrån feedback gjordes ett litet antal ändringar. Detta gör dock att 
intervjuerna kanske håller en lägre kvalité, än vad de hade gjort om testet utförts på samma vis 
som de riktiga intervjuundersökningarna. 
 

 Genomförande - enkäten 
Enkäten (bilaga 3) utformades i det webbaserade programmet Google Forms. I den inledande 
texten beskrevs syftet med undersökningen kortfattat. Därefter en förklaring om att den som 
valde att delta i undersökningen också godkände att dennes svar används anonymt i 
examensarbetet.  Den bestod av både öppna och stängda frågor. Trost (2007:74) menar att 
stängda frågor är att föredra då svaren de genererar inte öppnar upp för tolkning i lika hög grad 
som öppna frågor gör. Stängda frågor med svarsalternativ kan emellertid också vara svåra, 
eftersom de givna svarsalternativen inte alltid stämmer överens med den svarandes åsikter. Det 
är något som måste tas i beaktning vid analysering av resultaten (Trost 2007:78). De stängda 
frågorna var i denna enkät betydligt fler än de öppna, vilket innebär att svarsalternativen var 
begränsade, ofta till ja, nej och vet ej, men även till andra alternativ. Det var av stor vikt vid 
utformandet av enkäten att skapa så många svarsalternativ som möjligt för att komma så nära 
den svarandes riktiga åsikt. Flertalet följdfrågor ställdes för att förtydliga, dessa klassas som 
öppna frågor (Trost 2007:76). På fråga 4 och fråga 18 var det också möjligt att välja flera 
alternativ. Alla frågor med tillhörande svarsalternativ finns att läsa i bilaga 3. Enkäten lades ut 
i Facebook-gruppen klockan 12.00 en fredagseftermiddag. Svarsfrekvensen var hög under hela 
helgen. Inga nya svar hade tillkommit sedan nästföljande måndag och en bedömning gjordes 
därför att den kunde avslutas på onsdagen. Totalt samlades 75 svar in. Samtliga svarade på de 
stängda frågorna, medan de öppna frågorna hade något lägre svarsfrekvens. Trost (2007:76) 
förklarar att om människor är osäkra på vad de egentligen tycker om något så undviker de ibland 
att svara, en del tycker att det är besvärligt att behöva formulera sig. 
 

 Genomförande - intervjuer 
De tre intervjuerna genomfördes i arbetsrum eller tomma klassrum. Trost (2010:65) menar att 
platsen för intervjun bör vara någonstans där den intervjuade känner sig hemma och trygg samt 
där ett samtal kan föras ostört. De intervjuade fick därför själva välja plats. Samtliga spelades 
in med ljudinspelaren på en telefon eftersom det gav intervjuaren möjlighet att fokusera på att 
lyssna aktivt istället för att anteckna (Kvale & Brinkmann 2014:218). Intervjuerna inleddes alla 
med ett kombinerat informationsbrev och samtyckesbrev (bilaga 2) som samtliga fått på mail i 
god tid innan så att de hunnit läsa igenom informationen när intervjun skulle genomföras. Alla 
skrev på och godkände därmed att deras svar skulle användas i examensarbete, men att deras 
namn och arbetsplats skulle fingeras. Intervjuerna började med några enklare frågor, så som 
namn, ålder, antal år som lärare och andra bakgrundsfrågor, detta för att ge informanterna en 
enkel start (Larsen 2009:86). 
 
Intervjuerna genomfördes med intervjuguiden (bilaga 1) som underlag. Två av intervjuerna tog 
endast 25 minuter vardera, medan en intervju tog närmare 50 minuter. Frågorna i intervjuguiden 
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var framförallt ett stöd för intervjuaren, så att inget område skulle glömmas bort. Alla frågor i 
guiden ställdes därför inte, flera frågor blev besvarade samtidigt i långa och utförliga svar från 
informantens håll och vissa frågor blev aldrig besvarade för att informanten i sitt svar hela tiden 
hittade nya spår att följa. Det skiljer sig således mycket mellan varje intervju och en jämförelse 
mellan dem är därför inte lämplig (Trost 2010:39–43). Vid ett tillfälle, intervjun med Anna, 
gjorde intervjuaren en miss i formuleringen och ställde således en ledande fråga (Kvale & 
Brinkmann 2014:213–214). Fråga 13 (bilaga 1) liknade istället ett påstående: ”…då antar jag 
att det skiljer sig om du skulle beskriva exempelvis svenska…”. Detta, menar Kvale och 
Brinkmann (2014:213–214), kan möjligtvis ha påverkat det svar som gavs.  Innan intervjuerna 
avslutades gjorde intervjuaren en genomgång av intervjuguiden för att säkerställa att ingenting 
missats. I samtalet med en av informanterna, David, hann inte en sådan säkerställning göras, då 
han hade bråttom till en lektion.  
 

 Analys och bearbetning av data 
Även om enkäten bör ses som en kvalitativ metod för datasamling, så bearbetades materialet 
utifrån ett kvantitativt förhållningssätt. När enkäten var avslutad samlades alla svar i ett Excel-
ark där varje individs svar blev samlade och sorterade. På så vis blev alla variabler synliga 
(Larsen 2009:55–56). Den variabel som sedan användes för att tolka svaren blev deltagarnas 
ålder. Denna metod kallas för univariat analys (2009:59–61). 
 
Den mest framträdande metoden för analys och bearbetning av det insamlade materialet i denna 
studie är innehållsanalys (Larsen 2009:101) med inslag av fenomenologisk analys (Szklarski 
2015:131–137) eftersom det lämpar sig när en undersökning går ut på att ta reda på hur 
informanterna ser på fenomen.  
 
Efter intervjuerna påbörjades transkriberingsprocessen där jag lyssnade på inspelningarna och 
skrev ner allt som sagts ordagrant, enligt innehållsanalysens grundregler (Larsen 2009:101). 
Därefter påbörjades en process av att försöka hitta mönster, eller teman, att dela in allt material 
i. Dessa teman kom att handla om hur engelskundervisning går till, hur informanterna tolkar 
och ser på kunskapskrav, och vad de upplever påverkar deras motivation. Sedan sorterades 
svaren in i kategorierna. Det slutgiltiga steget blev att hitta likheter mellan det resultat som 
framkommit och tidigare forskning och teorier inom ämnet (Larsen 2009:101–102). Det 
fenomenologiska inslaget kom av den fenomenologiska analysens tillvägagångssätt för att hitta 
betydelsebärande enheter i informanternas svar och försöka tyda fenomenets, 
engelskundervisning och avsaknaden av dess kunskapskrav, struktur och betydelse för 
informanterna (Szklarski 2015:139–141). Det gjordes genom att komprimera svaren, hitta 
essensen i dem och sortera dem i kategorierna som nämndes ovan.  
 

5. Resultat 
I denna del kommer resultatet av de båda studierna att redovisas. Eftersom enkätstudien var den 
första som genomfördes kommer den att redovisas först i ett eget avsnitt. Därefter kommer 
intervjuerna att redogöras för. 
 

 Enkätstudien 
I enkätstudien deltog totalt 75 personer i olika åldrar, den största åldersgruppen var 36–45 år 
(se figur 2).  97,4% av dessa hade lärarlegitimation och 89,3% hade behörighet att undervisa i 
engelska (se figur 3 och figur 4). Vissa skillnader i svar går att utläsa mellan åldersgrupper. I 
de svar där det går att utläsa betydande skillnader kommer dessa att redovisas. I enkäten ställdes 
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23 frågor, några av dem med möjligheten att ge fler än ett svar. Endast de frågor som är 
relevanta för examensarbetet kommer att redovisas här, men enkäten i sin helhet finns i bilaga 
3. 

 
Figur 2. Deltagarnas ålder 

     
Figur 3. Lärarlegitimation.   
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Figur 4. Behörighet 

På frågan om vilket svarsalternativ som bäst beskrev de svarandes generella åsikt om 
kunskapskrav svarade majoriteten att kunskapskrav är nödvändiga för att bedöma elevers 
kunskapsutveckling, en tredjedel svarade att kunskapskrav endast är en ungefärlig måttstock 
för vad undervisningen ska innehålla. En liten del svarade att kunskapskrav stressar lärare och 
elever till att fokusera på resultat istället för på inlärning (figur 5). 
 
 

 
Figur 5. Generell åsikt om kunskapskrav 

 
Nästa fråga handlade om de tillfrågades inställning till att engelska är det enda teoretiska ämne 
som inte har kunskapskrav formulerade. De gavs fyra alternativ och lärarna ombads att välja 
det som stämde bäst överens med deras åsikt. 44% valde alternativet att det borde finnas 
kunskapskrav även i engelska, 32% tyckte att det borde finnas kunskapskrav i alla ämnen, även 
de praktiska, 18,7% ansåg att det är bra att det inte finns kunskapskrav i engelska, men att det 
finns i övriga teoretiska ämnen och 5,3% valde alternativet att det inte borde finnas 
kunskapskrav i något ämne (tabell 1). Majoriteten av alla tillfrågade hade således en positiv 
inställning till kunskapskrav, men det fanns vissa skillnader i vilka som ansåg att det ska finnas 
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i alla ämnen, och vilka som tyckte att det bara skulle finnas för de teoretiska ämnena. Som tabell 
1 nedan visar var 18–35-åringarna procentuellt sett mest positiva till idén om kunskapskrav i 
alla ämnen och de svarande i åldern 46–55 var minst positiva. Bland dem vill bara 17% att det 
ska finnas kunskapskrav i alla ämnen, medan 48% tycker att det ska finnas i engelska, men att 
de praktiska ämnena bör vara utan.  
 
