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1. Inledning

Från och med höstterminen 2011 sätter lärare betyg med hjälp av de nya kunskaps
kraven i läroplanen. 

Syftet med det här materialet är att ge lärare stöd i hur de kan resonera när de bedö
mer elevers kunskaper utifrån kunskapskraven. I materialet presenteras en mängd be
dömningar som verksamma lärare har gjort av autentiska elevexempel. Bedömningen 
utgår från de så kallade värdeorden, det vill säga de fetmarkerade ord i kunskaps kraven 
som anger nivåerna.

Det är nödvändigt att lärare identifierar vilka bedömningsaspekter som de utgår 
från för att kunna göra säkrare bedömningar, men också för att kunna diskutera elev
prestationer på ett bra sätt. Det är också centralt för att lärare ska kunna beskriva för 
elever och vårdnadshavare på vilket sätt en elev kan förbättra sina prestationer. 

Det är Skolverkets förhoppning att skriften ska kunna utgöra ett stöd för vidare dis
kussioner mellan kollegor. 

Vad materIalet är och Inte är
Inledningsvis ska något sägas om materialets avgränsningar och varför de är gjorda. 

Materialet ska:
• vara ett stöd i att tolka kunskapskraven

• underlätta för lärare att diskutera bedömningsfrågor

• underlätta kommunikationen med elever och vårdnadshavare om elevernas arbete

Materialet ska däremot inte:
• ge en helhetsbild av kunskapskraven 

• sätta kravnivåer och definiera betygsgränser på det sätt som till exempel ett 
 nationellt prov gör

Kommentarmaterial till kunskapskraven finns i ett urval av ämnen, och varje material 
behandlar delar av kunskapskraven. Dessa avgränsningar har gjorts av flera skäl. Det är 
inte meningsfullt att gå igenom samtliga värdeord i alla ämnen, eftersom det finns så 
pass stora likheter mellan hur nivåerna är uppbyggda. Likheterna gör att man ofta kan 
överföra resonemangen om värdeorden mellan olika ämnen, även om det också finns 
kännetecken på kvalitet som till stor del beror på ämnet. 

Skolverket vill inte heller ge intryck av att säkra och rättvisa bedömningar är 
 beroende av att man först har brutit ned kunskapskraven på samma detaljerade sätt 
som i det här materialet. När man som lärare gör bedömningar av elevers arbete gör 
man det ofta både utifrån en medveten analys av vilka bedömningsaspekter som kan 
vara relevanta, och samtidigt utifrån erfarenhetsbaserad kunskap om samma aspekter. 
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Med hjälp av det här materialet får lärare en möjlighet att utveckla en mer detaljerad 
och systematiserad förståelse av några av värdeorden i kunskapskraven. Därigenom är 
det Skolverkets förhoppning att det ska vara enklare att skaffa sig en överblick över 
kraven som helhet. 

materIalets dIsposItIon
Kommentarmaterialet består av fem kapitel som är upplagda på följande sätt. 

• Kapitel 1 beskriver syftet med materialet och några avgränsningar som har gjorts.

• Kapitel 2 handlar om hur man kan förstå kunskapskraven. I kapitlet redogörs för 
vad som menas med värdeord i kunskapskraven och hur man som lärare kan tolka 
och förstå vad värdeorden innebär. Här finns också ett avsnitt om hur man kan 
överföra resonemangen i materialet till andra ämnen eller sammanhang.

• Kapitel 3 beskriver hur lärare har bedömt autentiska elevarbeten i årskurs 6 med 
hjälp av kunskapskraven. 

• Kapitel 4 beskriver hur lärare har bedömt autentiska elevarbeten i årskurs 9 med 
hjälp av kunskapskraven. 

• Kapitel 5 avslutar materialet och ger tips på annat bedömningsstöd från Skolverket. 
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2. Kunskapskrav uppbyggda med värdeord

För att bättre förstå den kommande diskussionen om bedömning med hjälp av 
 värdeord behöver man först en snabb överblick hur kunskapskraven är uppbyggda. 

Bilden här nedanför illustrerar att kunskapskraven bygger på kursplanens olika delar.

I kursplanen för engelska finns fem förmågor som eleven ska ges förutsättningar att 
utveckla genom undervisningen. Förmågorna är skrivna i punktform längst ned i 
 syftestexten: 

• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter, 

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 

• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, 

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och 

• reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang 
och delar av världen där engelska används.

Dessa förmågor är desamma för alla årskurser och bygger tillsammans med det centrala 
innehållet upp kunskapskraven. 

Värdeorden
I kunskapskraven används ett antal värdeord för att beskriva kunskapsnivåer för olika 
betygssteg. Exempel på sådana värdeord är grundläggande (E), goda (C) och mycket 
goda (A). I läroplanen är alla värdeord i kunskapskraven fetmarkerade för att skillna
derna mellan kunskapskraven ska bli tydliga.

Den här diskussionen om värdeord bygger vidare på Skolverkets kommentarmate
rial till grundskolans kursplaner. Där förs en generell diskussion om hur man kan tolka 
några vanligt förekommande värdeord i kunskapskraven. Den diskussionen fördjupas 
och blir ämnesspecifik i det här materialet. 

Förmågorna i syftestexten Det centrala innehålletKunskapskraven
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sammanhanget bestämmer hur orden sKa tolKas
I det här materialet diskuteras hur man kan tolka och förstå värdeorden i kunskapskra
ven. Vad innebär det till exempel att en elev i skrift uttrycker sig enkelt och begripligt 
respektive enkelt och tydligt och hur kan man urskilja och bedöma detta i en under
visningssituation? 

Hur man tolkar ett värdeord måste nästan alltid avgöras av sammanhanget. Det här 
materialet lyfter fram hur några av orden kan tolkas och användas i en konkret under
visningssituation, till exempel hur en lärare använder ordet enkelt när läraren bedömer 
en elevs förmåga att formulera sig och kommunicera i ett sammanhang. Vid bedöm
ningen av ett annat sammanhang skulle läraren behöva tolka och använda samma ord 
på ett annat sätt. Detta innebär att det ofta är svårt att slå fast en tolkning av ett enskilt 
värdeord en gång för alla. Vissa aspekter av värdeorden kan vara unika i relation till ett 
visst ämne eller centralt innehåll, men det kan även finnas andra aspekter som är mer 
eller mindre desamma oavsett sammanhanget. 

Det här märks särskilt på de språkämnen vars kursplaner utgår från den gemen
samma europeiska referensramen (GERS), det vill säga engelska, moderna språk och 
teckenspråk för hörande. De här språken har samma generella krav på språkfärdighet 
oavsett vilken nivå i skolsystemet eleven befinner sig på. Det betyder att kunskapskra
ven för en given nivå i grunden är desamma i alla tre ämnena. 

Exemplen i det här materialet gäller kursplanen i engelska, men likheten med de 
andra språkämnena gör att man kan använda den här tolkningen av värdeorden även 
till dessa. Läraren måste då bedöma vilka inslag i det språk hon eller han undervisar 
som motsvarar det vi beskriver i det här materialet. Detta sätt att arbeta med värdeor
den kan man också tillämpa inom ämnena. De värdeord som används för de skriftliga 
produktiva och interaktiva förmågorna är desamma som för de muntliga. Det betyder 
att man även här kan utgå från tolkningen i det här materialet och sedan avgöra hur 
man ska överföra resonemanget till exempelvis muntliga framställningar eller samtal av 
olika slag. Av den anledningen förekommer det också resonemang om den muntliga 
kommunikativa förmågan, även om de konkreta elevexemplen är skrivna texter.
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3. bedömning i årskurs 6

Det här kapitlet lyfter fram hur verksamma lärare har bedömt elevarbeten i ämnet 
 engelska utifrån kunskapskraven för årskurs 6.

Inledningsvis i kapitlet presenteras de förmågor i kunskapskraven och den uppgift 
som lärarna har baserat bedömningarna på. Därefter görs en analys av olika bedöm
ningsaspekter på de olika förmågorna och värdeorden. Vilka aspekter kan man till 
exempel lägga på förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift? Hur 
kan man vidare förstå vad det innebär att uttrycka sig enkelt och begripligt med 
fraser och meningar jämfört med att uttrycka sig enkelt, relativt tydligt och relativt 
 sammanhängande?

Sedan presenteras de konkreta elevarbetena. I anslutning till dessa förs ett resone
mang om hur lärarna har bedömt dessa arbeten utifrån kunskapskraven.

sKrIftlIg KommunIKatIV förmåga
Kommentarerna i det här avsnittet avser den del av kunskapskraven som utgår från 
förmågorna att formulera sig och kommunicera i tal och skrift samt använda språkliga 
strategier för att förstå och göra sig förstådda. 

Kunskapskrav för betyget E 
i slutet av årskurs 6

Kunskapskrav för betyget C 
i slutet av årskurs 6

Kunskapskrav för betyget A 
i slutet av årskurs 6

I muntliga och skriftliga 
framställningar av olika slag 
kan eleven formulera sig 
enkelt och begripligt med 
fraser och meningar.

I muntlig och skriftlig 
interaktion kan eleven 
uttrycka sig enkelt och 
begripligt med ord, fraser 
och meningar. 

Dessutom kan eleven välja 
och använda sig av någon 
strategi som löser problem i 
och förbättrar interaktionen.

I muntliga och skriftliga 
framställningar av olika 
slag kan eleven formulera 
sig enkelt, relativt 
tydligt och till viss del 
sammanhängande.

I muntlig och skriftlig 
interaktion kan eleven 
uttrycka sig enkelt och 
relativt tydligt med ord, 
fraser och meningar. 

Dessutom kan eleven välja 
och använda sig av några 
olika strategier som löser 
problem i och förbättrar 
interaktionen.

I muntliga och skriftliga 
framställningar av olika slag 
kan eleven formulera sig 
enkelt, relativt tydligt och 
relativt sammanhängande.

I muntlig och skriftlig 
interaktion kan eleven 
uttrycka sig enkelt och 
tydligt med ord, fraser och 
meningar samt i någon 
mån anpassat till syfte, 
mottagare och situation. 

Dessutom kan eleven välja 
och använda sig av flera 
olika strategier som löser 
problem i och förbättrar 
interaktionen. 

 
I kunskapskraven ovan används begreppet framställningar av olika slag som är ett sam
lingsbegrepp som relaterar till det centrala innehållet. I det centrala innehållet anges 
närmare vilka typer av framställningar eller texttyper som undervisningen ska ta upp, 
till exempel presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar. 
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På samma sätt fungerar det med andra delar av det centrala innehållet; de återfinns 
som samlingsbegrepp i kunskapskraven. 

I kunskapsområdet ”Kommunikationens innehåll” anges de ämnesområden och 
sammanhang som eleverna ska få samtala och skriva om. Kunskapsområdet ”Produk
tion och interaktion” anger vilken eller vilka typer av framställningar, eller genrer, un
dervisningen ska behandla. Kunskapsområdena fungerar tillsammans och ska integre
ras så att eleven ges möjlighet att utveckla de förmågor som anges i syftestexten genom 
att i sin skriftliga produktion och interaktion till exempel arbeta med beskrivningar av 
personer, platser eller händelser.

