
Förändringar i 

engelska
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Innehåll

• Reviderad ämnesplan tillämpas från 1 januari 
2022

– Bakgrund och arbetsprocess

– Förändringar i korthet

– Användbara resurser för implementering

– Frågor och diskussion

• Ny princip för betygssättning planeras tillämpas 
HT22

• Engelskämnet i framtidens ämnesutformning
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https://www.peoplematters.in/article/change-management/change-management-the-more-things-change-the-more-they-stay-the-same-24605
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Ett sammanhållet system

• System från grundskolan till gymnasial 
utbildning med nivåer som är nära kopplade till 
Gemensam europeisk referensram för språk: 
GERS.

• Gymnasial utbildning berörs av steg 1-7 där 
engelska finns på steg 5-7.
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Övergripande syften

• Ge lärare bättre arbetsverktyg för undervisningen.

• Stärka kvalitén och likvärdigheten i undervisningen.

• Syfte och centralt innehåll ska få ett tydligare fokus.

• Mer tillförlitliga och rättvisande betyg.

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY-SA-NC

http://judykat.com/ken-judy/continuous-process-improvement-deliver-less-at-better-quality-achieve-more/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Revidering – inte reform

• Den grundläggande strukturen behålls.

• Läroplanens inledande delar berörs inte.

• Betygsskalans utformning berörs inte.

• Behoven är olika i olika ämnen.
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Problembild i engelska

• Kunskapskravens omfattning, detaljnivå och tydlighet

• Det centrala innehållet

✓Samstämmighet genom samordning mellan skolformerna

✓Konkretisering genom fler exempel

✓Tydligare progression

✓(Omfattning)
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Samverkan och synpunkter

• Webbenkäter

• Grupper av lärare och forskare

• Intresseorganisationer, fackförbund och 

myndigheter

• Remiss till lärare och allmänhet

• Regeringen

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY-NC-ND

https://leadershipwatch-aadboot.com/2013/08/28/leading-change-3-key-reasons-why-great-leaders-are-reluctant-to-compromise-2/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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Förändringar i korthet
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Ämnets syfte

• Strategier är strukna i de mål för ämnet som 

avslutar syftet, men de finns kvar i centralt innehåll.
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Centralt innehåll

• Det centrala innehållet har fått en språklig översyn 

och är samordnat mellan den gymnasiala 

ämnesplanen och grundskolans kursplan.

• Det står tydligare i det centrala innehållet vilka 

språkliga företeelser som kan bidra till variation och 

anpassning.

• Antalet texttyper är minskat i det centrala innehållet.
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Exempel: strategier

Eng 5 tidigare: Strategier för att lyssna och läsa på olika sätt och med olika 

syften.

Strategier för att uppfatta detaljer och dra slutsatser om innehåll och 

budskap, till exempel att visualisera, associera, återberätta, förutse 

och ställa sig frågor. 
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Exempel: sökning av innehåll och källkritik

Engelska 5

- Sökning av innehåll i 

muntliga och skriftliga 

källor av olika slag och 

utifrån olika syften. 

Värdering av källornas 

relevans och 

trovärdighet.

Engelska 6

- Sökning av innehåll i 

större textmängder, eller 

längre sekvenser av talat 

språk, i källor av olika slag 

och utifrån olika syften. 

Värdering av källornas 

relevans och tillförlitlighet. 

Engelska 7

- Värdering av 

användbarhet hos 

källor av olika slag och 

utifrån olika syften.
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Kunskapskraven

• Hur eleven visar sin hör- och läsförståelse är struket.

• Strategier för lyssnande och läsning är strukna i kunskapskraven men finns 

kvar i centralt innehåll.

• Bearbetning och förbättring av muntliga och skriftliga framställningar är 

flyttat från kunskapskraven till centralt innehåll.

• I kunskapskraven står vad eleven ska visa för kunskaper i talat språk skilt 

från vad eleven ska visa för kunskaper i skrivet språk.

• Kunskapskravens värdeord när det gäller framställningar och interaktion är 

mer lika för att underlätta en sammantagen bedömning.

• Kunskapskraven uttrycker att eleven ska visa källkritisk medvetenhet.
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Strategier

• Eng 5 tidigare: Dessutom kan eleven välja och använda i huvudsak 

fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar 

interaktionen.