Tabell 1. Inställning till kunskapskrav i engelska åk. 1-3 

  18–35 år 36–45 år 46–55 år 56 år <  

Borde finnas i 
engelska  

44% totalt  
 

7 av 18 - 39% 
 

11 av 28 - 39% 
 

11 av 23 - 48% 
 

4 av 6 - 66% 
 

Inte i engelska men i 
andra  

18,7% totalt 
 

1 av 18 - 7% 
 

6 av 28 - 21% 
 

7 av 23 - 30% 
 

0 av 6 
 

Inga kunskapskrav 
alls 

5,3% totalt 
 

2 av 18 - 14% 
 

1 av 28 – 3,6% 
 

1 av 23 - 4% 
 

0 av 6 
 

Alla ämnen 
 

32% totalt 
 

8 av 18 - 44% 
 

10 av 28 - 36% 
 

4 av 23 - 17% 
 

2 av 6 - 33% 
 

 
På frågan om avsaknaden av kunskapskrav påverkar hur mycket tid de lägger på planering av 
engelsklektioner svarade 72% nej, 20% ja och 8% att de inte visste. I antal var det 15 personer 
som svarade ja, av dessa svarade 12 att de lägger mindre tid på planering av engelsklektioner 
jämfört med andra ämnen. På nästföljande fråga fick de svara på om avsaknaden av 
kunskapskrav påverkar hur mycket tid de lägger på bedömning i engelska. 49% svarade nej och 
44% svarade ja. Övriga svarade att de inte visste. Av de 33 personer som svarade ja på 
ovanstående fråga, menade 79% att de lägger mindre tid på bedömning av kunskaper i engelska 
jämfört med övriga teoretiska ämnen.  
 
50,1% av de tillfrågade använder Skolverkets bedömningstöd i engelska för årskurs 1–6. 13,3% 
har aldrig hört talas om det, av dessa var samtliga yngre än 46 år. Endast 8% av de tillfrågade 
använder den europeiska språkportfolion för elever 6–11 år i engelskundervisningen och 40% 
har aldrig hört talas om den. Den siffran var jämn mellan åldersgrupperna.  
 
Majoriteten av de svarande ger lika ofta feedback till sina elever i engelska som i övriga 
teoretiska ämnen, men en tredjedel upplever att feedback ges i mindre utsträckning i engelska 
än i andra ämnen (se figur 6). Frågan om vilken bedömningsmetod som är mest förekommande 
i engelskundervisning visade ett ganska jämnt resultat mellan formativ bedömning och en 
kombination av formativ och summativ bedömning (figur 7). 74,7% menar att bedömning i 
engelska sker på liknande sätt som i övriga teoretiska ämnen, medan 16% svarar att det inte 
sker på liknande sätt. När de svarande ombads förklara hur det skiljer sig nämndes tidsbrist till 
följd av timplanen, att det inte sker någon formell bedömning på grund av kunskapskraven, att 
man går på magkänsla i engelska och att det inte sker något summativ bedömning alls i 
engelska. 
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Figur 6. Feedback 

 

 
Figur 7. Bedömningsform 

På fråga 18 (bilaga 3) ombads de svarande att fundera över vad som motiverar dem i sin 
undervisning. De fick välja utifrån sex olika förslag: mitt intresse för ämnet, elevernas 
engagemang i ämnet, antalet timmar fördelade till ämnet enligt den nationella timplanen, 
kunskapskraven, mängden material som finns att tillgå och mina kunskaper inom ämnet. De 
hade möjlighet välja flera svarsalternativ samt lägga till egna (se figur 8).  
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Figur 8. Motivationsfaktorer 

De största motivationsfaktorerna visade sig vara det egna intresset för ämnet och egna 
kunskaper i ämnet. Därefter följde elevernas engagemang, antalet timmar fördelade till ämnet 
och kunskapskraven.   
 
På nästa fråga ombads deltagarna att fundera över vilket ämne de kände mest engagemang att 
undervisa i, med alla olika moment i undervisningen medräknade, så som planering, 
genomförande och bedömning, samt motivera varför. Av de 54,7% som valde svenska som 
”favoritämne” förklarade 27% att svenska är grunden till allt; alla andra ämnen och resten av 
skolgången. Andra svarade att det är enkelt att komma på nya roliga saker till undervisningen, 
och några svarade att man enkelt kan följa kunskapsutvecklingen. Totalt svarade 20% att de 
kände mest engagemang för matematik, övervägande bland förklaringarna där var att det är 
deras favoritämne sedan de själva gick i grundskolan. Andra orsaker var möjligheterna till 
praktiskt arbete och att det är viktigt för framtiden. 10,7% ansåg att de känner mest engagemang 
i engelska, och gav orsaker som att det är så roligt, går att variera mycket och att det är enkelt 
att engagera eleverna (se figur 9).  

 
Figur 9. Mest engagemang 

 
När deltagarna ombads att välja det ämne de känner minst engagemang att undervisa i svarade 
40,5% av de tillfrågade att de inte kunde svara på denna fråga. Väldigt få valde att kommentera 
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varför, men de få som svarade menade att det är svårt att välja något och att alla ämnen 
engagerar på olika sätt. SO och NO var minst uppskattade med 18,9% respektive 17,6% (se 
figur 10). Några av de motiveringar som gavs handlade om otydliga mål, att det är ett för brett 
område med många kunskapskrav och områden som inte hänger ihop, svårt att hitta uppgifter 
för årskurs 1, men framförallt brist på kunskapen och eget intresse. Av de 27 som valde antingen 
SO eller NO, kommenterade 10 lärare att kunskapsbristen gjorde att de kände mindre 
engagemang i ämnet. 6,8% svarade att engelska är det ämne de känner minst engagemang för. 
Orsaker som gavs för detta var brist på kunskap inom ämnet och få timmar i timplanen. 

 
Figur 10. Minst engagemang 

På sista frågan tilläts deltagarna fritt resonera kring om avsaknaden av kunskapskrav kan 
påverka motivationen att undervisa. Av 65 svarande, gav 5 lärare ett jakande svar. 30 personer 
svarade ett enkelt nej, medan andra gav utförliga kommentarer. Några av dessa kommentarer 
redovisas i tabell 2. 
 
Tabell 2. Kommentarer om kunskapskraven påverkar motivationen 

Ålder Kommentar 

36–45 
 
 

Nej inte generellt! Man vill ge alla elever så mycket som möjligt och så de kan nå så långt som 
möjligt, samtidigt som man måste bibehålla intresset. Det ska vara lagom svårt, varierat och skjuta 
till lite roliga övningar och överraskningar. Arbetslag och lokala utbildningsplaner är lika viktiga som 
kunskapskrav. Dock behövs kunskapskrav för att få en nationell överblick och "likvärdig" utbildning.  

46–55 Nej. Det är min egen osäkerhet och rädsla att lära ut fel.  

26–35 
 

Nej, kunskapskraven är till hjälp men inte nödvändiga. Dock kan det bli en ojämn och godtycklig 
undervisning då olika pedagoger själva ska göra en bedömning om vad de ska undervisa. Det blir 
inte likvärdiga kunskaper i ämnet runt om i landet för eleverna.  

56< Nej, men det skulle vara enklare att förklara för barnen vad de ska lära sig 

36–45 
 
 
 

Nej, men det gör min bedömning betydligt svårare. Eftersom jag inte har något att ”hänga upp” 
bedömningen på så finns risk att den blir godtycklig. Ska de kunna skriva/stava? Ska de kunna 
många fasta fraser? Ska de kunna uttala engelska fonem? Jag underkänner oerhört få elever av just 
den anledningen. På vår skola har vi inte några lokala bedömningsriktlinjer i engelska, vilket vore 
önskvärt. Det enda kvittot man får är att mellanstadielärarna är nöjda med nivån på elevernas 
kunskaper. 

36–45 
Ja, för inte bok över elevernas resultat. Ser mest att vi utsätter dem för undervisning och att de tar till 
sig ifall de vill/kan. 

46–55 
 

Nej absolut inte. Engelska är ett oerhört lättsamt ämne att undervisa i under lågstadiet. Eleverna har 
stor nyfikenhet och glädje i att lära och det är otroligt lätt att dokumentera deras progression vilket 
för dem stolta och positiva till ämnet 

46–55 Nej, men det försvårar mitt arbete och ger inte riktigt den kvalité som jag önskar. 
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26–35 
 
 
 

Nej, det påverkar inte. Men timplanen för engelska är betydligt lägre än i de andra ämnena vilket 
såklart leder till att man lägger mindre tid på det. Kunskapskraven gör det svårare att veta vilken nivå 
man ska lägga engelskan på då man bara kan sikta mot målen i åk 6 vilket är väldigt långt ifrån den 
nivån man startar på i lågstadiet. 