 I ett sam tal eller en diskussion kan elever använda strategier för interaktion, och då 
för att på olika sätt förstärka samarbetet och se till att samtalet utvecklar sig i rätt rikt
ning.

uppgiften som ligger till grund för elevexemplen 

För att åskådliggöra de delar av kunskapskraven som gäller skriftlig kommunikativ för
måga i engelska i årskurs 6 har följande elevtexter valts ut i samarbete med verksamma 
lärare i engelska. Bedömningskommentarerna visar på kopplingen mellan olika språkliga 
företeelser i texterna och kunskapskravens värdeord på olika nivåer. Kommentarerna 
anknyter också till Kommentarmaterial till kursplanen i engelska och kan ses som ett 
komplement till detta material. 

Underlaget för elevexemplen har varit en uppgift där eleverna ska skriva ett brev till 
en fiktiv brevvän någonstans i världen. Eleverna har haft ett antal brevvänner att välja 
mellan, presen terade med namn på en världskarta. De har också haft följande punkter 
med förslag på vad brevet kan handla om: 

• Introduce yourself

• The country and the place where you live

• What you like – and don’t like

• Things you want to know about your new friend in another country

• What you think about your country – and the world

• Your wish for the future

Texterna visar på olika kvaliteter beträffande såväl språk som innehåll och en tydlig 
progression mellan de olika nivåerna. De är valda för att visa specifika kvaliteter för 
respektive nivå och det bör påpekas att elever kan skriva texter med såväl bättre som 
sämre kvaliteter än dessa inom alla tre nivåerna. Det är inte heller säkert att elever 
visar exempel på allt som krävs i kun skaps kraven för ett visst betyg i varje text han/hon 
skriver. De värdeord i kunskapskraven som talar om i vad mån elever kan göra förbätt
ringar av egna skriftliga framställningar, fokuseras inte i de tre texterna, eftersom detta 
är en bedömning som måste göras kontinuerligt i undervisningen. 
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bedömningsaspekter 

De språkliga företeelser, som de produktiva och interaktiva förmågorna i kursplanerna 
grundar sig på är desamma i engelska, moderna språk och teckenspråk för hörande. 
I bedömningen av elevens produktion och interaktion används dessa som så kallade 
bedömningsaspekter:

• Språkets omfång och bredd

• Språkets precision

• Grad av textbindning

• Flöde i produktion och interaktion

• Grad av mottagaranpassning

• Språkliga strategier

Vissa aspekter beskrivs med värdeord bara i två steg, medan andra anges i flera, ibland 
upp till fem, steg. Anledningen till detta är att olika språkliga förmågor utvecklas olika 
snabbt. Det är därför som en aspekt i vissa fall kan beskrivas med samma värdeord på 
flera betygssteg. I detta material karaktäriseras till exempel språkets omfång och bredd 
som enkelt i årskurs 6 såväl som i lägsta godkända betygssteget i årskurs 9. Progres
sionen ligger istället i hur ett enkelt ord  och strukturförråd kombineras med de 
övriga språkliga förmågorna. 

Samtliga aspekter återfinns inte heller på alla nivåer Så är till exempel inte graden 
av mottagaranpassning i den skriftliga produktionen och interaktionen beskriven på 
de lägsta nivåerna; detta för att förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare 
och sammanhang förutsätter en tillräckligt god språklig kommunikativ förmåga. 

Språkets omfång och bredd
Begreppen beskriver omfattningen av elevens ord och strukturförråd och elevens 
förmåga att använda detta i tal och skrift. Enkelt innebär ett mycket grundläggande 
förråd av ord och enkla fraser som rör personliga förhållanden och särskilda konkreta 
situationer, till exempel för att kunna beskriva sig själv eller andra personer, vad de gör 
och var de bor. 

Språkets precision
Begreppen beskriver med vilken precision och tydlighet eleven framför sitt budskap i 
tal och skrift. Uttrycket begripligt innebär att eleven har begränsad kontroll muntligt 
och skriftligt av några få enkla grammatiska strukturer och satsmönster, och för det 
mesta kan göra sig förstådd i korta sekvenser. Uttalet är begripligt ihop med ett mycket 
begränsat förråd av ord och enkla fraser. Relativt tydligt innebär sedan att eleven kan 
använda enkla strukturer, till exempel för att kunna förmedla begränsad information 
om välkända ämnen. Detta görs med få störande språkfel och uttalet är tillräckligt 
tydligt för att förstås, även om det finns en tydlig påverkan av elevens förstaspråk och 
samtalspartnern ibland kan behöva be om upprepning. 
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Grad av textbindning
Begreppen beskriver i vilken utsträckning eleven strukturerar budskap och ordnar sat
ser så att de bildar sammanhängande språk i tal och skrift. Uttrycken med enstaka ord 
och fraser respektive med fraser och meningar beskriver ett mycket grundläggande 
förråd av ord, enkla fraser och meningar som eleven använder för att kommunicera. 
När kraven på att kunna hantera mer komplexa och krävande situationer ökar blir det 
allt viktigare att utveckla förmågan att organisera, strukturera och ordna budskapet. 
Uttrycket till viss del sammanhängande innebär att på ett relevant sätt kunna sätta 
samman ord eller grupper av ord med mycket enkla och grundläggande sambands el
ler bindeord som ”och” eller ”sedan”, till exempel för att beskriva något som en upp
räkning av punkter.

Uttrycket relativt sammanhängande fortsätter sedan mot att eleven allt friare kan 
sätta samman grupper av ord med sådana enkla sambands eller bindeord som ”men” 
och ”därför att”, till exempel för att berätta en historia. 

Flöde i produktion och interaktion
Begreppen beskriver i vilken utsträckning eleven talar, skriver och interagerar utan att 
på ett för kommunikationen störande sätt stanna upp eller tveka på grund av brister i 
språkbehärskningen. Begreppen med enstaka ord och fraser respektive med fraser och 
meningar beskriver hur eleven uttrycker sig i olika typer av framställningar och in
teragerar, till exempel genom att ställa och besvara enkla frågor, ibland med märkbara 
pauser för omformule ringar och omtagningar.

Grad av mottagaranpassning
Begreppen beskriver i vilken utsträckning eleven formulerar sig med språklig och inne
hållsmässig anpassning till syfte, mottagare och situation. Detta kan handla om val och 
användning av hälsningsfraser eller tilltalsformer, anpassning till artighetskonventioner 
eller till formella och informella stilnivåer som är knutna till språket. Det kan också 
handla om att till exempel anpassa talhastigheten eller artikulationen efter vem man 
vänder sig till. Uttrycket i någon mån anpassat innebär att kraven på anpassning är 
mycket begränsade. Eleven kan etablera en grundläggande social kontakt genom enkla, 
vardagliga hälsnings och avskedsfraser och att delta i mycket korta sociala samtal, till 
exempel för att ge och svara på uppmaningar, inbjudningar och ursäkter etc. på en 
neutral stilnivå.

Språkliga strategier
Begreppen beskriver i vilken utsträckning eleven använder sig av kommunikations
strategier för att lösa problem i och förbättra interaktionen. Strategier för muntlig 
interaktion kan vara av olika slag. I samtal kan det röra sig om turtagning, det vill säga 
hur man reglerar vem som talar och hur länge. Det kan också handla om hur samtalet 
eller en talare får stöd, hur man visar att man håller med eller har en avvikande upp
fattning och om hur nya idéer eller ämnen introduceras. I skriftväxlingar finns också 
strategier för att påverka inläggen, formen för kommunikation och de uppfattningar 
som  presenteras.
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Uttrycken någon strategi, några olika strategier och flera olika strategier beskriver 
den stegring i resurser som eleven utvecklar efter hand. Det kan ta sig uttryck i att 
eleven på grund av ett begränsat ordförråd tar till en undvikande strategi i stället för 
att våga sig på att försöka utveckla innehållet i framställningen eller interaktionen. 
Eleven kan också lyckas kommunicera bland annat genom strategin att använda frågor 
och svar eller strategin att ta hjälp av formuleringar i till exempel ett brev, en artikel 
eller frågeställningar på ett uppgiftsblad.

elevexempel och kommentarer

Elevexempel 1

Hello! My name is X. And I have a cat and his name i X. I have a mother her name 
is X. I living in X and my country is Sweden. I like fotbool do you like thet? Have you 
animals? What do you live? What are you favorit color? How meni sister and brothe 
have you? I have 2. one sister and one brother. And my sisters name is X. My brother 
name is X. Whot do you eat? What you like? Whot do you wish for the wold? Have you a 
mom and dad? Do you like horse? I like little house. How do you tik to living in japan? 
Have you friend. I am 12 yer old. How old are you? Do you go to skol? Bay Bay

 
Den här texten är skriven av en elev som tagit sig an uppgiften att skriva ett brev på ett 
positivt sätt och visar en god vilja att kommunicera genom sin strategi att ställa många 
frågor. Språket är enkelt och i stort sett begripligt. Texten består av korta fraser och 
meningar, som inte binds samman, och på grund av detta blir det inget riktigt flöde 
i texten. Även innehålls mässigt saknas sammanhang och struktur. Eleven behärskar 
några mycket grundläggande fraser och förmår kortfattat presentera sig själv. Ordför
rådet räcker emellertid inte till för att utveckla innehållet och berätta och beskriva mer. 
Tilltron till den egna förmågan tycks heller inte vara tillräcklig för att försöka beskriva 
egna tankar. Trots textens språkliga brister är den kommunikativ och eleven förmår 
använda sitt språk och formulera sig i skrift på ett enkelt sätt.

Nedan följer mer detaljerade kommentarer relaterade till värdeorden i kunskaps
kraven.

Språkets omfång och bredd
Eleven som skrivit den här texten berättar inledningsvis kort om sig själv, men har 
endast ett mycket grundläggande förråd av ord och enkla fraser (How old are you?; My 
name is …) och förmår inte utveckla innehållet särskilt väl. I stället får brevvännen en 
mängd frågor, där brevskrivaren vid formuleringen till viss del kunnat ta hjälp av frå
geställningarna på uppgiftsbladet. Språket är enkelt och har förmodligen inte räckt till 
för de två sista, något svårare, punkterna på uppgiftsbladet (What you think about your 
country – and the world / Your wish for the future), eftersom eleven avstår från att be
rätta om sina tankar kring detta. Trots brister lyckas ändå eleven förmedla ett budskap 
om sig själv, sin familj och sina intressen.
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Språkets precision
Texten visar att eleven behärskar några få enkla grammatiska strukturer, till exempel 
I am; Have you… . Dessutom används his/her korrekt och det finns endast något kong
ruensfel (What are you favorite color?). Språket har emellertid många brister. Eleven 
ställer en mängd frågor men visar osäkerhet vid konstruktionen av dem. Do konstruk
tion fungerar ibland (What do you wish …; Do you like …), men inte alltid (What you 
like?) och användningen av plural och ingform är också osäker. Frågeorden how och 
what används oftast på ett riktigt sätt, däremot tycks where saknas i ordförrådet (What 
do you live?). Eleven gör en del stavfel, men de flesta av dem är endast störande, inte 
förstörande för kommunikationen. Det finns emellertid några stavfel som kan påverka 
begripligheten. Troligtvis menar eleven horse även i meningen I like little house, efter
som det förekommer i sammanhanget. Likaså kan man anta att eleven menar think 
när det står tik. Att bay ska stå för bye är däremot självklart, även om bay betyder något 
annat. Språket är emellertid begripligt eftersom eleven för det mesta gör sig förstådd.

