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ABSTRACT 
The purpose of this essay is to find out if there are any differences between what teacher 
trainees expect and what teachers claim in a number of areas in English teaching at upper 
secondary schools. More specifically, are there any differences in expectations and claims 
between the two groups when it comes to the use of course books, the national tests, setting 
grades, grammar teaching and the use of movies in course A English. The involved trainees 
were on their last year of teacher training and the involved teachers had worked for a 
maximum of two years. In order to carry out the research, both quantitative- and qualitative 
interviews with teacher trainees and teachers were done. In the quantitative interviews, 
trainees and teachers answered questions about the mentioned topics and were also asked to 
write what they expect or claim to be the most difficult and easy area in the English teaching 
classroom. In addition, the qualitative interviews with six trainees and teachers gave voices to 
what the two groups declared.    
According to my findings, there are differences in all but one topic. The conclusion also 
suggests what can be made in teacher training education in order to declare the gap between 
trainees and teachers become smaller.   
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1. INTRODUCTION 
Skolverket’s curricular documents bring up both what a teacher should teach, how a teacher 
should teach and how a teacher should be. The vast majority of all the literature written about 
teachers is about how a teacher should be and behave, leaving the what and how behind. 

During a teacher training class in the spring of 2009 at Växjö University the lecturer 
Peter Borén (April 16) gave a comparison between a teacher working his first day and a 
doctor working his first day. The core of this comparison was that the teacher had no one to 
rely on. It was as if the teacher should know everything from start with no backup.  

This does not mean however, that a new teacher, fresh out of university is totally lost 
at work the first days. During teacher training, a teacher trainee spends several weeks 
practicing in real schools with real pupils. Still, a common thought from a new teacher is that 
he or she feels alone with no backup in the typical situation for a teacher, that is – in front of a 
class, trying to teach what Skolverket has decided what is important in different school 
subjects.  

A teacher trainee who will teach at Swedish upper secondary school has to spend four 
and a half years of his or her life studying at university. This time spent is divided into three 
sections where the students study the two subjects they are going to teach in, for example 
Swedish, English, chemistry or something else. The third part of the training is teacher 
training. It is here students train on how to become good teachers. After these years at 
university, the teacher trainee becomes a teacher, that is, a trained professional. The new 
teacher is by now expected to know how to combine knowledge in two upper secondary 
subjects together with knowledge in educational science. The teacher’s expectations on what 
to come should now also be quite consistent with what an already practicing teacher is 
experiencing. But when reading literature about new teachers on the job, the expectations are 
not consistent with the actual work of a teacher.  

This may also mean that there are differences between expectations on what to do as a 
teacher in specific subjects e.g. chemistry or biology and the actual knowledge what to do and 
how to do it. 
 
1.1 Aim  
In this research, I want to find out if there is a difference in opinions that concern what English 
teachers who have worked for a maximum of two years compared with English teacher trainees 
who are on their final year in teacher training. If there is a difference, I will also try to find out in 
what way. In order to do this the following research question will be asked: 
 
How do final-year trainee English teachers and English teachers who have worked for 
about a year differ in their opinions about the teaching of English? 
 
2. BACKGROUND 
This section is divided in two parts. The first part is a short introduction to the school system 
that the teachers and teacher trainees are either working with, or will work later with after 
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they have received a degree in teaching. It will explain how the system works and also how 
the actual English course, which is in focus here works. 
The second part of the section will bring up a theoretical background. The theoretical section 
is in itself divided into three different focuses. The study focuses on teacher trainees and what 
they expect to be problematic in teaching from a universal view while another focus on new 
teachers and what they experience as problematic in teaching from a universal view. The 
study also focuses on different aspects of English teaching.    
 
2.1 General background 
The Swedish upper secondary education is a non-compulsory school form for young people 
who have finished compulsory school. They are entitled to five years of education but most 
common is a three year program. “Upper secondary education provides a platform of 
knowledge for further studies and for a future career” (www.skolverket.se). 

  There are seventeen national programs which last three years. The programs are 
divided into different courses, some are mandatory and some are optional. It all depends on 
which programme the pupils choose (Ibid). Something that should not matter is where in 
Sweden and which school the pupils choose to study at. The pupils shall, according to the 
Education Act (1985:1100, ch 1, p 2), “irrespective of gender geographic residence and social 
and financial circumstances have equal access to education in the national school system for 
children and young persons. The education shall be of equal standard within each type of 
school, wherever in the country it is provided” (www.sweden.gov.se). This means of course 
that all schools should have the same kind of education for the pupils.  