56< NEJ! Mest för att jag har bristande kunskaper i engelska. 
46–55 Det är inte kunskapskraven utan tiden 30 min i veckan som påverkar mest. 

46–55 
 
 

Verkligen inte! Varför skulle det vara så? Jag tror ändå att de flesta skolor bryter ner målen som är 
satta till år 6 för att ha något att förhålla sig till. Att det saknas kunskapskrav betyder ju inte att man 
inte har någon plan för en utveckling. Det kräver dock diskussioner på skolan så att det finns en 
samsyn kring vart man bör har nått inför år 4. 

26–35 Nej, man jobbar mot målen i 6an på samma sätt som om det hade funnits mål i årskurs 3. 
36–45 Nej men det som försvårar utan k-krav är överlämningen till 4-6. 

 

 Intervjustudien 
Nedan kommer svaren från intervjustudien att presenteras i olika områdeskluster, utifrån de 
svar som var mest framträdande i intervjuerna. Först ges en kort presentation av informanterna. 
  

5.2.1. Informanterna 
David var den första som intervjuades. Samtalet ägde rum på hans arbetsrum. Vi var ensamma 
och det hela spelades in. David faller in i kategorin 46–55 år från enkäten och hans utbildning 
består av en masterexamen i utbildningsförvaltning. Just nu skriver han sitt avslutande 
examensarbete för att erhålla en lärarexamen i engelska. Han har alltså inte lärarlegitimation 
för tillfället, men mycket erfarenhet då han arbetat som lärare i 25 år. David ansvarar för 
engelskundervisningen i årskurs 3–6 på en skola i Mellansverige. Intervjun genomfördes på 
engelska, då David inte tyckte att han skulle kunna ge tillräckligt utförliga svar på svenska. Han 
talar bara engelska med sina elever. Intervjun med David kom att handla mycket om 
problematiken kring bedömning i Sverige, framförallt i engelska. Han hade mycket att säga om 
sina erfarenheter från att ha arbetat utomlands. På frågan om vad som är det bästa med att vara 
lärare svarade David ”to teach of course, to teach and see that someone is learning”. 
 
Anna passar in i kategorin 36–45 år och är inne på sitt fjärde år som lärare. Hennes behörighet 
sträcker sig från förskoleklass upp till årskurs 6, men hon har bara arbetat i lågstadiet sedan hon 
fick sin legitimation. Anna och David arbetar på samma skola, men än så länge har Anna inte 
lämnat över elever till David i engelska, då hon arbetar i årskurs 1 nu och 
engelskundervisningen på denna skola börjar i årskurs 2.  Engelskundervisningen i lågstadiet 
på den här skolan innefattar 20 minuter lektionstid i veckan, vilket frustrerar Anna. Den här 
intervjun kom att handla om just det, tiden som behövs men inte finns och vilka förändringar 
hon vill göra med timplanen för engelskans räkning. På frågan om vad som är det bästa med att 
vara lärare svarade Anna ”den ena dagen är aldrig den andra lik. Det händer hela tiden nånting 
och man har aldrig tråkigt. Det finns liksom inte tid för det”. 
 
Marie placeras i kategorin 46–55 år och har arbetat som lärare i 18 år. Hennes behörighet 
sträcker sig upp till årskurs 7 i vissa ämnen och i lågstadiet har hon ”behörighet i alldeles för 
många ämnen” enligt henne själv. När hon utbildade sig fick hon behörighet i alla ämnen, men 
känner att hennes kunskaper inom vissa områden är alldeles för små för att hon skulle kunna 
undervisa i dem, som exempelvis bild och idrott. Marie och hennes arbetslag använder sig för 
tillfället av ett läromedel som heter Good Stuff, i engelska, där de modifierat uppgifterna så att 
de ska passa deras elever. Men grunden är densamma och bedömningsmaterialet som medföljer 
fungerar bra ändå. Intervjun med Marie handlade mycket om hur avsaknaden av kunskapskrav 
påverkade hennes undervisning samt om hennes inställning till engelska generellt. Marie tycker 
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att det är roligt att vara lärare för att man har så kul med eleverna, och tycker det är synd att 
arbetet kommit att innebära mer och mer administrativt arbete, hon menar att ”undervisningen 
skulle kunna bli så mycket bättre om man slapp allt som är runtomkring och istället kunde 
fokusera på innehållet”. 
 

5.2.2. Engelskundervisning i årskurs 1–3 
Annas undervisning består av mycket lekar, filmer, sånger och praktiska övningar där man 
pratar mycket och ritar en del. Hon sa att hon brukar börja med färgerna som det första 
arbetsområdet i engelska, och sedan brukar undervisningen bestå av en eller ett par veckor av 
samma tema. Anna förklarar att med bara en lektion på 20 minuter i veckan så blir 
undervisningen fokuserad på en kategori åt gången, så som färger, siffror, veckodagar eller 
hälsningsfraser och hon tycker att det är väldigt synd. Marie använder sig av läromedlet Good 
Stuff i större delen av sin undervisning, ett material som också är indelat i teman, eller 
kategorier. Mycket av undervisningen består av sång, ramsor och spel. Varje tema brukar vara 
ungefär två veckor, vilket är två lektioner som är 20 minuter i tvåan och 40 minuter i trean. När 
jag frågade Marie hur undervisningen skiljer sig från övriga ämnen svarade hon ”det går inte 
ens att jämföra” och förklarade att det är alldeles för stor skillnad i tid och målsättning för att 
kunna göra en likvärdig jämförelse mellan svenska, matematik och engelska. David använder 
sig av läromedlet Magic! som är ett digitalt material. David vill överlag arbeta mycket med 
digitala verktyg eftersom han menar att det är framtiden. Han börjar nästan alla sina lektioner 
med en kort filmsnutt på 5–6 minuter, innan eleverna får logga in och påbörja det spel eller den 
uppgift som finns till läromedlet. Detta läromedel använder han i alla årskurser, vilket skapar 
en trygghet hos eleverna. Eleverna vet vad som förväntas av dem och det blir sällan frågor kring 
vad som ska göras.  
 

5.2.3. Om kunskapskrav och bedömning 
Samtliga intervjuade informanter tycker att det borde finnas kunskapskrav även i engelska för 
årskurs 3. Marie förklarade att bedömningen blir ”godtycklig” när man måste gå på känsla och 
erfarenhet för att hitta en nivå som är godkänd. Marie testar aldrig av sina elever med summativa 
prov, istället sker all bedömning formativt. Hon menar att det är så det måste bli, eftersom det 
är svårt att sätta nivån för vad en elev ska kunna skriftligt. Även Anna menar att det är 
problematiskt att inte kunna förhålla sig till några konkreta mål, utan att bedömningen istället 
får lov att handla om var någonstans eleven började och hur kunskapsutvecklingen har gått 
därifrån och tillade att ”det blir utifrån eget tycke och smak” vilket inte är tillräckligt för en 
rättvis bedömning. Marie sa att hon tycker att det känns oseriöst utan nationella kunskapskrav 
speciellt eftersom ”det inte görs nationella prov i engelska i årskurs 3” och förklarade att man 
åtminstone skulle ha något att förhålla sig till då. Det skulle dessutom underlätta överlämningen 
till årskurs 4, eftersom det i dagsläget är ett stort glapp mellan förväntan på elever i årskurs 3 
och i årskurs 4. Marie berättade att de ofta får klagomål från lärarna i årskurs 4 eftersom de 
upplever att eleverna inte kan något. Feedback ger Marie sina elever direkt och alltid muntligt, 
eftersom timplanen förhindrar henne från att göra något annat. Marie förtydligade att en vecka 
mellan varje lektion är för lång tid för att hon skulle kunna spara feedback ett par veckor, 
eftersom eleven då hunnit glömma vad denne gjort. Anna ger också muntlig direkt feedback 
med positiv förstärkning och kommentarer för att utveckla uttal och ordförråd. Anna tycker det 
är det bästa sättet att ge feedback på och att hennes stora problem är att hon inte har några 
tydliga mål att förhålla sig till och att det hon har att gå på i dagsläget inte är tillräckligt för en 
rättvis bedömning. Anna förklarade att bedömning i engelska i de yngre åldrarna framförallt 
blir formativ då hon lägger fokus på elevernas muntliga förmåga, snarare än deras skriftliga. 
Det skiljer sig från andra ämnen där hon oftast kombinerar både formativ och summativ 
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bedömning. I engelska använder hon sig aldrig av summativa prov. Hon tycker dock att 
överlämning till årskurs 4 fungerar bra ändå tack vara god kommunikation kring vad eleverna 
arbetat med under årskurs 3. David använder sig av sina erfarenheter från arbetet med den 
gemensamma europeiska referensramen för språk, GERS, när han bedömer sina elever, 
eftersom han tycker att kursplanen är för lös och fri. Det kombinerar han med Skolverkets 
bedömningsmaterial, även om han tycker att det materialet är lite för tunt. Han tycker att GERS 
fungerar mycket bättre än den svenska läroplanen. Bland annat så brukar han avsluta varje 
lektion med några frågor på tavlan som börjar med ”I can …” och ”I can not …” och så får 
eleverna själva reflektera över vad de gjort på lektionen och om de lärt sig något. David gav 
exemplet att han kämpat med att få eleverna att själva logga in och använda läromedlet på sina 
iPads eller datorer och då avslutar han alltid lektionen med ”I can log on to the computer by 
myself”, ”I can log on with the help of a teacher” och ”I can not log on to the computer” och så 
får eleverna fundera på vilket av alternativen som passar för dem. Det har han hämtat från 
GERS och tycker det funkar bra. David kritiserar den svenska läroplanen och säger att den är 
föråldrad, att den måste förnyas och att, framförallt vad gäller engelskundervisningen, det måste 
till proffs för att utveckla ordentliga mål. David menar att med GERS skulle vi få tydliga 
riktlinjer som skulle hjälpa både lärare och elever att förstå vad de måste göra. Han förklarar 
också att hans upplevelse är att både eleverna och deras föräldrar kan mer engelska än vad vi 
förväntar oss att de ska kunna och att vi därför lägger undervisningen på en för låg nivå. Med 
stöttning från både lärare och föräldrar så skulle eleverna klara en högre nivå i 
engelskundervisningen. 
 