Grad av textbindning
I början av texten används and för att binda ihop information. Eleven får också 
mycket kort, på ett par ställen ett innehållsligt sammanhang genom att ställa en fråga 
och i samband med den tala om hur det förhåller sig för egen del(I am 12 yer old. How 
old are you?). Innehållet är emellertid inte strukturerat och består nästan uteslutande 
av korta fraser och meningar som staplats på varandra i stort sett utan textbindningar. 
Även innehållsmässigt blir det svårt att få ett sammanhang och följa en röd tråd. Bris
ten på styckeindelning gör att läsaren upplever flera hopp i tankegången, till exempel 
My brother name is X. Whot do you eat?

Flöde i interaktion och produktion
Eleven interagerar med mottagaren med ord, fraser och meningar. Hälsningsfraserna i 
början och slutet av brevet är ett exempel på detta och alla frågorna visar att eleven har 
en vilja att interagera. De korta meningarna, bristen på textbindningar och struktur 
gör emellertid att det inte blir något flöde i texten. Mängden frågor bidrar i viss mån 
också till detta.

Grad av textbindning
Eleven har förstått vad uppgiften går ut på och skriver ett brev. Brevformen innebär 
hälsningsfraser både i början och slutet av texten, vilket denna text har, men däremot 
saknas information om vem brevet är ifrån. Textens alla frågor är också ett exempel 
på anpassning till brevformen. Genom frågan How do you tik to living in Japan? visar 
brevskrivaren även en medvetenhet om att brevvännen bor i Japan, även om det kan 
vara svårt för mottagaren att förstå vad som menas. Elevens språkliga förmåga räcker 
inte riktigt till för att förtydliga budskapet i den egna kommunikationen och anpassa 
texten till mottagaren. 
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Språkliga strategier
På grund av det begränsade ordförrådet tar eleven till en undvikande strategi i stäl
let för att våga sig på att försöka utveckla innehållet. Att eleven undviker de svårare 
punkterna på uppgiftsbladet är förmodligen också ett uttryck för detta. Trots detta 
lyckas eleven ändå kommunicera bland annat genom strategin med frågor och svar 
som tidigare nämnts. Eleven har också använt strategin att ta hjälp av formuleringarna 
på uppgiftsbladet. Detta är en strategi som lyckas ibland (What do you wish for the 
world?), men inte då eleven lyfter ut uttrycket What you like och gör det till en fråga. 
Eleven visar dock för måga att använda sig av någon strategi för att förbättra kommu
nikationen.

Här följer två okommenterade elevtexter som bedömts motsvara beskrivningen i 
samma värdeord som i resonemangen ovan:

Elevexempel 2

Hallo karen. My neme is X and I live in Sweden. I is 12 yers old and I have a catte and 
I siter, Farther, and a mohter. My mohters neme is X, and my dads neme is X, and my 
siters neme is X, I live in sweden and is big contry. Sweden ligger next to you. I live in X 
and X. And I live in X. I likes dogs and catts to. I have a catt and is neme is X is black 
and cute. I dont like sneks and aligator. Is hureblle.

Have you a dog, catt, sneke? In Norway is the gold ther on the winter? And på summer 
is the warmt ther?

I think is wermt in sweden and Norway. And the world I think is big world we live in! And 
in sweden is so big and I like is big.

In the future I want the is lots of dogs and puppys in Sweden. I like cars to. I want att 
in the future finns the flying cars. And I want a lost of dogs and I be big!

So tis is X and I live in Sweden and I is 12 yers old. Godbaye!

 
Elevexempel 3

My name is X and a I am 12 years old. I live i Sweden, X. I lives with my dad, my mum 
and two little sisters. I like handball I play i a team that’s name is X. I like to swim i the 
oshen and be with my frids.

Do you play any sport? I don’t like soup and ware. Wath do you think abut ware? How 
old are you?

Bye love X
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Elevexempel 4

Hello!! Laurie

My name is X i live in sweden. I’m 12 years old. I like play football with my friends. I 
like play with my dog. My dog is a poodle she is 8 months black and fluffy his name is 
X. How is it in Afrika? Are that’s hot dear? I will go in Afrik. How is it in the school are 
that’s hard? We work with Afrika in the school. I working with my friend with Somalia. 
Is it poor ther when i reading in my book so they say that. My best friend like to play 
football we like shopping clothes together. My country is beutyful in the summer we can 
bath, are in the boat we are in the sun and we be brown. My family ar in X wery mutch 
in the summer we have a house ther with my cousins an Grandmother and Grandfather. 
My dream house is white and with the water have wery big garden. I will have to dog 
mybe a poodle and Boxer. I will have cats, horse, mouse and cows. I like animal very 
mutch i will have a appeltree and Peartree. I dont now if i wanna have children wen i be 
big girl. I have one question are that’s pirate in water in Somalia? My favorite food is 
bearnaise cow and Potata. What is yor favorit food? I dont lika delet de rainwood and 
the world are not so clean but i like the world to.

Good bye!!

Den här texten är skriven av en elev som visar en stor vilja att kommunicera. Eleven 
vågar, trots brister i språket, formulera sig i skrift och skriver ett ganska långt brev. 
Innehållet är personligt och eleven förmår ibland utveckla det. Språket är enkelt och 
starkt påverkat av förstaspråket. Trots att ord och strukturförrådet inte är stort låter 
eleven sig inte hejdas utan försöker även uttrycka sina tankar. Detta leder ibland till att 
texten blir otydlig och svår att förstå, men det som skrivs är begripligt. Texten har ing
en styckeindelning, men innehållet är bitvis strukturerat och eleven binder ibland ihop 
satser till längre meningar, vilket gör att texten till viss del blir sammanhängande. När 
språket inte räcker till, visar sig eleven också ha strategier för detta. Eleven anknyter till 
platsen där brevvännen bor och visar en medvetenhet om mottagaren och en vilja att 
samspela med denna, även om språket ännu inte riktigt räcker till.

Nedan följer mer detaljerade kommentarer relaterade till värdeorden i kunskaps
kraven. 

Språkets omfång och bredd
Eleven som skrivit den här texten uttrycker ett personligt innehåll i sitt brev. Språket 
är enkelt även om texten också innehåller ord som visar på ett visst språkligt omfång 
(poodle, fluffy, poor, garden). Eleven använder sitt enkla språk på ett ganska effektivt 
sätt och förmår bitvis utveckla innehållet, som till exempel vid beskrivningen av som
maren. Brister i ordförrådet gör dock att det eleven vill uttrycka ibland blir otydligt för 
en person med engelska som första språk. Detta gäller till exempel beskrivningarna av 
maten (bearnaise cow and Potata) och av hur regnskogen skövlas (delet de rainwood). 
Det senare visar också en påverkan av datorspråk.
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Språkets precision
I brevet använder eleven några enkla strukturer till exempel in the summer, men texten 
innehåller också flera olika språkfel som stör kommunikationen, bland annat så kallade 
”svengelska uttryck”, där påverkan av förstaspråket är stor (with the water = vid vatt
net; How is it in your school?). Eftersom eleven blandar pronomina her och his blir det 
vid presentationen av hunden oklart vilket kön den har. Troligtvis är det inte futurum
formen I will have = ’jag kommer att ha’, som eleven tänker sig, utan snarare ’jag vill 
ha’ =I would like, vid beskrivningen av framtiden. Texten innehåller en del stavfel och 
några av dem kan uppfattas som störande av en person med engelska som förstaspråk, 
eftersom orden har en annan betydelse, som dear - there, to - two, too och now - know. 
Av samman hanget går det emellertid att förstå vad som avses. Sammantaget formulerar 
sig eleven relativt tydligt och gör sig oftast förstådd.

Grad av textbindning
Trots att texten är skriven i ett långt stycke, får den ändå bitvis en viss struktur. Det 
gäller inte minst i de partier där eleven förmår utveckla ett fylligare innehåll, som när 
hon berättar om sin hund, skolarbetet och vad hon gör på sommaren. I början av bre
vet är meningarna korta, men senare binds satser samman med konjunktionerna and 
och but. Detta gör att texten blir till viss del sammanhängande. Den skulle emellertid 
behöva en tydligare struktur, framför allt med hjälp av styckeindelning. Bristande 
interpunktion bidrar också till att läsaren upplever hopp i tankegången som gör det 
svårare att förstå sammanhanget (I like animal very mutch i will have a appeltree and 
Peartree.)

Flöde i interaktion och produktion
Efter en kort inledning med ett personligt innehåll interagerar eleven med mottagaren 
och ställer flera frågor. Hälsningsfraserna bidrar också till interaktionen, även om det 
inte finns någon avsändare. Eleven interagerar med ord, fraser och meningar, och får 
då inte något påtagligt flöde i texten. Textbindningarna är få och bristen på interpunk
tion och styckeindelning bidrar också till detta. 

Grad av mottagaranpassning
Texten är anpassad till brevformen med en hälsningsfras i början och i slutet av brevet 
och ett antal frågor. Eleven visar också medvetenhet om varifrån brevvännen kommer 
och gör en koppling mellan brevvännen i Sydafrika och det arbete eleven gör om Afri
ka i skolan. I sin text förmår eleven visa ett tydligt engagemang i det arbetet och ställer 
flera frågor om Afrika. Eftersom Somalia är det land eleven arbetar med, ställs också 
intresserade frågor om det landet, även om det inte är där brevvännen bor. Eleven visar 
en viss förståelse för hur en anpassning till mottagaren görs, framför allt när det gäller 
innehållet. Brister i såväl ord som strukturförråd gör dock att elevens språk ännu inte 
är tillräckligt tydligt för att förstärka kommunikationen och göra en anpassning till 
mottagaren.
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Språkliga strategier
På ett par ställen i texten använder eleven strategin att direktöversätta från sitt första
språk, i det här fallet svenska, när ord och frasförrådet inte räcker till. ’När jag blir 
stor’, when I grow up, uttrycker eleven med wen i be big girl och ett annat exempel på 
direktöversättning är and we be brown. Denna strategi är emellertid mindre bra efter
som sådana översättningar ofta leder till att uttrycket blir obegripligt för en person 
med engelska som förstaspråk. Eleven håller sig emellertid till engelska och lyckas i det 
här fallet göra sig förstådd. Det är också möjligt att eleven kompenserar en brist i ord
förrådet genom att ordet meat ersatts med cow i beskrivningen av favoritmaten. Eleven 
använder sig av några olika strategier för att lösa brister i ordförrådet och förbättra 
kommunikationen. 