All pupils who are studying at the upper secondary school in Sweden have some 
subjects that are mandatory, irrespective of the program the pupils are studying. There are 
eight core subjects and among them there is Swedish, English, and mathematics. When it 
comes to English it is course A, the first course of English that is mandatory for all pupils in 
upper secondary school in Sweden. 

    English as a subject in upper secondary school is viewed as something that is very 
important for the pupils’ life world. Skolverket says that English is the dominant language in 
the world: 

 
[and] thus plays a central role in the Swedish school. The subject aims at developing an all-round communicative 
ability and the language skills necessary for international contacts, and an increasingly internationalised labour 
market, in order to take advantage of the rapid developments taking place, as a result of information and 
communications technologies, as well as for further studies  
(www.skolverket.se) 

 
As mentioned above, the course that is mandatory for all pupils is course A. Upper secondary 
school offers three courses in the English subject. They are divided into A, B and C. While 
the B and C courses aims to heighten and intensify pupils’ knowledge of the English 
language, the A course is a continuance of the compulsory school’s English course (ibid). 
“Pupils continue to build up their ability to communicate in English in different situations. 
The course should increase pupils' confidence in their own language ability in English. The 
course provides opportunities to read for pleasure, knowledge and cultural familiarity” (ibid).    
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It is this system this research focuses on.   
 
2.2 Theoretical background  
 
2.2.1 Teacher trainees  
Rannström has written a thesis, Lärarstuderandes föreställningar om sin kommande 
yrkeskunskap (1995) on teacher trainees’ expectations of their future professional knowledge. 
Even though the thesis focuses on general expectations and does not discuss English teaching 
in any specific way, there is some material that is worth bringing up. When it comes to a 
teacher’s knowledge of subject, it is very important for the teacher to transform his or her 
knowledge into meaningful exercises which will create an interest in the pupils. If the teacher 
fails to do this, the quality of the teaching will be lost. Teacher trainees also said that there is a 
correct teaching method and hence, there are also incorrect methods. The difference is that in 
a correct method the teacher is teaching with a holistic view by contrast to just mediating facts 
about a subject. In addition, trainees mentioned the importance of not stopping to develop as a 
teacher but always keeping ahead with new information in the society.  

Paulin studied in her thesis Första tiden i yrket – från student till lärare (2007) how 
teacher trainees and new teachers viewed the profession of a teacher. Paulin argues that 
trainees feel insecure in many aspects. The most common are knowledge about teaching 
material and how to use it, evaluation and grade setting and planning. On the other hand, most 
trainees in her study felt confidence when it came to knowledge of the subject. Paulin gives, 
what can be interpreted as a warning when she says that trainees’ pre-knowledge of what it is 
like to work as a teacher creates a filter that follows them through the entire training. In this 
filter the trainees select what fits them and takes away what does not fit them which may 
cause problems.  

Still, there has been a lot of criticism of the current teacher training in Sweden. Among 
other things, trainees have complained about the lack of balance between knowledge in 
didactics and subject and how theories of subject and method can be put into practice. 
Furthermore, the training has been subjected to be vague and of lack of demand (Fransson & 
Morberg, 2001). 
 
2.2.2 New teachers 
Paulin (2007) discusses what kind of problems new teachers face and experience when 
working the first year. If the social problems are disregarded, there are other problems for the 
language teachers. Lack of material is one. Due to the new teachers testing of different 
material during their first months at work, the material and hence, ideas of how to teach start 
to run out. Because of this, many teachers in Paulin’s study started to use course books even 
though they said before that they were planning on teaching without books. Some teachers 
question the idea of national tests and believe they have too much influence on the subject. 
Furthermore, the study shows that the new teachers have problems connecting the grading 
criteria to the course plan and they feel they do not have enough experience on how to set 
grades. The knowledge of one’s subject also causes problems for some teachers. Fransson & 
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Morberg also mention this with an addition that new teachers have problems with setting the 
right level on the actual teaching (2001) 
 
2.2.3 English teaching 
English teaching in Sweden changed quite dramatically in the 70s and 80s. Before the change, 
the curriculums prior to Lgr69 focused more on vocabulary, pronunciation and grammar than 
on communicative skills that became more of a priority from 1969 and forward. What became 
important was communicative competence; this term was actually coined back in 1968 by  
language sociologist Hymes and was defined as “what a speaker needs to know to be able to 
communicate effectively in culturally significant settings” (Hymes in Malmberg 2001:19). 