5.2.4. Problem med timplanen 
Anna berättade att hon känner sig begränsad av timplanen, att det krävs mer än 20–30 minuter 
i veckan för någon att lära sig ett nytt språk och att engelska, som är ett språk som eleverna 
möter dagligen, med enkelhet skulle kunna klämmas in lite här och var under dagen varje dag. 
Anna förklarar att man inte kan förvänta sig att eleverna ska komma ihåg vad man gör mellan 
varje lektion, eftersom de inte får tid på sig att befästa sina kunskaper. Marie talade också om 
detta och uttryckte en önskan om att få möjlighet att ge sina elever språkduschar varje dag. Hon 
tryckte också på svårigheterna med att minnas vad man gjort när det gått för lång tid mellan 
lektionerna. ”Det är ett skämt” sa Marie om timplanen i engelska. 
 

5.2.5. Motivation till engelskundervisning 
Marie upplever att hennes motivation för engelskämnet är mycket lägre än i övriga ämnen. Hon 
tycker att det inte känns fullt seriöst och att hon blir osäker på vad som förväntas av henne när 
hon inte har kunskapskrav att förhålla sig till. I matematik, svenska och SO/NO kan man lägga 
krut på att planera ett riktigt bra arbetsområde som eleverna får arbeta med under en längre tid, 
och även arbeta ämnesöverskridande med. Det blir inte lika bra planeringar i engelska och heller 
inte lika bra slutresultat. Marie tycker att engelska skulle vara roligare om det fanns en nationell 
struktur över när den första engelskundervisningen ska påbörjas och exakt vad eleverna ska lära 
sig. Anna tycker engelska är jättekul att undervisa och önskar att hon kunde göra det mer än 
hon gör. Hon känner inte mindre motivation till att undervisa engelska, än andra ämnen, men 
däremot en mycket större frustration. David tycker inte heller att avsaknaden av 
kunskapskraven påverkar motivationen eftersom man hittar egna knep för att fixa bedömningen  
ändå. 
 

6. Diskussion 
Syftet med detta examensarbete är att ta reda på om och i så fall hur bristen på kunskapskrav 
påverkar synen på engelskämnet och i förlängningen också den ansträngning lärare lägger på 
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ämnet. Utifrån de resultat som framkommit ur enkäten och intervjuerna kommer denna del att 
diskutera huruvida kunskapskrav är nödvändiga för att motivera lärare inom ett ämne och om 
de är viktiga för att lärare ska ha möjlighet att utföra sitt arbete på bästa möjliga vis, med 
bakgrund i tidigare forskning och teoretiska perspektiv. I diskussionen kommer följande 
forskningsfrågor försöka besvaras: 
 

• Vad har lågstadielärare på i Sverige för attityd till engelskämnet och kunskapskravens 
betydelse?  

• Hur går undervisning och bedömning i engelskämnet årskurs 1–3 till, jämfört med andra 
ämnen? 

• Hur motiverade är lärare att undervisa och bedöma kunskapsutveckling i engelskämnet 
jämfört med andra ämnen? 

 

 Metoddiskussion 
För att besvara syfte och forskningsfrågor valdes två olika metoder – kvalitativ enkät och 
kvalitativa intervjuer. Eftersom målet var att få fram lärares åsikter, känslor och attityder inför 
ett fenomen ansågs kvalitativa metoder överlag som mest lämpliga (Trost 2007:23; Trost 
2010:32; Kvale & Brinkmann 2014:44; Larsen 2009:). Valet av metoder kom av dess 
lämplighet att besvara forskningsfrågor, en observation hade således inte på ett effektivt sätt 
kunnat svara på alla frågor, utan endast en: hur går undervisningen till? Metoden bedömdes 
dock för tidskrävande och ineffektiv. Enkät är en metod för att få in många svar på kort tid och 
eftersom respondenterna skulle vara helt anonyma bedömdes det som en passande metod för 
att fånga in både hur undervisningen och bedömning ser ut, samt vad deras tankar och känslor 
är. Intervjuer genomfördes sedan för att skapa en djupare förståelse för lärares attityder, då 
enkätsvar sällan är tillräckligt utförliga (Larsen 2009:27;83).  
 
Enkäter ses i de flesta sammanhang som en kvantitativ metod (Larsen 2009:22) på grund av 
dess möjlighet att skapa kategoriserade, mätbara och statistiska data. Det krävs dock att urvalet 
är slumpmässigt för att resultaten ska kunna generaliseras (Trost 2007:23). I detta 
examensarbete användes ett bekvämlighetsurval, det gör att resultaten inte kan generaliseras 
(Trost 2007:29–32). Resultatet har emellertid kategoriserats och presenterats med hjälp av 
kvantitativa bearbetningsmetoder. Resultatet säger något om den grupp som deltog i 
undersökningen, men är strikt kontextbunden och bör inte tas ur sitt sammanhang. Enkäten som 
metod kan i detta fall ses som kvalitativ: insamlingsmetoden är kombinerad kvantitativ och 
kvalitativ, tolkningen kvantitativ och dess resultat kvalitativ eftersom det inte är representativt 
för en population (Trost 2007:21–22). Det uppstår då en fråga huruvida metodtriangulering 
används eller inte. Metodtriangulering innebär enkelt förklarat att kvantitativa och kvalitativa 
metoder kombineras för ett bredare underlag och möjlighet till fördjupning och nyansering 
(Larsen 2009:28).  Min tolkning är att metodtriangulering förekommit. 
 
Under analysen upptäcktes en fråga i enkäten som är tvetydig (Larsen 2009:47–50). Fråga 6 
(bilaga 3) innebar för de svarande att välja det alternativ som stämde bäst överens med deras 
syn på kunskapskrav. Ett av svarsalternativen löd: stressar lärare och elever till att fokusera på 
resultat istället för inlärning och utveckling.  Det är möjligt att de svarande ansåg att det endast 
stressade dem och inte eleverna, eller vice versa, men det är omöjligt att veta. Detta alternativ 
fick 6,7% av rösterna, och det är svårt att säga om de svarande som inte valde detta alternativ 
gjorde det på grund av formuleringen, eller om de som faktiskt valde detta alternativ instämmer 
med hela formuleringen, eller endast delar av det. Det påverkar analysen av resultatet på så vis 
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att jag endast kan förhålla mig till att de som valde de andra alternativen gjorde det för att det 
stämde bäst överens med deras åsikt, inte för att det är deras fullständiga åsikt.  
 
Som nämnts under rubriken genomförande råkade intervjuaren ställa sin fråga som ett 
påstående och kan således ha påverkat informantens svar. Larsen (2009:87) benämner det som 
intervjueffekten, när intervjuarens närvaro på ett eller annat vis påverkar svaren och kan 
undvikas genom att inte låta frågorna återspegla den egna åsikten. Annas svar har inte tagits 
med i resultatet.  
 
Enkät- och intervjusvaren skiljer sig en del på vissa frågor, men särskilt på en punkt. 
Majoriteten av enkätdeltagarna menar att feedback sker lika ofta och bedömning ser ut på 
samma sätt i engelska som i andra ämnen, medan intervjudeltagarna förklarar att det skiljer sig 
jättemycket. En anledning till den stora spridningen kan vara att deltagarna i enkäten inte 
förberetts på ämnet och endast spenderat ca. 7 minuter på att svara, medan intervjudeltagarna 
fått ett par dagar på sig att fundera över ämnet och sedan komma förberedda till intervjun och 
ha möjlighet att utveckla sina svar i en diskussion med intervjuaren.  
 

 Resultatdiskussion 
I detta avsnitt kommer resultaten att diskuteras utifrån det sociokulturella perspektivet, 
motivational systems theory och self-efficacy theory samt tillsammans med den tidigare 
forskningen.  
 