Här följer två okommenterade elevtexter, nummer 5 och 6, som bedömts motsvara 
beskrivningen i samma värdeord som i resonemangen ovan:

Elevexempel 5

Hello, My name is X. I’m twelve years old and I live in Sweden. I have two sisters, one 
brother and one cat. And parents of course. My moms name is X. My dads name is X. 
And my brothers name is X. And one of my sisters name is: X and my athor sisters name 
is: X. and my cats name is X. but her’s nickname is X. We live in a red house in X. I like 
to play music and I lik all about sport almost. This is basket and football as is boring I 
think. My Idol is Rihanna, Lady Gaga and Beyonce. They have good music and singing 
voices I think. I go in a school the name is: “X”. My country is good. On the summer is 
it not for cold and not for warm. In the winter is it not very, very cold. Its like a ordernarie 
winter. But my best season is summer but I like all the seasons on difrent choice. Now 
is it spring in Sweden. Or it’s maybe summer but I think to that is spring. I like the light 
colour on the summer like the sky and the gras. But my favorite colour is purple and blue. 
What is your favorite colour? when I grow up will I become a tandtist I don’t now why. And 
I want to live on a farm with horses, rabbits almost with all homeanimals but not cows 
and sheeps. By the way. I hope to we meet each athor some day. Bye bye!

 
Elevexempel 6

Hello Mark!

My name is X. I’m 12 years old. I have one dad, one mum and one brother. My brothers 
name is X. I’m from Sweden and i live in a city called X. it’s really nice in X. I like to play 
football i play it around five times per week. I play it the hole year. But on winter i play 
floorball i play it 3 times per week. But only on the winter. The team i play have a name 
it is X. did you play floorball or football in some team. When i have a little time over i 
often play computer. On my computer i have one really fun gam from your country. That 
is Guild wars. You maybe to play it? Did you have som fun things. What do you think 
about the future? I hope the cars can fly or drive under water. Or it can drive on water?

Did you have some pets? I can’t have pets because i have an allergy.

//X
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Elevexempel 7

Hi Kento!

My name is X. I’m 12 years old and I’m from Sweden. I live in X in X in a red little 
house with my mother and two cats, X and X. I like to write manga (anime) very much. I 
love to read too. For the moment I read twilight. I’m a twilight fan! One thing I don’t like 
is tomato’s. I have taest them many times but stil don’t like it.

I realy like your contry. Japan is my fauvorite contry! I realy want to know how the 
school in Japan is. Have you school-uniforms? If the answer is yes, pleace send a 
photo! And what do you eat to breakfast? Just one more quastenn, what do you think 
about sweden? I like sweden but some times it’s little to could. I want it wormer, but 
sometimes it’s pretty worm here. When I grown up I want to travle over the world and 
help them who are sad, sick and homeles. Becuoas I want pepole all over the world to 
be happy: I wish I can travle to Japan some day and meet you. Bye bye! / X

Den här texten är skriven av en elev som verkar ha en god tilltro till sin förmåga att 
använda språket och som berättar och utvecklar ett personligt innehåll. Eleven har 
strategier för att göra texten intressant och kommunikativ. Texten är i någon mån 
anpassad till mottagaren och eleven visar förmåga att formulera sig och samspela med 
brevvännen. Språket är enkelt, även om eleven använder ord och fraser som visar ett 
större språkligt omfång än det allra mest grundläggande. Eleven formulerar sig relativt 
tydligt, men en del språkfel och bristande stavning stör ibland kommunikationen. Tex
ten blir sammanhängande, tack vare att eleven binder samman satser och strukturerar 
texten. Detta ger också texten ett visst flöde och är ytterligare ett tecken på elevens 
goda kommunikativa förmåga.

Nedan följer mer detaljerade kommentarer relaterade till värdeorden i kunskaps
kraven.

Språkets omfång och bredd
Den här eleven har kommit långt i sin språkutveckling och berättar på ett personligt 
sätt om sig själv. Språket är fortfarande enkelt både vad gäller ord och frasförråd, men 
eleven visar med uttryck som sad, sick and homeles och det fasta språkliga uttrycket for 
the moment att det språkliga omfånget är större än det allra mest elementära. Eleven 
har en god förmåga att använda sitt språk. I beskrivningen av sig själv behandlas inte 
bara det mest grundläggande utan eleven förmår utveckla innehållet och göra texten 
intressant och fyllig (I love to read, too; I’m a twilight fan!). Användningen av adjek
tiv vid beskrivningen av huset (a red little house) bidrar också till detta. Språket blir 
mer varierat genom att eleven använder olika verb (like, love) för att uttrycka ungefär 
samma sak på lite olika sätt. 

Språkets precision
Texten innehåller flera exempel på elevens förmåga att på ett riktigt sätt använda enkla 
grammatiska strukturer (I love to read too; I want to) och att i övrigt också formulera 
sig väl på engelska (If the answer is yes, pleace send a photo.). Eleven prövar även lite mer 
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avancerade strukturer till exempel but stil don’t like it. Några verbformer blir emellertid 
felaktiga tasted  teast och could  can. Eleven gör ytterligare enstaka språkfel som till 
exempel att använda fel preposition (to breakfast). Troligtvis menar eleven att det är 
roligt att rita manga, men skriver write i stället för draw. I texten finns många stavfel 
och en del av dem är något störande, eftersom den felaktiga stavningen ger orden en 
annan betydelse än vad som avses ( worm - warm; could – cold). Inget av de beskrivna 
felen gör emellertid att kommunikationen inte fungerar, utan eleven kan formulera sig 
relativt tydligt och oftast göra sig förstådd.

Grad av textbindning
Texten är indelad i två längre stycken, som vart och ett är innehållsmässigt strukture
rat. Detta ger texten en röd tråd som möjliggör det för läsaren att följa brevskrivarens 
tankegång och få ett sammanhang. I det första stycket ger brevskrivaren information 
om sig själv och i det andra stycket sker en anpassning till mot tagaren med bland an
nat ett antal frågor. Elevens sätt att använda sambands och bindeord för att binda 
samman satser, gör texten relativt sammanhängande. Textbindningen består framför 
allt av konjunktionerna and och but, men eleven uttrycker också orsaks förhållande 
med becuoas och följdförhållande med if. Ett relativt pronomen (who) har också denna 
samman länkande effekt.

Flöde i interaktion och produktion
Förutom de vanliga hälsningsfraserna i början och slutet av brevet, vänder sig eleven i 
det andra stycket till mottagaren genom att ställa frågor. Eleven interagerar med ord, 
fraser och meningar. Korta satser har länkats samman till längre meningar med hjälp 
av olika slag av textbindningar. Detta i kom bination med att brevtexten har en viss 
struktur, gör att läsaren upplever ett naturligt flöde i texten.

Grad av mottagaranpassning
Eleven är väl medveten om att texten har en mottagare. I den inledande hälsnings
frasen finns brevvännens namn och efter hälsningsfrasen i slutet skriver eleven sitt 
eget namn. Det finns flera exempel på att eleven är medveten om var brevvännen bor, 
bland annat genom anknytningen till den japanska företeelsen manga. Ibland vänder 
sig eleven direkt till mottagaren (I realy like your contry.) Elevens frågor rör inte bara 
det mest elementära. Detta gäller också den indirekta fråga som finns i texten (I realy 
want to know how the school in Japan is.). Eleven ställer inte så många frågor utan ver
kar förstå att brevvännen inte bara vill ha en mängd frågor och skriver Just one more 
quastenn. Eleven använder enkla, vardagliga fraser som fungerar i det aktuella sam
manhanget och har i någon mån anpassat sin text till syfte, mottagare och situation.

Språkliga strategier
Eleven använder sig av flera olika strategier för att förbättra kommunikationen. Genom 
korta utrop har eleven funnit en strategi att förmedla känslor och betona det som är vik
tigt (I’m a twilight fan!; Japan is my fauvorite contry!). Ytterligare emfas ger eleven genom 
användandet av really (I realy like; I realy want to know). De olika slag av textbindningar 
som eleven använder kan också anses vara en strategi för att ge texten ett naturligt flöde.
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Här följer två okommenterade elevtexter, nummer 8 och 9, som bedömts motsvara 
beskrivningen i samma värdeord som i resonemangen på föregående sida:

Elevexempel 8

Hellu Mark!

My name is X and I am 12 years old, I will be 13 in february. I have 2 parents and 2 
brothers. My mom and dad’s names are X and X. they are 40 and 44 years old. My 
brothers names are X and X, they are 8 and 10 years old. My parents are seperated 
but they both live in X. the place in X that i live in is called X. but it’s to bad my school i 
go in is 3 busses away from X. the school is in a place called X. but the good thing in X 
is that my handball trainings ar so near. I’ve been playing handball for like 3 years and 
it’s very fun. I play handball with my classmates X and X. Besides playing handball i like 
to be with friends and play on my playstation 3. My favourite game on my PS3 is Call of 
duty black ops. wich is a war game. You can play online with other players or campain 
with your self. What I don’t like is early mornings wich means no sleeping! Hate it! 
In high school i wanna go to X school. The most of my friends is going to X. I want to 
know about your school, family, wher in USA you live and what you like to do.

Bye!//X 

Sorry i’ve forgotten to tell you! Im from Sweden!  

Elevexempel 9

Hello Kento, my name is X and I live in X. That’s in Sweden in X. Sweden is nice at the 
summer and winter but in the fall it’s rains a lot. My favorite season is winter. What is 
yours? Here in Sweden we have a lot of good candy but I like chocolate more. But there 
is one I relly don’t like it looks like a little mushroom with something pink on top. And 
the worst part is my sister always buys a lot of them. She says it tastes wonderful. I 
was wondering if you have been in a earthqwake? But I understand if you don’t want 
to talk about it. Anyway, in witch city do you live in? And is it nice there. I just want to 
know becouse i think im going to travel the world when i get older. I think I will start 
in Europ becouse im already there. Then I will go to North America. And then South 
America. Then comes Africa. And last but not least Asien were you live. And i don’t 
want to visit Australia. It’s just not intressting. Besides that I want to have a job that’s 
about computers and stuff like that when I get old. but that’s all I have got to say. 
GOOD BYE!
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4. bedömning i årskurs 9

Det här kapitlet lyfter fram hur verksamma lärare har bedömt elevarbeten i ämnet eng
elska utifrån kunskapskraven för årskurs 9.

Inledningsvis i kapitlet presenteras de förmågor i kunskapskraven och den uppgift 
som lärarna har baserat bedömningarna på. Därefter görs en analys av olika bedöm
ningsaspekter på de olika förmågorna och värdeorden. Vilka aspekter kan man till 
exempel lägga på förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift? Hur kan 
man vidare förstå vad det innebär att uttrycka sig enkelt, begripligt och relativt sam-
manhängande jämfört med att uttrycka sig relativt varierat, tydligt och sammanhäng-
ande?

Sedan presenteras de konkreta elevarbetena. I anslutning till dessa förs ett resone
mang om hur lärarna har bedömt dessa arbeten utifrån kunskapskraven.

sKrIftlIg KommunIKatIV förmåga
Kommentarerna i det här avsnittet avser den del av kunskapskraven som utgår från 
förmågorna att formulera sig och kommunicera i tal och skrift samt använda språkliga 
strategier för att förstå och göra sig förstådda. 

Kunskapskrav för betyget E 
i slutet av årskurs 9

Kunskapskrav för betyget C 
i slutet av årskurs 9

Kunskapskrav för betyget A 
i slutet av årskurs 9

I muntliga och skriftliga 
framställningar i olika 
genrer kan eleven formulera 
sig enkelt, begripligt och 
relativt sammanhängande.