Dessutom använder eleven strategier som i viss utsträckning

underlättar och förbättrar interaktionen.
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Söka, välja, värdera i steg 5–7

Tidigare krav för E i engelska 5

• Eleven kan välja och med viss säkerhet

använda strategier för att tillgodogöra sig 

och kritiskt granska innehållet i talad och 

skriven engelska.

• Eleven väljer texter och talat språk från 

olika medier och kan på ett relevant sätt 

använda det valda materialet i sin egen 

produktion och interaktion.

Nuvarande krav E–A steg 5–7

Eleven väljer med källkritisk 

medvetenhet innehåll från muntliga och 

skriftliga källor av olika slag och använder 

på ett relevant / effektivt / 

problematiserande sätt det valda 

materialet i sin egen produktion och 

interaktion.
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Stöd i implementering

• Skolverkets ämnessida för den reviderade ämnesplanen i engelska 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-

i-arbetet/andrad-amnesplan-i-engelska

• Nytt kommentarmaterial till ämnesplanen 

https://www.skolverket.se/publikationsserier/kommentarmaterial/2021/kom

mentarmaterial-till-amnesplanerna-i-moderna-sprak-och-engelska

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/andrad-amnesplan-i-engelska
https://www.skolverket.se/publikationsserier/kommentarmaterial/2021/kommentarmaterial-till-amnesplanerna-i-moderna-sprak-och-engelska
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Frågor och diskussion
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Ny princip för betygssättning för A-D

• Regeringen vill föreslå riksdagen att läraren ska 

göra en sammantagen bedömning av elevens 

kunskaper i förhållande till betygskriterierna och 

sätta det betyg som bäst motsvarar elevens 

kunskaper. För alla godkända betyg ska dock 

samtliga kriterier för betyget E vara uppfyllda. 

• Föreslås gälla från 1 juli 2022. 
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Ämnesbetyg
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Betygsutredningen 2018

Betänkande av betygsutredningens ”Bygga, bedöma, betygssätta”

Länk: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-
utredningar/2020/08/sou-202043/

Skolverket förbereder inför ett uppdrag rörande ämnesutformning inom gymnasieskola, 
gymnasiesärskola och komvux. 

Regeringens förslag – start för tillämpning 1 juli 2025.

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/08/sou-202043/
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Inriktning på arbetet
▪ En eller flera nivåer inom ett ämne

▪ Progressionen tydliggörs i ämnesplanerna 

▪ Omfattningen av det centrala innehållet ses över

▪ En uppsättning betygskriterier för samtliga nivåer i ämnet

Längre, mer sammanhållna ämnen innan betyg

Utifrån behovsanalys

▪ Stärka det tredelade uppdraget 

▪ Uppdatera utbildningarna
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Modellen för ämnesbetyg 

Exempel 1: Eleven får ett godkänt betyg i ämnet.

Betyg i ämnet på 
nivå 1

Betyg i ämnet på 
nivå 2

Betyg i ämnet på 
nivå 3

E-A

E-A

E-A

Examens-
bevis
(och 

motsv.)

Varje gång ett nytt betyg ska 
sättas i ämnet gör läraren ett 

nytt ställningstagande av 
elevens samlade kunskaper 
utifrån betygskriterierna för 

ämnet och i förhållande till det 
centrala innehållet som gäller 
för aktuell nivå. Det betyg som 
sätts efter en nivå återspeglar 

elevens kunskaper i ämnet upp 
till och med den aktuella nivån.
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Engelska

• Ett sammanhållet engelskämne i tre nivåer, 

engelska 1, 2 och 3.

• En uppsättning betygskriterier för engelska 1-3 utan 

detaljerade värdeord för bedömning av produktion 

och interaktion.
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Lägesuppdatering hösten 2021

Proposition till riksdagen preliminärt i slutet av 2021 

Skolverkets pågående arbete

– Gymnasiegemensamma ämnen

– Examensmålen, programmål, programstrukturer

– Samtliga övriga styrdokument

Referensarbete 

Kommunikation – prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/aktuella-

forandringar-pa-gymnasial-niva/nya-amnesbetygsreformen

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/aktuella-forandringar-pa-gymnasial-niva/nya-amnesbetygsreformen
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Några hållpunkter

▪ Första remissen ca. februari – mars 2022: de 

gymnasiegemensamma ämnesplanerna, 

examensmål, programmål och programstrukturer

▪ Andra remiss ca. december 2022 – februari 2023: 

alla övriga ämnesplaner samt programstrukturerna i 

de delar som Skolverket beslutar

▪ Tillämpning av ämnesbetyg: 1 juli 2025