6.2.1. Lärares attityd till kunskapskrav och engelskundervisning  
Resultatet visade att majoriteten av de tillfrågade har en positiv inställning till kunskapskrav 
och dess betydelse. Större delen av enkätsvaren på frågor rörande ämnet var att kunskapskrav 
är nödvändiga för kunskapsbedömning samt önskan om att införa kunskapskrav för engelska. 
Det fanns en spännande skillnad i vilka åldersgrupper som ansåg att kunskapskrav bör finnas 
för samtliga ämnen, åldersgrupp 18–35, och vilka som ansåg att det endast ska finnas i 
teoretiska ämnen, åldersgrupp 46–55. En orsak till detta kan vara att den yngre generationen 
använt den nuvarande läroplanen med kunskapskrav (Skolverket 2017) i större delen av det 
yrkesverksamma livet, medan den äldre generationen undervisat med andra läroplaner 
(SKOLFS 1994:1) och bildat sig uppfattningar i förhållande till de erfarenheterna. Samtliga 
intervjudeltagare ansåg att kunskapskrav är nödvändiga för att de ska kunna göra sitt jobb på 
bästa sätt och 26 enkätdeltagare menar att de lägger mindre tid på bedömning i engelska till 
följd av att det inte finns kunskapskrav i ämnet. Detta stämmer väl överens med tidigare 
forskning om vikten av tydliga mål och riktlinjer för möjligheten till rättvis bedömning och 
återkoppling (Wiliam 2013; Hattie & Timperley 2007; Lundahl 2014). Under undersökningarna 
kom begreppen godtyckligt och likvärdigt upp. Några av deltagarna i enkäten samt Marie 
använde detta för att beskriva bedömning i engelska utan kunskapskrav. De menade att 
bedömningen blir godtycklig och undervisningen inte likvärdig (se tabell 2) och Anna 
förklarade att undervisning och bedömning sker efter eget tycke, vilket inte är tillräckligt för en 
rättvis bedömning. I läroplanen slår man fast att undervisning ska vara likvärdig över hela 
landet och baseras på nationella mål (Skolverket 2017), men enligt deltagarna i denna 
undersökning verkar inte detta vara möjligt. Det svarar också på forskningsfrågan gällande 
lärares attityd till kunskapskrav. Erickson och Gustafsson (2014) talar om tydliga mål för att 
möjliggöra bedömning för lärande, men ingen av de tillfrågade lärarna lyfte den frågan. 
Diskussionerna har endast handlat om möjligheterna för rättvis bedömning, utifrån ett 
lärarperspektiv. Flera av de svarande i enkäten säger att engelska är roligt att undervisa i 
eftersom eleverna är så engagerade. Detta sa också Anna i sin intervju. Av de som ställde sig 
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negativt till ämnet engelska i enkäten berodde det i störst utsträckning på deras egna kunskaper 
i ämnet och de få timmarna fördelade till ämnet i timplanen. Marie berättade att hon inte gillar 
engelska, av dels personliga anledningar men också för att hon upplever det oseriöst utan 
kunskapskrav. Det går här att dra vissa paralleller till Daniels (2016) studie där man fann att en 
stor del av lärares motivation försämrades på grund av logistiska skäl, så som schemaläggning 
och timplan. Det är inte obligatoriskt att börja undervisa engelska förrän i årskurs 3 (Lundberg 
2016), vilket är en anledning till att ämnet har så få timmar tilldelade till sig i lågstadiet. Det är 
också motiveringen till varför ämnet inte behöver formulerade kunskapskrav i årskurs 3 
(Utbildningsdepartementet 2008/09:87). När några av de tillfrågade lärarna, däribland Marie 
och Anna, talade om problematiken kring för få och korta engelsklektioner, lyfte de vikten av 
språkduschar – korta stunder varje dag då eleverna får ta del av engelska, genom exempelvis 
hälsningsfraser eller samtal om veckodagar. Detta är en bra metod för att kompensera för de få 
timmarna tilldelade ämnet, men ingen av de tillfrågade uppgav att de använder detta arbetssätt 
för tillfället. 
 
När deltagarna i enkäten fick berätta om vilket ämne de känner minst engagemang för och 
varför valde många SO eller NO med motiveringen att det är för breda områden, märkligt 
formulerade kunskapskrav, svårt att hitta en bra nivå i årskurs 1, men framförallt brist på 
kunskap och intresse. Både kunskap och intresse är viktiga förutsättningar för motivation (Ford 
1992). De som känner minst engagemang för engelska förklarade att det framförallt beror på 
för få timmar i timplanen. Det återkom också Marie och Anna till flera gånger under sina 
intervjuer. Det berodde dock också på brist på kunskap, vilket kan kopplas till Banduras (1994) 
teorier om self-efficacy och att en persons självupplevda förmåga påverkar hur motiverad hon 
är att ta sig an uppgifter. Människor med stark självförmåga tar sig gärna an uppgifter även om 
de känns för svåra, medans en person med låg självförmåga undviker sådana uppgifter (Bandura 
1994).  
 

6.2.2. Lärares motivation i förhållande till kunskapskrav 
Ford (1992) menade att tydliga mål och instruktioner är viktiga för att en människa ska 
bibehålla sin motivation, även om intresse för själva uppgiften redan finns. I enkäten svarade 
endast fem av 65 lärare att avsaknaden av kunskapskrav påverkar deras motivation att antingen 
undervisa eller bedöma. Övriga var tydliga med att kunskapskrav inte spelade någon roll för 
deras motivation. Daniels (2016) fann i sin studie att den största faktorn till lärares motivation 
berodde på logistik och gav exempel som timplan, schema och den fysiska miljön. I både 
enkäten (se tabell 2) och intervjuerna för denna studie återfanns frustration över den rådande 
timplanen. En enkätdeltagare uttalade att det inte är kunskapskraven som påverkar hennes 
motivation, utan de få timmarna i timplanen (tabell 2). Anna beskrev att den begränsade henne 
i undervisningen, vilket hon upplevde som frustrerande. Marie menade att det påverkade hennes 
motivation för att både planera och bedöma undervisningen, eftersom hon inte gavs möjlighet 
att göra det på ett bra sätt. Thoonen et al. (2011) fann att en av de viktigaste faktorerna för 
lärares motivation och prestation är self-efficacy. Ju starkare nivå av self-efficacy lärarna hade, 
desto mer engagemang visade de för sitt arbete. Bandura (1997) menade att människors 
självförmåga påverkar vilka mål de sätter upp för sig själva och vilken nivå av ansträngning de 
lägger på att nå de målen. Det kan innebära att de lärare som svarat att kunskapskraven inte 
påverkar deras motivation, har hög nivå av self-efficacy och att de anstränger sig mer för att 
skapa tydliga mål. I studien av Thoonen et al. (2011) fann man att motivationen var störst hos 
de lärare som funnit sätt att internalisera skolmålen i sina egna mål. Detta kan länkas till svar 
från enkäten om att använda och komprimera målen för årskurs 6 så att de passar för årskurs 3 
(tabell 2). Fords (1992) multiple goals principle handlar om att chansen för motivation och bra 
resultat ökar om en person har flera olika mål att nå. Dessa mål behöver inte nödvändigtvis vara 
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kunskapskrav, utan kan, som en kommentar i tabell 2 antyder, vara en önskan om att ge eleverna 
så mycket som möjligt, så de kan nå så långt som möjligt och att samtidigt hitta roliga och 
stimulerande uppgifter för att bibehålla elevers intresse och engagemang. Några av de 
tillfrågade svarade att det snarare är deras bristande kunskaper inom ämnet som försämrar deras 
motivation, detta gäller även för Marie som gav detta som en av flera anledningar till att hon 
inte gillar engelska. Detta kan tolkas som ett bevis på låg self-efficacy (Bandura 1994;1997). 
 
På frågan om den viktigaste motivationsfaktorn var eget intresse, egna kunskaper och elevernas 
engagemang överlägset störst. Därefter följde timplan och kunskapskrav. Enligt Ford (1992) är 
eget intresse en av byggstenarna för motivation. Bandura (1994) menar att självförmåga till stor 
del påverkas av vad människor runtomkring oss säger och gör. En möjlig teori för varför 
elevernas engagemang är en så stor motivationsfaktor kan således vara att när elever engagerar 
sig för en uppgift, stärks lärares självförmåga och till följd av det även dennes motivation. 
Denna undersökning har dock inte visat hur elevernas motivation påverkas av lärarens 
engagemang i klassrummet, men med bakgrund av Guilloteaux och Dörnyeis (2008) studie kan 
man ändå anta att lärare påverkar elever minst lika mycket som elever påverkar lärare. 
Guilloteaux och Dörnyei (2008) undersökte om lärare kunde motivera elever genom att använda 
olika typer av motivationsstrategier. Slutsatsen i den studien var att det fanns en direkt 
korrelation mellan lärarens beteende i klassrummet och elevernas motivation. Gokce (2010) 
fann att omotiverade lärare med dålig kunskap om hur motivation fungerar hade svårt att också 
motivera sina elever. Det liknar situationen med lärarna i denna studie som hittar sin motivation 
genom redan motiverade elever. Det är också ett tecken på vad det sociala samspelet gör med 
oss och hur viktigt det är för att vi ska utvecklas och lära oss (Vygotskij 1999). 
 