I muntlig och skriftlig 
interaktion i olika 
sammanhang kan eleven 
uttrycka sig enkelt och 
begripligt samt i någon mån 
anpassat till syfte, mottagare 
och situation. 

Dessutom kan eleven 
välja och använda sig av 
i huvudsak fungerande 
strategier som i viss mån 
löser problem i och förbättrar 
interaktionen.

I muntliga och skriftliga 
framställningar i olika 
genrer kan eleven formulera 
sig relativt varierat, 
relativt tydligt och relativt 
sammanhängande.

I muntlig och skriftlig 
interaktion i olika 
sammanhang kan eleven 
uttrycka sig tydligt och 
med visst flyt samt med 
viss anpassning till syfte, 
mottagare och situation.

Dessutom kan eleven 
välja och använda sig av 
fungerande strategier som 
löser problem i och förbättrar 
interaktionen.

I muntliga och skriftliga 
framställningar i olika genrer 
kan eleven formulera sig 
relativt varierat, tydligt och 
sammanhängande. eleven 
formulerar sig även med 
flyt och viss anpassning 
till syfte, mottagare och 
situation

I muntlig och skriftlig 
interaktion i olika 
sammanhang kan eleven 
uttrycka sig tydligt och 
med flyt samt med viss 
anpassning till syfte, 
mottagare och situation.

Dessutom kan eleven 
välja och använda sig av 
väl fungerande strategier 
som löser problem i och 
förbättrar interaktionen 
och för den framåt på ett 
konstruktivt sätt.
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I kunskapskraven ovan används begreppet ”framställningar av olika slag” som är ett 
samlingsbegrepp relaterande till det centrala innehållet. Däri anges närmare vilka typer 
av framställningar eller texttyper som undervisningen ska ta upp, till exempel presenta-
tioner, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar. På samma sätt fungerar 
det med andra delar av det centrala innehållet; de återfinns som samlingsbegrepp i 
kunskapskraven. 

I kunskapsområdet ”Kommunikationens innehåll” anges de ämnesområden och 
sammanhang som eleverna ska få samtala och skriva om. Kunskapsområdet ”Produk
tion och interaktion” anger vilken eller vilka typer av framställningar, eller genrer, 
undervisningen ska behandla. Kunskapsområdena fungerar tillsammans och ska inte
greras så att eleven ges möjlighet att utveckla de förmågor som behandlas i kommen
tarmaterialet genom att i sin skriftliga produktion och interaktion till exempel arbeta 
med beskrivningar av personer, platser eller händelser.

 I ett sam tal eller en diskussion kan eleverna använda strategier för interaktion, och 
då för att på olika sätt förstärka samarbetet och se till att samtalet utvecklar sig i rätt 
riktning.

uppgiften som ligger till grund för elevexemplen

För att åskådliggöra de delar av kunskapskraven som gäller skriftlig kommunikativ 
förmåga i engelska i årskurs 9 har följande elevtexter har valts ut i samarbete med verk
samma lärare i engelska. Bedömningskommentarerna visar på kopplingen mellan olika 
språkliga företeelser i texterna och kunskapskravens värdeord på olika nivåer. Kom
mentarerna anknyter också till Kommentarmaterial till kursplanen i engelska och kan ses 
som ett komplement till detta material. 

Underlaget för texterna har varit uppgiften A Letter to CONNECT där eleverna ska 
skriva ett brev till organisatörerna för ett internationellt ungdomsläger och anmäla sitt in
tresse och sina skäl att vilja delta i ungdomslägret. Eleverna har vid skrivandet haft följan
de korta beskrivning av lägret samt ett antal frågor och förslag till innehåll att utgå ifrån:

The International Youth Camp CONNECT wants to bring together young people from 
different parts of the world and encourage respect for other people’s views.

Are you between 14 and 18?

Do you think international understanding is important?

Would you like to spend three weeks together with young people from all over the 
world?

Then write a letter to 

Amanda Parks and Josef Azizi 
CONNECT coordinators 
intcamp@connect.ch

The following points could be included:

Introduce yourself briefly.
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Explain why you want to join the camp and why you think this would be a good 
experience.

Suggest different activities for the camp weeks – indoors/outdoors, days/evenings, 
etc. Why would they be meaningful? How can you help out?

Suggest an issue that you would like to discuss and learn more about at the camp. 
Explain why.

Describe what a camp like this might lead to in the future – for the people who take 
part and in a wider perspective.

Elevernas texter visar på olika språkliga kvaliteter och en tydlig progression mellan de 
olika nivåerna. De är valda för att visa specifika kvaliteter för respektive nivå och det 
bör påpekas att elever kan skriva texter med såväl bättre som sämre kvaliteter än dessa 
inom alla nivåerna. Det är inte heller säkert att elever visar exempel på allt som krävs 
i kun skaps kraven för ett visst betyg i varje text han/hon skriver. Kunskapskravet som 
talar om i vad mån elever kan göra förbättringar av egna skriftliga framställningar, 
kommenteras inte i texterna, eftersom detta är en bedömning som måste göras konti
nuerligt i undervisningen.

bedömningsaspekter 

De språkliga företeelser, som de produktiva och interaktiva förmågorna i kursplanerna 
grundar sig på är samma i engelska, moderna språk och teckenspråk för hörande. I 
bedömningen av elevens produktion och interaktion används dessa som så kallade be
dömningsaspekter:

• Språkets omfång och bredd

• Språkets precision

• Grad av textbindning

• Flöde i produktion och interaktion

• Grad av mottagaranpassning

• Språkliga strategier

Vissa aspekter beskrivs med värdeord bara i två steg, medan andra anges i flera, ibland 
upp till fem, steg. Anledningen till detta är att olika förmågor utvecklas olika snabbt. 
Det är därför som en förmåga i vissa fall kan beskrivas med samma värdeord på flera 
betygssteg. I detta material karaktäriseras till exempel språkets omfång och bredd 
som enkelt på nivåer i årskurs 6 såväl som i lägsta godkända betygssteget i årskurs 9. 
Progres sionen ligger istället i hur ett enkelt ord  och strukturförråd kombineras med 
de övriga språkliga förmågorna. 

Samtliga aspekter återfinns inte heller på alla nivåer Så är till exempel inte graden 
av mottagaranpassning i den skriftliga produktionen och interaktionen beskriven på 
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de lägsta nivåerna; detta för att förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare 
och sammanhang förutsätter en tillräckligt god språklig kommunikativ förmåga. 

Språkets omfång och bredd
Begreppen beskriver omfattningen av elevens ord och strukturförråd och elevens 
förmåga att använda detta i tal och skrift. Enkelt innebär ett mycket grundläggande 
förråd av ord och enkla fraser som rör personliga förhållanden och särskilda konkreta 
situationer, till exempel för att kunna beskriva sig själv eller andra personer, vad de gör 
och var de bor. 

Uttrycket relativt varierat innebär att eleven har tillgång till och kan använda en 
allt bredare repertoar av grundläggande ord och satsstrukturer med fraser, korta ord
grupper och fasta uttryck för att kommunicera information av begränsad omfattning 
i enkla vardagliga situationer, till exempel för att beskriva sin familj, boende, platser, 
saker eller skolgång. Eleven kan på den här nivån till exempel i viss utsträckning be
skriva välbekanta eller enkla företeelser på olika sätt.

Språkets precision
Begreppen beskriver med vilken precision och tydlighet eleven framför sitt budskap i 
tal och skrift. Uttrycket begripligt innebär att eleven har begränsad kontroll muntligt 
och skriftligt av några få enkla grammatiska strukturer och satsmönster, och för det 
mesta kan göra sig förstådd i korta sekvenser. Uttalet är begripligt ihop med ett mycket 
begränsat förråd av ord och enkla fraser. Relativt tydligt innebär sedan att eleven kan 
använda enkla strukturer, till exempel för att kunna förmedla begränsad information 
om välkända ämnen. Detta görs med få störande språkfel och uttalet är tillräckligt 
tydligt för att förstås, även om det kan finnas en tydlig påverkan av elevens förstaspråk 
och samtalspartnern ibland kan behöva be om upprepning. 

På högre steg och betygsnivåer handlar begreppet tydligt om att eleven kan använ
da vanliga mönster och strukturer, till exempel för att kunna förklara huvudpunkterna 
i en idé eller ett problem förhållandevis exakt. Språket i tal och skrift innehåller få fel 
som stör kommunikationen, och uttal och intonation är helt begriplig(t) även om på
verkan av elevens förstaspråk kan vara märkbar genom att det ibland hörs en brytning 
och enstaka felaktiga uttal förekommer.

Grad av textbindning
Begreppen beskriver i vilken utsträckning eleven strukturerar budskap och ordnar sat
ser så att de bildar sammanhängande språk i tal och skrift. Uttrycket relativt samman-
hängande innebär att eleven allt friare kan sätta samman grupper av ord med sådana 
enkla sambands eller bindeord som ”men” och ”därför att”, till exempel för att berätta 
en historia. På högre steg och betygsnivåer betyder begreppet sammanhängande att 
eleven strukturerat och logiskt kan sätta samman en rad kortare, enkla och fristående 
satser och meningar till ett sammanhängande yttrande.

Flöde i produktion och interaktion
Begreppen beskriver i vilken utsträckning eleven talar, skriver och interagerar utan att 
på ett för kommunikationen störande sätt stanna upp eller tveka på grund av brister 



 KoMMeNtarMaterIal tIll KuNSKapSKraVeN I eNgelSKa      25

i språkbehärskningen. Begreppet flyt kan ses ur två perspektiv; dels utifrån graden av 
automatisering i själva processen hos eleven som talar eller skriver, dels utifrån kvali
teten på slutprodukten. Ofta är flytet i processen tydligare och mer uppenbart i den 
muntliga produktionen och interaktionen, medan kvaliteten på produkten, det vill 
säga huruvida språket upplevs som lättläst av mottagaren och att det har ett naturligt 
flöde, hamnar i fokus vad gäller den skriftliga produktionen och interaktionen.

Med visst flyt i skriftlig produktion och interaktion innebär att texten går att läsa 
relativt obehindrat och att läsaren inte behöver stoppa upp alltför många gånger. Med 
flyt innebär att det finns ett naturligt flöde i texten som gör att läsaren i princip obe
hindrat kan följa den.

Uttrycket med visst flyt innebär i muntlig produktion och interaktion alltså främst 
att kunna göra sig förstådd och interagera med korta yttranden i samtal i förutsägbara, 
vardagliga situationer. Pauser för att planera nästa steg, omtagningar och omformule
ringar kan här vara mycket uppenbara. Uttrycket med flyt innebär att eleven kan inle
da, hålla igång och avsluta ett enkelt, begränsat samtal ansikte mot ansikte om ämnen 
som är kända eller av personligt intresse. 