6.2.3. Undervisningen 
Majoriteten av de tillfrågade anser inte att kunskapskraven påverkar hur mycket tid de lägger 
på planering av engelska, övriga delar av undervisningen påverkas dock i olika utsträckning. 
För att svara på frågan om hur undervisning går till i engelska i årskurs 1–3 används 
intervjurespondenternas redogörande. Samtliga respondenter var eniga om att det skiljer sig i 
hur engelskundervisning går till jämfört med undervisning i exempelvis matematik eller 
svenska. Marie förklarade att det inte ens är jämförbart eftersom engelska skiljer sig så mycket 
från de andra teoretiska ämnena, bedömning blir nämligen bristfällig och innehållet i 
undervisningen blir tunt. Detta tycker Marie påverkar hennes motivation och hon var tydlig 
med att engelskans låga status i läroplanen påverkar hur hon ser på ämnet, även om hon 
anstränger sig så att eleverna inte ska märka av det. David, som inte undervisar i andra ämnen, 
pratade inte så mycket om saken mer än att han själv upplevde att hans kollegor verkar väldigt 
engagerade när de talar om engelskundervisning och att han själv älskar att undervisa. Hans 
lektioner utgår från ett arbetssätt inom GERS som handlar om att låta eleverna fundera över 
vad de lärt sig genom att ställa frågor i slutet på varje lektion. Detta är en form av direkt 
återkoppling och självvärdering som låter eleven vara aktiva och fundera över sitt eget lärande 
(Hattie & Timperley; Wiliam 2013). Samtliga av de frågor David skriver på tavlan har sin 
utgångspunkt i mål från läroplan, men är konkretiserade för den specifika uppgiften (Skolverket 
2011b). Återkoppling är viktigt för både motivation och lärande (Ford 1992; Giota 2002; Hattie 
& Timperley 2007; Wiliam 2013). Davids arbetssätt liknar de metoder Brown et al. (2012) 
upptäckte när de studerade lärares attityder till återkoppling. Deras studie visade att lärare med 
stor medvetenhet om återkopplingsteorier, så som Hattie och Timperleys (2007), använde den 
typen av återkoppling i större utsträckning än endast uppgiftsorienterad återkoppling. David 
förklarade också att han tycker vi har för låga förväntningar på eleverna i 
engelskundervisningen i lågstadiet, och menar att vi skulle kunna avancera undervisningen så 
att den bättre möter den nivå som eleverna ligger på. Det finns likheter mellan Davids argument 
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och Vygotskijs (1999) idé om den proximala utvecklingszonen då de båda menar att eleven 
med rätt typ av stöttning kan nå längre än den gör på egen hand och att läraren, och i Davids 
mening också föräldrarna, således måste ligga steget före för att möta upp eleven där det blir 
för svårt. Denna typ av stöttning kallas scaffolding (Säljö 2014). Det är då intressant att fundera 
på hur scaffolding kan appliceras engelskundervisningen, när det inte är helt klart vad målet är. 
Anna påtalade att bedömningen ofta innebar en jämförelse mellan var eleven började och hur 
långt den hade kommit. Men målet blev då att eleven skulle framåt, utan några exakta riktlinjer 
för hur långt framåt. Det ska, i Annas mening, aldrig ske skriftligt, eftersom fokus i lågstadiet 
ska ligga på att få eleverna att tala engelska. Marie använder sig av läromedlet Good Stuff som 
är framtaget utifrån det centrala innehållet för årskurs 1–3. Det kombinerar muntlig engelska 
med en del mindre skriftliga uppgifter.  Scaffolding innebär att eleven tillhandahålls stöd som 
successivt minskas tills den tilltänkta färdigheten fullt ut behärskas av eleven (Säljö 2014), 
vilket sker i de flesta fall av undervisning där eleven inhämtar kunskaper med stöttning av 
läraren. Scaffolding borde därför kunna tillämpas även utan kunskapskrav, om slutmålet ändå 
är läroplansbaserat, som exempelvis genom att bryta ner kunskapskrav för årskurs 6 eller 
använda bedömningstöd från Skolverket (2013). En fråga som uppstår är dock om scaffolding 
sker inom ramen för en likvärdig utbildning (Skolverket 2017).  
 

6.2.4. Bedömning och återkoppling utan tydliga mål 
Några av deltagarna valde att skilja på motivation till att undervisa och motivation till att 
bedöma, och menade att motivationen för att undervisa engelska inte påverkas av avsaknaden 
av kunskapskrav eftersom det är ett så tacksamt ämne att arbeta med, men bedömningen blir 
svårare och inte lika motiverande. Från enkäten gick att utläsa att en del lärare, på grund av 
avsaknaden av formulerade kunskapskrav använder kunskapskrav från övre årskurser som mall 
för att hitta en nivå för eleverna i årskurs 3 (se tabell 2). Ett angreppssätt som talar om hög nivå 
av self-efficacy (Bandura 1997). Vissa talade också om vikten av god kommunikation mellan 
årskurs 3 och årskurs 4 för att skapa så enkla övergångar som möjligt för eleverna. Anna 
förklarade att de på hennes skola har bra samtal om var eleverna befinner sig och var nästa 
lärare ska ta vid, medan Marie påpekade att det finns klara brister i det arbetet och att hennes 
arbetslag ofta får klagomål från lärare i mellanstadiet om att deras elever inte kan någonting. I 
Granbergs (2015) studie intervjuades lärare i årskurs 4–6 om bedömning i engelska och flera 
av lärarna talade då om överlämningen från årskurs 3 i förhållande till situationen med bristen 
på kunskapskrav. De menade att bristen på ett ordentligt bedömningsunderlag till följd av 
avsaknad av kunskapskrav försvårade deras arbetssituation och att de i vissa fall fick börja 
terminen med att testa av eleverna med hjälp av gamla nationella prov. Anna och Marie ger 
alltid muntlig feedback till eleverna och använder alltid formativ bedömning eftersom de båda 
anser att det dels är rimligt att fokusera på elevernas muntliga förmåga, men också att det är 
svårt att göra något annat utan kunskapskrav. Enkätdeltagarna svarade att de kombinerarar 
summativ och formativ bedömningen, alternativt bara använder sig av formativ bedömning i 
engelska. Wiliam (2013) diskuterar formativ bedömning och menar att det är ett arbetssätt som 
på många sätt hjälper läraren i sitt arbete, men också eleverna i sitt lärande. Feedback är ett bra 
sätt att tydliggöra förväntan på och för eleverna (Ford 1992; Hattie & Timperley 2007; Wiliam 
2013). Detta verkar dock svårt i Anna och Maries fall. De är båda osäkra på exakt vad som 
förväntas av både dem och eleverna, samt vilka krav de borde ställa. Det är dock viktigt för 
motivationen att veta om vad som förväntas av en (Bandura 1994). Ingen av dem har något 
skriftligt bedömningsunderlag vilket gör att överlämningsprocessen till årskurs 4 försvåras.  
Eftersom motivation, enligt Ford (1992), kommer av tydliga mål och en förståelse av förväntan, 
kan man ställa sig frågan om Anna och Maries motivation för att använda sig av summativa 
bedömningsformer hämmas av att de inte vet vilken nivå de ska lägga bedömningen på. En av 
kommentarerna i tabell 2 menar att hen underkänner ytterst få elever av just den anledningen. 
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Det kan ses som en bidragande orsak till att glappet mellan årskurs 3 och 4 blir så stort. Marie 
menar att hennes motivation för engelskundervisningens olika moment absolut påverkas av 
både otydliga mål och få timmar i timplan, medan Anna inte känner att hennes motivation 
påverkas överhuvudtaget. Ford (1992) förklarar att motivation består av tre olika byggstenar: 
mål, känslor och medvetna val baserade på självupplevda förmågor att påverka situationer som 
uppstår. Marie och Anna känner båda att de inte har några tydliga mål att förhålla sig till, 
bedömningen blir därför enformig och tunn. De känner båda frustration över hur dessa otydliga 
mål och få timmar i timplanen begränsar deras arbete och kvalitén på deras undervisning, men 
verkar inte tro att de själva kan styra över situationen. Båda tror på att kunskapskrav skulle 
underlätta deras arbete men att fokus i engelskundervisningen ska ligga på muntlig förmåga 
snarare än skriftlig. Dessa tre faktorer är vad Ford menar motivation bygger på. Det är därför 
möjligt att dessa lärare har bristande motivation för bedömning av engelska, utan att 
nödvändigtvis har reflekterat över det. Det kan möjligtvis bero på låg self-efficacy. Hög self-
efficacy innebär att man tror på sin förmåga att styra över sin egen situation och dess utgångar.  
Self-efficacy bygger på att människor med stark tro på sin egen förmåga att utföra en uppgift 
lyckas bättre med det trots hinder på vägen, medan människor med svag tro på samma förmåga 
kommer ha svårt att motiveras att ens utföra uppgiften. Det kan vara en anledning till att 
bedömningen ser så olika ut mellan engelska och övriga ämnen, vilket intervjuerna och till viss 
del enkäten visat på. Det är dock anmärkningsvärt att 62,2% av deltagarna i enkäten menar att 
de ger feedback i engelska i lika stor utsträckning som i andra ämnen och närmare 75% att 
bedömning sker på samma sätt i alla ämnen, medan både Marie och Anna upplever att det är 
stora skillnader mellan engelska och övriga ämnen i båda frågorna. Samtidigt anser majoriteten 
att kunskapskrav är nödvändigt för bedömning av kunskaper, vilket skapar vissa motsägelser. 
Det gör mig konfunderad över vad kunskapskravens roll egentligen är i enkätdeltagarnas ögon. 
Hur menar de att bedömning går till? 
 
Syftet med extra bedömningsmaterial (Skolverket 2013; Wendéus 2014) är att stötta lärare i sin 
bedömning genom att tydliggöra kursplanens syfte och mål (Bjerklund Larsson 2011). 
Skolverkets bedömningsmaterial (2013) tillkom av efterfrågan från lärare som hade ett behov 
av att få målen konkretiserade (Bjerklund Larsson 2011), men endast hälften av enkätdeltagarna 
samt David använder sig av Skolverkets bedömningsmaterial. 36% procent använder det inte 
och inte heller Marie eftersom hon använder bedömningsmaterialet som följer med Good Stuff. 
Resterande har aldrig ens hört om det. Till den gruppen hör också Anna. 8% av enkätdeltagarna 
använder språkportfolion, medan 40% aldrig ens hört talas om det. Detta är ett tydligt tecken 
på att kunskapen om att stöd för bedömning finns är för liten och att lärare måste informeras 
om vilka material som finns att tillgå. Att veta om materialet, men inte använda sig av det trots 
att det finns ett behov av tydligare riktlinjer för bedömning (se figur 5) kan ses som ett bevis på 
bristande motivation. Fords (1992) motivational triumvirate principle handlar om att alla de tre 
byggstenarna för motivation som tidigare nämnts, måste tillgodoses för att motivation ska 
uppstå. Det innebär att även om det finns riktlinjer, eller bedömningsmaterial i det här fallet, så 
räcker inte det enbart för att motivera någon. Det krävs också personligt engagemang och en 
tro på att det fungerar. Bandura (1994) menade att människor tenderar att undvika situationer 
som känns svåra och utmanande om deras self-efficacy är låg, av rädsla för att misslyckas.  
 

7. Slutsats 
Motivationsteorier säger att tydliga mål och instruktioner är essentiella för motivationen att 
utföra ett arbete. Majoriteten av de tillfrågade lärarna upplever inte att deras motivation till att 
undervisa engelska påverkas av att det inte finns några kunskapskrav formulerade. Det gick 
däremot att utläsa att bedömningen blir lidande av det. I undersökningen framkom 
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formuleringar om att motivationen till att bedöma engelska försämras när lärare inte har några 
kunskapskrav att förhålla sig till och inte vet vad som förväntas av dem. De teoretiska 
utgångspunkterna för detta examensarbete framhäver att förståelse av förväntan ligger nära 
sammankopplat med motivation (Ford 1992; Bandura 1997). Närmare 77% av de tillfrågade 
(enkät -och intervjudeltagare inkluderade) anser att det borde finnas kunskapskrav i engelska, 
vilket är av signifikant betydelse i frågan om lärares attityder till kunskapskrav. För att svara på 
den första forskningsfrågan så har de deltagande lärarna i denna studie överlag en mycket 
positiv attityd till engelska och kunskapskrav, då de upplever att formulerade kunskapskrav 
skulle underlätta deras arbete, framförallt vid bedömning. Det är också uttalat att timplanen 
påverkar motivationen för både undervisning och bedömning av engelska, i den riktningen att 
de få timmarna som är tilldelade engelskämnet i dagsläget gör att lärarna blir omotiverade till 
ämnet. Detta är för att de upplever att det påverkar deras möjlighet att genomföra välplanerade 
och innehållsrika lektioner. I fråga om hur engelskundervisning går till framkom det att den 
skiljer sig ganska mycket från övrig undervisning, både tidsmässigt och innehållsmässigt. 
Engelskundervisningen i årskurs 1–3 fokuserar främst på att träna de muntliga förmågorna och 
självförtroendet till att våga tala, vilket de andra ämnena inte har lika stort fokus på. Införandet 
av språkduschar som ett återkommande moment kan vara en lösning för att skapa kontinuitet i 
engelskundervisningen när schemat bara tillåter 30 minuters lektion i veckan. Det verkar dock 
som att motivationen för att införa detta saknas. Det kan bero på av låg självförmåga och tro på 
att man som lärare har möjlighet att styra över sin situation själv. Lärarna i denna undersökning 
upplever att timplanen begränsar dem i deras undervisning och upplever inte att de kan ”ta 
saken i egna händer”. Ford (1992) menar att en av byggstenarna för motivation är att tro på 
möjligheten att själv kunna påverka sin egen situation. Self-efficacy påverkar alla människors 
beteende och de lärare som i denna undersökning uppgett att de inte finner några problem med 
att varken undervisa eller bedöma engelska har med hög sannolikhet en så stark tro på sina egna 
förmågor att obefintliga kunskapskrav och få timmar i timplan påverkar deras arbete. 
Människor med stark självförmåga är mer lösningsorienterade och låter inte olika hinder 
påverka deras motivation (Bandura 1997). 
 
Den största källan till lärares engagemang är enligt de själva egna kunskaper, eget intresse och 
elevers engagemang vilket kan kopplas till både Fords (1992) motivationsteorier och Banduras 
(1994) teori om self-efficacy, som ligger mycket nära varandra i fråga om motivation. Lärare 
med låg self-efficacy har bristande motivation när det kommer till att göra sådant som de själva 
tycker är svårt, så som att bedöma utan kunskapskrav, undervisa engelska utöver de timmar 
ämnet tilldelats och att undervisa trots dåliga kunskaper. 
 
Undersökningen fann också att avsaknaden av kunskapskrav ökar behovet av god 
kommunikation mellan årskurs 3 och årkurs 4 i fråga om nivå på undervisning och bedömning 
i engelska. Många i enkätundersökningen svarade att de använder en kombination av summativ 
och formativ bedömning, men tillsammans med intervjudeltagarnas svar bedöms ändå formativ 
bedömning vara den vanligaste bedömningsmetoden i denna undersökning. Detta gör att det 
skriftliga bedömningsunderlaget som kommer av summativ bedömning saknas. Information om 
externa bedömningsmaterial och språkportfolio måste framföras till lärare, som av olika 
anledningar själva inte kommit i kontakt med det, eftersom en stor del av de tillfrågade lärarna 
upplever att bedömning i engelska är svårt. Det skulle kunna öppna upp för användningen av 
summativ bedömning i större utsträckning. 
 
Lärarna i denna undersökning tycker inte att engelskundervisning sker inom ramen för en 
likvärdig utbildning. 
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8. Vidare forskning 
Som en fortsättning på vad detta examensarbete kommit fram till vore det intressant att 
undersöka om elevers motivation påverkas av att lärare har svårt att tydliggöra målen med 
engelskundervisningen. Om tiden hade funnits under detta arbete hade gärna en jämförande 
observation gjorts för att se om lärare som konkretiserar ämnets mål för eleverna lyckas 
framkalla högre elevresultat och elevmotivation än en lärare som inte gör detta, utifrån Wiliam 
(2013) och Lundahls (2014) tankar om bedömning för lärande. 
 
Ytterligare forskning skulle kunna observera om lärares syn på sin egen undervisning stämmer 
överens med verkligheten, utifrån de motsägelsefulla resultat som uppkom i denna 
undersökning där lärare ansåg att kunskapskrav är nödvändiga för rättvis bedömning, samtidigt 
som de inte upplever att bedömningen ser annorlunda ut i engelska jämfört med andra ämnen. 
Det skulle således vara intressant att även undersöka hur lärare tolkar mål utan konkreta 
kunskapskrav, då det kan tänkas skilja sig från lärare till lärare utifrån deras olika erfarenheter 
och värderingar. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 
Att börja med 

• Samtyckesbrev 
• Information om mitt arbete 

Personliga data 
1. Namn:  
2. Ålder:  
3. Antal år som verksam lärare: 
4. Lärarlegitimation: 
5. Behöriga ämnen:  
6. Behöriga stadier:  
7. Har du arbetat på fler skolor? I så fall hur många?  
8. Har du även arbetat i mellan -och/eller högstadiet?  
9. Har du alltid undervisat i engelska?  

Värderingar och åsikter 
10. Vad är det bästa med att vara lärare?  
11. Det svåraste?  
12. Beskriv ett nytt arbetsområde i engelska från början till slut – planering, 

genomförande, bedömning.  
13. Ser det ut på samma sätt i andra teoretiska ämnen? 

om nej: Beskriv hur det skiljer sig 
om ja på fråga 7: Skiljer det sig mellan skolor? 