Grad av mottagaranpassning
Begreppen beskriver i vilken utsträckning eleven formulerar sig med språklig och inne
hållsmässig anpassning till syfte, mottagare och situation. Detta kan handla om val och 
användning av hälsningsfraser eller tilltalsformer, anpassning till artighetskonventioner 
eller till formella och informella stilnivåer som är knutna till språket. Det kan också 
handla om att till exempel anpassa talhastigheten eller artikulationen efter vem man 
vänder sig till. Uttrycket i någon mån anpassat innebär att kraven på anpassning är 
mycket begränsade. Eleven kan etablera en grundläggande social kontakt genom enkla, 
vardagliga hälsnings och avskedsfraser och att delta i mycket korta sociala samtal, till 
exempel för att ge och svara på uppmaningar, inbjudningar och ursäkter etc. på en 
neutral stilnivå.

Uttrycket med viss anpassning innebär att eleven kan klara sig i sociala samman
hang genom att använda de enklaste vanliga uttrycken för till exempel informations
utbyte och förfrågningar och för att uttrycka åsikter och attityder på ett i situationen 
lämpligt och funktionellt sätt. 

Språkliga strategier
Begreppen beskriver i vilken utsträckning eleven använder sig av kommunikationsstra
tegier för att lösa problem i och förbättra interaktionen. Strategier för muntlig interak
tion kan vara av olika slag. I samtal kan det röra sig om turtagning, det vill säga hur 
man reglerar vem som talar och hur länge. Det kan också handla om hur samtalet eller 
en talare får stöd, hur man visar att man håller med eller har en avvikande uppfattning 
och om hur nya idéer eller ämnen introduceras. I skriftväxlingar finns också strategier 
för att påverka inläggen, formen för kommunikation och de uppfattningar som pre
senteras.

Uttrycket i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem innebär 
att de strategier eleven väljer oftast fungerar och att de delvis leder till att lösa de pro
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blem som kan påverka interaktionen. Att eleven använder fungerande strategier som 
löser problem i och förbättrar interaktionen innebär att ett steg till: de valda strategi
erna är relevanta och ändamålsenliga, och bidrar till att interaktionen inte stannar upp. 
Väl fungerande strategier som löser problem i interaktionen och för den framåt på 
ett konstruktivt sätt innebär att elevens val av olika strategier på ett märkbart sätt ökar 
kvalitén i interaktionen.

elevexempel och kommentarer

Elevexempel 10

Hey my name is N N and im 14 years old and I live in Sweden.

I want to join this camp beacuse, I want to meet peoples from other part of the world. 
I think this should be an good experience for me. that not have left Sweden. One other 
thing, my dad thinks that I is outside to little.

I have a suggest for some activities that we coul’de do at the camp. We coul’de play 
football outdoors, I think that should be interesting to learn how children from other 
part of the world play football. An indoor activite shoulde be learning other laugese I 
think that should be interesting and meaninful. If I for example went to France it should 
be good that I have learned some Franch. At the day time I think we should be outdoors 
a lot beacus it is good with sun shing. At the night we should learn some history from 
other part of the world that would be lerning, interesting, and meaninful.

And I think we should discuss war beatwen some countris, that is an large issue in the 
whole world. I think we should discuss that.ex.ampel. whay they are fighting, if some 
countri win what will happen after that, those questions wold I want to have ansers for. 
An other question I want to have anser for is whay, are allomost every countri speaking 
different laugish. That would be a great discussen I think.

I think this camp would be very inportent in the future, beacus at this camp do you 
learn something from other countris. And this could lead to world peas if the kids at 
the campe talk to the peoples in the countrie, and explen whay the other counti is 
fighting.

I think this campe should be very very inportent in the furture.

Sow this is my letter for you I hope that I meet you at campe connect if I get in.

to: intcamp@connect.ch

Denna text är skriven av en elev som visar god vilja att fullfölja uppgiften som innebär 
att skriva ett svarsbrev till organisatörerna för det tänkta ungdomslägret. Trots uppen
bara brister, tänjer eleven sitt språk och kommunicerar på ett enkelt och begripligt 
sätt genom att följa uppmaningarna och besvara frågorna i uppgiften. Den struktur 
som eleven därigenom lyckas skapa ger en relativt sammanhängande text. Med enkla 
förklaringar och exempel uttrycks tankar och idéer kring lägret på ett engagerat och 
personligt sätt. Elevens vilja till interaktion med mottagaren visar sig bland annat i 
engagemanget i uppgiften samt genom att texten i någon mån är anpassad till syfte 
och situation.
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Nedan följer mer detaljerade kommentarer relaterade till värdeorden i kunskapskraven.

Språkets omfång och bredd
Inledningsvis berättar eleven mycket kortfattat om sig själv och ger därefter viss infor
mation som är relevant i förhållande till uppgiften och resonemangen (for me, that not 
have left Sweden; I is outside to little).

Elevens förråd av ord och fraser är på en grundläggande nivå med visst inflytande 
från förstaspråket (should i stället för would; that not have left Sweden) och tendens till 
upprepning. Eleven utnyttjar dels ett eget grundläggande ordförråd, dels använder han 
sig av uppgiftsformuleringens, när han på ett enkelt sätt berättar och förklarar varför 
han önskar att delta i det tänkta ungdomslägret (I want to join this camp; I think this 
should be an good experience; a suggest for som activities; meaninful; an large issue; in the 
future). Meningsstrukturerna är mestadels enkla och tämligen likartade, ofta inledda 
med till exempel I want; I think; I have. 

Språkets precision
Eleven uttrycker sig begripligt, och även om det finns en del osäkerhet och felaktig
heter både vad gäller fasta språkliga uttryck, grammatik och stavning, är dessa inte av 
en sådan karaktär att kommunikationen störs nämnvärt (im/I is; peoples/people; coul’de; 
whay för why; would/wold). Ibland kan det givna sammanhanget bidra till förståelsen, 
även om det skrivna egentligen är ett annat ord än det som avses (world peas). Det 
inflytande från elevens förstaspråk som kan konstateras är något störande för begrip
ligheten. Till exempel gäller detta den frekventa sammanblandningen av should och 
would som i meningen I think that should be interesting to learn how – en fras som 
dessutom visar sammanblandning av that och it. Andra uttryck med prägel av första
språket som we should be outdoors a lot beacus it is good with sun shing och I hope that I 
meet you at campe connect if I get in är dock förmodligen inte störande för förståelsen 
i nämnvärd grad. Verbanvändningen håller sig på en mycket grundläggande nivå (se 
ovan), men i enstaka fall visar eleven att han kan hantera en mera avancerad verbbe
handling (If I for example went to; that I have learned some Franch). Vad gäller kongru
ens fungerar detta oftast (my dad thinks; it is good; they are fighting).

Grad av textbindning
Texten är strukturerad på ett enkelt sätt och indelad i tydliga stycken utifrån punk
terna i uppgiftsformuleringen. Eleven knyter an till dessa med konstateranden, förslag 
och enkla förklaringar och skapar på så sätt en relativt sammanhängande text. Han 
använder sig av beacuse/beacus upprepade gånger när han förklarar men kan även 
använda till exempel ett uttryck som one other thing. Den oprecisa användningen av 
pronomina som it och that är ibland störande för textbindningen och därmed för sam
manhanget i texten. Interpunktionen fungerar i större delar av texten, men ibland är 
den något osäkra användningen av komma och punkt störande.

Flöde i interaktion och produktion
Eleven uttrycker sig relativt sammanhängande. De inledande och avslutande 
 meningarna samt en del fraser, där han bygger vidare på formuleringar i uppgiften, 
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 liksom i viss mån verbbehandlingen bidrar till detta. Samtidigt finns det så mycket 
osäkerhet i texten, vilket framgår av ovanstående punkter, att läsaren förmodligen 
endast med någon ansträngning tillgodogör sig innehållet i vissa delar av texten. På 
grund av detta saknas egentligt flöde i texten.

Grad av mottagaranpassning
Brevet har en inledande hälsningsfras (Hey my name is), vars stilnivå är något talspråks
aktig och inte helt anpassad till mottagare och situation. Det finns också en tydlig 
avslutning (Sow this is my letter for you), men avslutande hälsningsfras i traditionell 
mening, försedd med avsändarens namn, saknas. Eleven har dock tydligt visat sitt in
tresse, använt sig av punkterna i uppgiften samt besvarat frågorna och kan sammanta
get sägas i någon mån ha anpassat sin text till syfte, mottagare och situation.

Språkliga strategier
Eleven verkar ha som strategi att tänja sitt språk och inte låta osäkerhet hindra att han 
använder sig av vissa ord och uttryck, till exempel laugese/laugish för language, som 
blir begripligt ihop med speak. Att översätta direkt från förstaspråket är en strategi 
som kan vara mindre lyckad, men, som redan beskrivits ovan, fungerar i någon mån i 
denna text. Strategin att följa uppgiftens upplägg verkar ge eleven gott stöd vid struk
tureringen av texten. Att eleven även utnyttjar uppgiftens ord och uttryck bidrar till 
interaktionen, och eleven kan sammantaget sägas kunna välja i huvudsak fungerande 
strategier i sin språkanvändning.

Här följer två okommenterade elevtexter, nummer 11 och 12, som bedömts mot
svara beskrivningen i samma värdeord som i resonemangen ovan:

Elevexempel 11

Hi!

My name is N. I am fifteen years old. I am a very happy girl and I like to meet other 
people very much! I live in X, a very small place there not so much happen. But I like 
to live here beacuse it feel safe here. I live whit my mother and youngsister in a house. 
I have four sisters more but two of them live in Y so I dont meet them so much. My 
other two sisters live here in X. I meet them more often. I like to have only sisters, I 
can talk whit them about everything, it feels good. Why I think I will join the camp is 
beacuse I like to meet other people and it would be fun to have more friends! Activities 
could be that all the teenangers sit in small groups and talking shortly about there 
life so everyone get to now eachother a little bit. I would be a great start on the camp 
I think. And then we can look at movies and just spend some time whit eachother. 
Out doors activities can be that we play football and maybe we can have a barbiecue! 
It would be nice. And we can have som teater or something. Mabye a show there 
everyone can sing and dance if they want to. This camp is great for teenangers that 
like to get some more friends and just love to meet other new people! And I think that 
it is so much to discuss when you join a camp like this.

Bye!
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Elevexempel 12

My name is X X. I am 15 years old. I live in a small town in Sweden. My hobbies is my 
friends and to ride with my skateboard.

I want to join the International Youth camp beacuse I like to meet new friends and things I 
dont see regulary. Then It’s good to learn from other people and places. And It would be very 
great to join this camp so I can meet new friends for life.

There is a lot of things we could do at the camp. Like theme sports so we can learn to know 
the other people on the camp. Like Football and sports there are teams so you have to 
coperate. Then it would be great to vote for things we can do. Because all can do anything 
you like. And all don’t have to do all of the things.

On the camp we could descuss aboute people that not have so good. Like children that lives 
on the streets. I think It is a very important thing to descuss. And then we could talk how it 
is in the places and lands we are from. How we live and things like that. That would be fun.

In the future it would bring people togeter and may be you can go more times than one and 
met more friends. That is the greatest. To see more of the world and met people. Then you 
learn other cultures from the whole world. Maybe you meet more friends for life. This camp 
is very good to people that want to learn aboute allsorts of things. Like other languides.

I realy want to go on this camp so i can get some experience from other countries. This was 
all from me.