14. Vad är läroplanens roll för dig?  
15. Vad betyder kunskapskrav för dig?  
16. Vad tycker du om att det inte finns kunskapskrav formulerade för engelska i årskurs 

1–3 
17. Vilket är ditt favoritämne?  

Varför?  
Om engelska 

17. Beskriv din inställning till ämnet engelska samt undervisning av det. Känslor och 
erfarenheter. 

18. Upplever du skillnader i att undervisa engelska jämfört med svenska eller matematik – 
hur? 

19. Jämför engelska med övriga ämnen, skiljer sig din känsla/attityd/motivation till 
engelska med de övriga ämnena? 

20. Vilken funktion anser du att kunskapskraven har? 
21. Bidrar engelskämnets ”status” i läroplanen (avsaknad av kunskapskrav för årskurs 1–3 

och förhållandevis få timmar i timplanen) hur du förhåller dig till ämnet? 
22. Vad tror du allt detta gör med din motivation?  

Om svaren på ovanstående frågor inte är tillräckliga:  
Fundera över om det faktum att engelskämnet inte har några formulerade kunskapskrav för 
årskurs 1-3 påverkar hur du förhåller dig till ämnet i den dagliga verksamheten, i t.ex. som tid, 
engagemang och hur du undervisar.  
 
Bedömning 
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23. Vad är bedömning för dig? Vilken funktion fyller bedömning? 
24. Vad krävs för en rättvis bedömning av elevers kunskaper? Använder du något 

bedömningsmaterial (Skolverket eller annat? Använder du den europeiska 
språkportfolion? Hur bedömer du elevers kunskaper i engelska i årskurs 1-3? Hur ofta 
sker sådan bedömning? 

25. Påverkas detta av avsaknaden av kunskapskrav? 
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Bilaga 2. Information- och samtyckesbrev. 

 

Information om deltagande i undersökning om 
engelskundervisning 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning, om kunskapskravens roll i arbetet 
med engelskämnet, samt om kunskapsbedömning i engelska i årskurs 1–3. 
 
Undersökningen kommer att utföras genom halvstrukturerade intervjuer. Målet är att minst tre 
lärare ska medverka. Lärarna bör alla arbeta i lågstadiet och undervisa engelska på regelbunden 
basis. Övrigt urval görs utifrån tillgänglighet, så som tid (möjligheten att finna en lucka som 
passar oss båda) och transport (det ska vara rimlig körsträcka för mig till din skola). 
 
Väljer du att medverka i studien kommer det att innebära ett intervjutillfälle om 30–60 minuter. 
Förutsatt ditt godkännande, kommer intervjun spelas in i sin helhet med digital röstinspelning. 
Resultatet av intervjuerna kommer att sammanställas av mig för att sedan ligga till underlag för 
examensarbetet. Varken ditt namn, din arbetsplats eller liknande kommer att framgå i 
slutresultatet. Ljudfiler och övrigt skrivet material kommer att raderas, när arbetet är godkänt, 
för att garantera din fulla anonymitet.  Det färdiga arbetet kommer att presenteras i form av en 
uppsats vid Högskolan Dalarna, samt publiceras online för allmän tillgång på DiVA (Digitala 
Vetenskapliga Arkivet). Undersökningen är en del av mitt examensarbete för 
grundlärarutbildningen F-3 på Högskolan Dalarna.  
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 
utan närmare motivering.  
 
Jag är tillgänglig att delta i en muntlig intervju  
 
Deltagares underskrift:             
 
                                 

 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
Tack för din tid! 
 
 
______________________________ 
Beatrice Larsson 
Student 
xxx@du.se 
XXX-XXXXXXX 
  

_______________________________ 
Christine Cox Eriksson 
Handledare 
xxx@du.se 
 

Ja  Nej 
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Bilaga 3. Enkätfrågor med svarsalternativ 
 
Kunskapskravens roll samt bedömning av kunskap i engelska åk. 1–3 
 
Denna enkät är en del av mitt examensarbete för grundlärarutbildningen F-3 vid Högskolan 
Dalarna. Studien behandlar lärares attityder till ämnet engelska och den roll kunskapskraven 
spelar i arbetet med eleverna i åk 1-3. Genom att svara på denna enkät godkänner du att dina 
svar får användas anonymt i examensarbetet. 

Ålder? 
18-25 
26-35 
36-45 
46-55 
56 och över 
Övrigt: 

 
Har du lärarlegitimation? 

Ja 
Nej 
Vet ej 

Har du behörighet att undervisa i engelska? 
Ja 
Nej 
Vet ej 

Om ja, vilka stadier (flera alternativ är möjliga) 
Lågstadiet 
Mellanstadiet 
Högstadiet 
Har inte behörighet 

I hur många år har du arbetat som lärare? 
0-5 
6-10 
11-15 
16-20 
21-30 
Fler än 30 

Vilket av följande svarsalternativ stämmer bäst överens med din generella åsikt 
om kunskapskrav? 
Nödvändigt för att kunna bedöma elevers kunskapsutveckling 
Endast en ungefärlig måttstock för vad undervisningen ska innehålla 
Stressar lärare och elever till att fokusera på resultat istället för inlärning och utveckling 
Övrigt: 

 
Engelska är det enda teoretiska ämnet som inte har kunskapskrav formulerade för 
årskurs 1-3. Vad är din inställning till detta? Välj det alternativ som stämmer bäst 
överens med din åsikt. 

Det BORDE FINNAS kunskapskrav även i engelska 
Det är bra att det INTE finns i engelska, men bra att det FINNS i övriga teoretiska ämnen 
Det är bra att det INTE finns i engelska och borde INTE finnas i övriga ämnen heller 
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Det BORDE FINNAS kunskapskrav i alla ämnen, även de praktiska. 
 
Reflektera över följande påståenden och svara sedan det som bäst stämmer överens med din 
upplevelse.  
 

Avsaknad av kunskapskrav i engelska påverkar hur mycket tid jag som lärare 
lägger på att planera engelsklektioner 
Ja 
Nej 
Vet ej 

      Om du svarade ja på föregående fråga: 
Jag lägger MINDRE tid på att planera engelsklektioner än vad jag gör med andra teoretiska 
ämnen 
Jag lägger MER tid på att planera engelsklektioner än vad jag gör med andra teoretiska ämnen 
Svarade inte ja på föregående fråga 
                Avsaknad av kunskapskrav i engelska påverkar hur mycket tid jag som lärare lägger 
på att bedöma elevers kunskaper i engelska 
Ja 
Nej 
Vet ej 
                Om du svarade ja på föregående fråga: 
Jag lägger MINDRE tid på att bedöma och kartlägga engelska än vad jag gör i andra teoretiska 
ämnen 
Jag lägger MER tid på att bedöma och kartlägga engelska än vad jag gör i andra teoretiska 
ämnen 
Svarade inte ja på föregående fråga 
               Jag använder Skolverkets bedömningsstöd i engelska för årskurs 1-6 
Ja 
Nej 
Aldrig hört talas om det 
Övrigt: 

 
               Jag använder den Europeiska språkportfolion för elever 6-11 år i 
engelskundervisningen 
Ja 
Nej 
Aldrig hört talas om det 
 
Fundera över hur ditt arbete ser ut när du ska bedöma elevers kunskaper i engelska och sätt 
det i perspektiv till andra ämnen där kunskapskrav finns formulerade.  
 
              Hur ofta ger du feedback till eleverna i engelska jämfört med i andra teoretiska ämnen? 
Inte lika ofta som i andra teoretiska ämnen 
Lika ofta som i andra teoretiska ämnen 
Oftare än i andra teoretiska ämnen 
               Vilken bedömningsform är mest förekommande i din undervisning i engelska? 
Summativ 
Formativ 
Kombinerar båda ovanstående alternativ 
Kan inte svara 
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Övrigt: 

 
               Sker bedömning i engelska på liknande sätt som i övriga ämnen? 
Ja 
Nej 
Vet inte 
               Om du svarade nej på ovanstående fråga, försök förklara hur det skiljer sig. 

 
 
Fundera över följande påstående och välj sedan de svarsalternativ som stämmer bäst överens 
med din åsikt. Flera alternativ är möjliga. 
 
               Min motivation till att undervisa i olika ämnen beror främst på: 
Mitt intresse för ämnet 
Elevernas engagemang i ämnet 
Antalet timmar fördelade till ämnet enligt den nationella timplanen 
Kunskapskraven 
Mängden material som finns att tillgå 
Mina kunskaper inom ämnet 
Övrigt: 

 
 
Ta en stund att fundera över vilket teoretiskt ämne du känner mest engagemang till att 
undervisa i. Fundera över alla moment, så som att planera, genomföra lektioner samt bedöma 
kunskaper. 
             Vilket teoretiskt ämne känner du MEST engagemang för? 
             Varför? 

 
            Vilket teoretiskt ämne känner du MINST engagemang för? 
            Varför? 

 
               Tror du att avsaknaden av kunskapskrav i engelska årskurs 1-3 påverkar din 
motivation till att undervisa ämnet jämfört med andra teoretiska ämnen? Svara fritt. 
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