/ X X 

Elevexempel 13

A letter to CONNECT

Hello, my name is N N and I am 15 years old. I’m from X, Sweden. My schools name 
is Y-skolan. I go my last year there. I like to go to school because I like to learn new 
things and because I have most of my friends there. I live with my parents, my sister 
and my dog in a red house. In my spear time I’m in the stable with my horse.

I would like to go on this camp because I like to meet new people and do new things. I 
think it’s good because you can learn about other countries, how the school works and 
talk to the people from other contries about their interests and hobbies.

I think a good activity would be to do some activities to get to know eachother better, to 
do interviews and ask questions about where diffrent peoples come from

One thing that I really want to discuss is the problem with world hunger. I think it’s 
unfair that some people are poor, some very very rich. Some people are fighting for 
their lifes to find food for one day. I just wonder how the world can be so mean. How 
can people live that way. Everyone in Sweden can get food and water everyday. And if 
we take Africa for example, everyday many people die there because they can’t get food 
or water. I want to discuss that because maybe we can make a diffrens. 

I think this camp is going to make people think more about the world, to be more 
careful what they say and do to eachother.

I think it’s going to be a great camp and make people think twice.

Best wishes from N N.
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Detta brev är skrivet av en elev som visar god vilja att engagera sig i det tänkta ung
domslägret. Hon skriver på ett relativt varierat och tydligt sätt när hon berättar om 
sig själv och förklarar sina skäl att vilja delta. En speciell frågeställning väljs ut och ges 
större fokus i texten, medan övriga punkter i uppgiften behandlas förhållandevis kort
fattat. Eleven jämför med förhållanden i Sverige och försöker problematisera det som 
för henne är huvudfrågan. Eleven formulerar sig till synes problemfritt på ett relativt 
sammanhängande sätt och med visst flyt på engelska. Å andra sidan är texten präglad 
av försiktighet vad gäller omfång och bredd såväl språkligt som innehållsligt, vilket kan 
vara en strategi för att inte riskera att uttrycka sig oklart. Texten visar viss anpassning 
till mottagare och situation. Den inledande hälsningsfrasen har en mycket ledig ton, 
medan den avslutande är väl lämpad i sammanhanget.

Nedan följer mer detaljerade kommentarer relaterade till värdeorden i kunskaps
kraven:

Språkets omfång och bredd
Eleven uttrycker och utvecklar ett innehåll genom att berätta, beskriva och förklara. 
Språket är relativt varierat vad gäller ord och strukturförråd (world hunger; unfair; 
fighting for their lifes; mean; be more careful what they say and do), och eleven använder 
sig till exempel av kontraster (some people are poor, some very very rich) samt indirekta 
och retoriska frågor (I just wonder how; How can people live that way.). Dock är varia
tionen i verbanvändning inte så stor, I think och I want to används upprepade gånger 
och innehållet fördjupas inte nämnvärt utan hålls på en ganska generell nivå (make a 
diffrens; be more careful). 

Språkets precision
På ett ytligt plan kan texten tyckas vara mycket tydlig tack vare att den i princip inte 
uppvisar några fel. Stavningen är god och verbbehandlingen fungerar väl. Samtidigt 
bygger texten bitvis på en del relativt innehållslösa, synonyma fraser som används uppre
pade gånger och inte preciseras eller nyanseras nämnvärt, till exempel i stycket där elev
en förklarar varför hon önskar att delta i lägret (meet new people and do new things; learn 
about other countries […] talk to the people from other contries; a good activity would be to 
do some activities). Detta tillsammans med bristen på variation i förrådet av verb orsakar 
att texten framstår som något försiktig och att den sammantaget blir relativt tydlig.

Grad av textbindning
Texten är ordnad enligt stödpunkterna i uppgiftsformuleringen och strukturerad med 
styckeindelning, även om denna inte är tydligt markerad. Det finns en röd tråd i fram
ställningen, och eleven binder ihop sin text framför allt genom flitig användning av 
because (I would like to go […] because; I think it’s good because; discuss that because) och 
skapar på så sätt en relativt sammanhängande text.

Flöde i interaktion och produktion
Eleven verkar kunna beskriva, berätta och uttrycka sina tankar relativt obehindrat och 
tämligen korrekt på den innehållsliga nivå som kännetecknar hennes text. Det finns 
egentligen inte något som verkar störande i den språkliga produktionen, men det 
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 förhållandevis magra innehållet samt bristen på ämnesmässig fördjupning påverkar 
flödet i kommunikationen. Sammantaget kan eleven sägas uttrycka sig med visst flyt.

Grad av mottagaranpassning
Eleven är medveten om brevformen, det efterfrågade ämnesinnehållet samt om brevets 
mottagare, vilket framgår både av att hon upprepar uppgiftens rubrik och använder 
sig av inledande och avslutande hälsningsfraser. Medvetenheten om stilnivå på häls
ningsfraserna är dock inte lika tydlig – inledningsfrasen är talspråklig, medan avslut
ningshälsningen stämmer väl i ett skriftspråkligt sammanhang. Detta, tillsammans 
med elevens sätt att använda sig av vissa av punkterna i uppgiften, förtydliga vad hon 
menar genom enkla exempel samt hennes förslag till frågeställningar att diskutera på 
lägret, visar på viss anpassning till mottagare, syfte och situation. 

Språkliga strategier
Vad gäller strategianvändning i en text av denna typ kan det vid första anblicken vara 
svårt att uttala något säkert. Eleven verkar å ena sidan inte använda sig av några tydliga 
strategier för att uttrycka det hon önskar, men å andra sidan kan det här också vara 
tal om vissa undvikande strategier. Vissa delar av texten präglas av upprepningar och 
enkla exempel (Everyone in Sweden can get food and water/take Africa for example […] 
they can’t get food or water; I think this camp is going to…/I think it’s going to be a great 
camp), vilket kan sägas vara en strategi för att bygga ut en text, när man inte har till
gång till ett ordförråd med stor bredd och variation. Sammantaget väljer och använder 
eleven fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen 

Här följer två okommenterade elevtexter, nummer 14 och 15, som bedömts mot
svara beskrivningen i samma värdeord som i resonemangen ovan:

Elevexempel 14

Dear miss Parks and mr Azizi

My name is N. I’m 15 years old. I live in X, Sweden. I have a mother, a father and a 
sister. We live in a house. On my freetime i like to play computergames, make homesites 
and play football. And of course be with my friends. I have no pets or any animals at all. I 
have a moped, a Yamaha DT50mx.

I’d like to join this camp. Becourse i think it would be a lifetime experiens. And i like 
meting new and intresting people.

I think it would be fun to go canoting or fishing, maybe play som football and just hang 
out. I am not so good at canoting or fishing. But i could help set up a football game. This 
cind of things are good at the start to get to know eatchother. Or hiking is good to band 
up with eatchother. Then when we know eatchother better i would like to discuss the rase 
cuestion. Why pepole beat up and kill people that they dont know becourse they look 
deferent or has another color of their skin or have a handikap, I think it is wrong to judge 
people from how they look. If one white person steels a DVD doesent it mean that all 
white people are robbers. I think that it is wery sad that people dont just get allong with 
eatchother, be course of a stupid person who have said that someting is wrong about 
that another guy has another color of his/her skin. And that collektive punishment are 
used in our sosiety, I think that the Natzism and the Rasism should be extinshed.
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I think this camp can be a great experiens. I think that people will get more aware of how 
difrent other people in other countres are. But we have a lot encoment to I belive.

Thank you for starting up this camp I think that it will only do good to the people that 
comes. Thank you for reding this letter. And i wish you a merry Christmas.

/ N

 
Elevexempel 15

To: intcamp@connect.ch

From: N_N@hotmail.com

My name is N N. I was born in May 1991 in X, Sweden. My greatest interests are tennis 
and being with my friends. I can’t live without my friends, what would I be without them? 
I’ve got my best friends, but it would be a pleasure to meet some new friends.

I do really want to join this camp, most because that I want to meet other young 
people. We could talk about how they celebrate Christmas for example. Typical things in 
their own countries, learn to accept every single person for the one that he/she is. I think 
that would be a good experience.

If I could join the camp, would I try to make those three weeks fun! Something that I 
could tell about when I come home again. Some activities could be: watch a movie, eat 
some snacks and have a great time. Maby we could test some sports, that are popular 
in other countries. Or, the first week we could have a tema: Europe. Do some stufs that 
are typical and popular in Europe. The next week could the tema be America. And the 
next week: Asia. That would be a great thing to do, and we’ll learn a lot about each other. 
Every single person could help out in that activity, tell the other peoples how they are 
used to do in their own country.

I would really like to learn more about the thing that I’ve allredy written about. It would 
be exciting to compare how we celebrate Christmas in Sweden and China for example. 
I think it would be a great knowledge, maby I could take a little something from the 
Chinese traditions in to Sweden? If I’d join this camp, I wouldn’t take it just like a normal 
camp. It would be memories for life, maby friends for life. And not just ”normal” friends. 
Friends from other countries. A very important thing with this camp is that you wouldn’t 
only learn things about other people, you would learn things about yourself too. I think 
if there would be lots and lots of these type of camp, racism wouldn’t be as big as it 
is now. People would learn to accept people from other countries in a young age. Then 
they’ll learn their children to accept everybody, then they’ll learn their children and so on.

I think that camps like this is a very good thing for the future. You’ll learn so much 
about other people and the most important thing: you’ll accept them, even if they’re 
black, white or yellow! The colour or country doesn’t tell a thing about the person that you 
actually are. Many people would learn from this, and I would! Because racism aint a good 
thing. And we should do everything to get an end of it.

I’m looking forward to join your camp, and I hope that I will.

N N
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Elevexempel 16

Dear Amanda and Josef

My name is N N and I am 15-years old. I come from a small town named X. X lies in 
the middle of Sweden and is a very nice town. My interests are sports, music, art and 
of cuarse meeting new people. I want to participate in The International Youth Camp 
because I want to learn more about other countries and cultures, most of all I want to 
meet new people and represent Sweden. I think that it would be a great experience 
because i don’t know how it is to live outside Sweden and I think that I would grow as 
a person.

Something I want to do is celebrate new traditions and learn more about different 
cultures. that’s why I think that it would be a great idea that everyone gets to decide 
what we will do one day and show something from their country. When it’s my turn I 
think that I would celebrate what we in Sweden call ”Midsommar”. We would dance 
”Little frogs” and eat typical Swedish food. One thing I want to discuss is why many 
kids in my age dont know anything about other cultures and how we can change that. 
I know that we need to make people aware of that there are many more cultures and 
way of life then in Sweden. I think that it is very important to unite more countries with 
eachother so that we can start making the world a better place togheter. I think that 
The International Youth Camp is a great idea and I believe that when I come home I am 
gonna be more open to other cultures and my friends will notice that, and they will do 
the same. I would keep in touch with my new friends and we could learn more about 
eachother over the internet or by letters. It wont change the world right away but if a 
few people goes to ”IntCamp” every year we could change the way of living and then 
our children would have more respect from the start and their children even more. Of 
cuarse we can change the world today but only if we get more people to understand 
and that is difficult. The best way I can think of is International Camps and thats why I 
want to a part of it.

I look forward to meeting you

N

 
Eleven som har skrivit detta brev utgår på ett självständigt sätt från den givna uppgif
ten när han skriver ett personligt, eftertänksamt och engagerat brev. Innehållet är fyl
ligt och oftast väl förklarat, även om det i någon mån fastnar i den kulturella aspekten 
och ämnet därför inte blir helt utförligt behandlat. Tack vare stort omfång och bredd i 
ord och strukturförråd uttrycker eleven sig relativt varierat, tydligt, sammanhängande 
och med flyt, när han skriver om det tänkta ungdomslägret och förhållandevis exakt 
förklarar vad han tror det skulle kunna leda till i framtiden. Brevet uppvisar viss an
passning till mottagare och situation genom att hälsningsfraserna är väl lämpade i sam
manhanget, vilket med något enstaka undantag även gäller stilnivån i brevet i övrigt. 
Avsnittet om midsommar och vad som ingår i firandet kunde förklarats tydligare, även 
om eleven också med sitt försök att förklara visar viss medvetenhet om att mottagaren 
inte kan förväntas vara insatt i svensk språk och kulturbakgrund.
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Nedan följer mer detaljerade kommentarer relaterade till värdeorden i kunskapskraven.

Språkets omfång och bredd
Eleven uttrycker sig självständigt och verkar ha tillgång till en relativt varierad och 
bred språklig repertoar. Ord som represent, celebrate och notice samt uttryck som make 
people aware of, keep in touch with, the way of living och even more är exempel på detta. 
En viss upprepning av enkla verbuttryck som I want to, I think och I know förekom
mer, men eleven använder också I believe. Sättet att använda sig av synonymer eller 
egna fraser för ord och formuleringar i uppgiften (participate för join; great för good; 
Something I want to do för activities) visar att elevens språk är relativt varierat med av
seende på omfång och bredd.

Språkets precision
Eleven behärskar genomgående tempus och verbformer väl, vilket bidrar till att skapa 
tydlighet i budskapet. Detta gäller i synnerhet ganska avancerad användning av mo
dala hjälpverb som could och would (it would be a great idea; We would dance; I would 
keep in touch […] and we could learn more) samt uttryck med ingform (we can start 
making; look forward to meeting you). Några exempel på användning av prepositioner 
stärker intrycket att eleven kan uttrycka sig precist och idiomatiskt (kids in my age; over 
the internet or by letters). I något fall blir orsaks samman hanget i det skrivna lite oklart 
– vad som avses med we could change the way of living and then our children would have 
more respect from the start är inte helt tydligt. Det sammantagna intrycket är dock att 
eleven genomgående uttrycker sig tydligt och på det hela taget endast gör få och små 
misstag (enstaka kongruens och stavfel), som inte stör läsningen och kommunikatio
nen. 

Grad av textbindning
Det finns ett klart sammanhang och en röd tråd i texten, även om eleven inte har 
gjort detta lätt synligt för läsaren genom en tydlig stycke indelning. Att texten är sam-
manhängande framkommer framför allt genom elevens sätt att referera till uppgifts
formuleringen med egna uttryck och synonymer, vilket redan beskrivits ovan. På det 
innehållsliga planet är eleven noga med att förklara åsikter och samband (because; that’s 
why) och han fogar ihop sina tankar på ett logiskt och strukturerat sätt (Something I 
want to do is…; When it’s my turn; One thing I want to discuss is…; but if a few people 
[…] we could […] and then our children would), vilket ytterligare bidrar till intrycket 
av en väl sammanhållen text.

Flöde i interaktion och produktion
Med undantag för det oklart uttryckta orsakssammanhanget, som beskrivits ovan, är 
intrycket att denna text är skriven av en ganska driven skribent som förmår uttrycka 
ett budskap obehindrat och med flyt. Med en ändamålsenlig vokabulär, som till exem
pel innehåller en del förtydligande adjektiv, samt med struktur och god textbindning 
skapas flöde och sammanhang i texten.
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Grad av mottagaranpassning
Eleven visar tydligt att han tar uppgiften på allvar när han behandlar de flesta av punk
terna i uppgiften på ett ingående och engagerat sätt. Han visar viss medvetenhet om 
mottagaren i avsnittet om midsommar med formuleringen what we in Sweden call, 
men avstår från att tydligare och mera ingående förklara det svenska ordet/begreppet 
”Midsommar”, som han dock förser med citationstecken. Inte heller fenomenet ”Små 
grodorna” får någon förklaring. Han nöjer sig med att översätta till ”Little frogs”. Bre
vets inledande och avslutande hälsningsfraser är väl lämpade i sammanhanget, medan 
uttrycket I am gonna får betraktas som något talspråkligt. Sammantaget kan brevet 
sägas vara skrivet med viss anpassning till mottagare, syfte och situation. 

Språkliga strategier
Att använda sig av de möjligheter och den inspiration som finns i den givna uppgiften 
är en strategi för skrivande som eleven här har utnyttjat med gott resultat. Det sätt 
som eleven angriper texten på innebär att han visar sig kunna välja och använda sig av 
väl fungerande strategier som förbättrar interaktionen och för den framåt på ett kon-
struktivt sätt.

Som redan nämnts knyts texten på ett säkert, självständigt och skickligt sätt till 
uppgiften, och eleven visar att han förmår formulera sina tankar och uttrycka sig täm
ligen obehindrat på engelska, egentligen utan att behöva använda sig av andra strate
gier i sitt skrivande.

Här följer två okommenterade elevtexter, nummer 17 och 18, som bedömts mot
svara beskrivningen i samma värdeord som i resonemangen ovan:



36 KoMMeNtarMaterIal tIll KuNSKapSKraVeN I eNgelSKa

Elevexempel 17

Hello Amanda and Josef!

My name is N. I live on an island in Sweden, called X. I turned fifteen in April. Since I’m 
a “springkid”, I love to spend mutch time outdoors, but I don’t complaine to activities 
indoors.

I’m verry interrested in different countries and it’s different cultures. To go to this 
exroder nary international camp would be a great, and verry amusing, oppertunety 
for me to get to know more ”real” things than I can read in books etc. I do believe 
you get a more fare picture of things if you discuss it with involved people, instead of 
reading loads of texts. During the camp weeks, I would like to see “friendship” as a 
main-theme. The first step to a better world is better realationships among the people 
who lives in it. In the evenings, according to the weather, we could have barbecue-
evenings, have turnaments in games like chess, watch movies and perhaps even 
make our own. We could take night baths and tell eachother stories from or about our 
countries. These things will bring us together as a group. As friends. In daytime we 
could for example have like juniors’ congress. Sitting around, bring up important and/
or interresting questions. Then we all represent different countries and tell the others 
how this question matters to and in that country. What we think, what we would like to 
change and why. In that way I think we’ll learn to see the “bigger picture” and become 
more understanding, wich is a must in the future. What I could do to help out? I’m 
verry into movies so I could arrange our own producing. I could also come up with 
questions for the congress and organize it. Probobly we’ll all make new friends, so in 
daytime we could also have “freetime” when you can take baths, play games outdoors 
or just hang out, listen to music indoors.

The violence is a big issue that I would like to discuss. Since it’s a growing issue all 
over the world, I don’t think we can “waste” any time. The more we discuss and find 
out about violence and it’s different types, the more convinsing is it that we’ll acctually 
make it less and even solve some of it totally. This IS a verry important question, 
because if we don’t solve it, the world will become a “living hell” where nothing or no 
one can “grow” and develope.

A camp like this is a splendid idea! If we, the futures adults, become friends and look 
into our own and our country’s situations, the future surely won’t have as mutch wars 
and complica tions as it has today. So it’s not only that we kids have a great time and 
make new friends for today, our countries make friends. With each other and with a 
communicated, safe future. If that isn’t splendid, great, amazing and particullarly FUN, 
then what is it?!

Thank you for a great oppertunety!

I hope I’ll see you this summer, ’cause I’d love to spend three weeks at The 
International Youth Camp CONNECT.

Thank you!

Love

N N

Sweden
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Elevexempel 18

Hello!

My name is N and I am 15 years old. My hobbies include playing basketball, volley ball, 
reading and spending time with my friends. I have 2 siblings, they are both older then 
me and a cute dog. I live about 2 km from school and near a sportcenter.

I would like to join your camp because I want to meet new people from around the 
world and learn the ways of new cultuers (kulturer). By learning to interact with cultuers 
at a young age you can stop the descrimination that roams freely across the world. 
Getting back to the subject I’d like to join your camp, its seems that you see things 
from the sam angle as I do. If I am to join your camp I would like to give you some 
advice about your activities. We should have a lot of exersize activities, sport is the 
right word in this case. Basketball, soccer, beach volley, tennis stuff like that, and if its 
raining we could play ping pong, floarball and ”clean your room”. We could also read, 
cook, wrestle if the weather is bad. I would have a lot to contribute to these things 
I’ave told you, since I am the academic type and the sporting type I’ve been lucky in 
my life. I missed something there we should have debattes, and talk about interesting 
subjects, like death penalties and so forth. If you have this debatte you will be able 
to see how your comrades, ops scratch that I mean friends behave in an multi culture 
invoirnment. So you know who you can be friends with.

Continue with this and most of the descrimination will be gone, we must make the 
world a better place to ensure that the future will be nonviolent for our children. No 
man is more superiour than a women or the other way around. We are all the same. We 
must rise like a wave and crush the hate and warmongering beneath our boot heal or 
wave.

The End.
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5. avslutningsord

Det här materialet har lyft fram hur lärare kan tolka och förstå kunskapskraven genom 
att analysera olika aspekter av dem. Detta är ett arbete som lärare utför både systema
tiskt och intuitivt när de gör bedömningar av elevers kunskaper. 

Det kommer aldrig att vara möjligt att en gång för alla slå fast exakt vilka kunska
per eller prestationer som krävs för att motsvara ett specifikt värdeord. Vad innebär det 
egentligen att ha ”mycket goda kunskaper” om något? Det skulle kräva en beskrivning 
av alla upptänkliga situationer som kan uppstå, och likaså en beskrivning av alla möj
liga elevprestationer för att entydigt kunna besvara den frågan. 

Vad man däremot kan göra är att försöka ringa in vilka bedömningsaspekter som 
man kan utgå från i bedömningen. I detta arbete är samtal kollegor emellan centralt. 
När lärare gör systematiska analyser av kunskapskraven och därefter diskuterar dem 
inom professionen blir det möjligt att utveckla en större samsyn och ett gemensamt 
språk för att beskriva kunskapsnivåer och prestationer. 

Det är inte ett arbete som kan utföras centralt för att därefter överlämnas till de 
verksamma lärarna. Skolverket utfärdar kunskapskraven och erbjuder därefter olika 
slags stöd för att arbeta vidare med dem. Men det är lärarna som gör bedömningarna i 
praktiken. Deras kunskap om styrdokumenten, eleverna och om undervisningens fak
tiska innehåll är det som ytterst kan göra bedömningen säker och rättvis. 

material från skolverket som kan vara till hjälp vid bedömningar:

www.skolverket.se/forskolaochskola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/
laroplanforgrundskolan

www.skolverket.se/provochbedomning

http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/laroplan-for-grundskolan
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/laroplan-for-grundskolan
http://www.skolverket.se/prov-och-bedomning
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