The reason Sweden became so involved with this influence had much to do with being 
part of the European Council since the start in 1949. The European Council serves as a 
platform for educators and teachers in Europe (Andered 2001). The council adapted this kind 
of thinking in general and after Jan van Ek who was a member of the council published his 
book The Threshold Level (1975); the council and hence Sweden, tried to form this way of 
thinking when looking at language teaching (Malmberg 2001). Malmberg (2001) argues that 
the impact of van Ek was very large in Sweden and it can be clearly seen when comparing 
van Ek when he writes: “…in planning the foreign language learners’ facilities we do not only 
seek to address the learners’ cognitive powers but also their psychological, their emotional, 
their social conditions” (van Ek in Malmberg, 2001:18, van Ek 1986:8) with Skola för 
bildning (1992) where it says: “…in the school work the intellectual as the practical, the 
emotional and esthetic aspects shall be respected” (49, my own translation). The concept 
communicative competence, or as it is called in Sweden – communicative language ability is 
now one of the central parts of Lpo94 and Lpf94. It should also be noted that the course plans 
and grading criteria were revised in the year 2000. The reason for that is among other things, 
changes of structure in the society like the development of information technology and an 
increased internationalization and cultural diversity (Malmberg 2001).   

The information in the course plans for English for upper secondary school gives a 
clear picture of what language teaching is all about. Communicative language ability is what 
is important and the ability is complex. Language today is not a separated subject but a tool 
for a transition from national to international. Due to the fact that language knowledge leads 
to deeper understanding of cultures and vice versa, all activity in the language classroom must 
have great diversity. In other words – a teacher at the upper secondary school in Sweden 
should act for a collective language view where a diverse communicative language ability and 
inter-cultural understanding are in focus (Ibid). 
 
2.2.4 The Topics 
This part of the essay presents the topics analyzed later. Because there are five topics that will 
be discussed the information below is quite short in order to keep the reader on track and not 
lose him- or herself in too many sources of information. The five topics that were discussed 
are: 
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- The use of course books 
- The national tests 
- Setting grades 
- Grammar 
- Showing movies in class 

 
2.2.4.1 The use of course books  
Ur (1996) argues there are both good and bad effects using a course book. The most important 
to think of as a teacher is how it fits the teaching style of the teacher. Also, what kind of class 
the teacher has depends.  
 
2.2.4.2 The national tests 
The ambition of the national tests is to concretize the view of knowledge and language in the 
curriculums and course plans. They should, according to Erickson (2001) function as support 
for the teachers when they are assessing the knowledge of the pupils.  

Skolverket has declared that a national test does not test all the skills a pupil has to 
show for a course grade and thus, the test cannot decide a pupil’s grade at the end of a course. 
On the other hand, a study made by Skolverket showed that 84% of the pupils in the studied 
four schools received the same course grade in English A in spring 2001 as the grade in the 
national tests (2003). 
 
2.2.4.3 Setting grades 
As mentioned earlier in the discussion of English course A, there are several goals to attain in 
order for a pupil to pass the course. In Betygsboken 2 (Skolverket 1996) the purpose of 
teaching English is to give the pupils so much knowledge of the language and culture that 
they can use the language in different contexts. Because the course plan is so focused on the 
communicative aspect, the teacher must find a balance between the skills in speaking, writing, 
listening and reading that each pupil gives examples of. 

According to Sundell (2001) the G-level is very low. The goals that are to be attained 
by the pupils are communicative; hence, the accuracy of the language cannot be essential. 

Grades are G, VG and MVG where G is pass, VG is pass with distinction and MVG is 
pass with special distinction. The higher grades, VG and MVG, are completely concentrated 
on the communicative, receptive, interactive and productive skills. The criteria that mention 
culture, planning and responsibility are not mentioned at all in the higher grade criteria 
(Malmberg 2001).    
 
2.2.4.4 Grammar 
Hedström (2001) argues that teaching grammar in upper secondary school can be hard. On the 
one hand differentiated grammar knowledge is both inevitable and natural. But, the span in 
ambition, interest and skill is many times very large. On the other hand there are pupils that 
have not learned to use a basic form of grammar at the same time as there are pupils that will 
reach a very high competence in the area, all this in the same classroom. To a certain extent a 
teacher can and should let the grammar teaching be something that pupils are responsible for 
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themselves but to completely do that is wrong. A grammar book is also something that 
Hedström mentions that should be given to pupils even though this is probably not the case in 
today’s school. With today’s interpretation of the communicative ability where fluency is 
much more important than accuracy, grammar has taken a couple steps back and is supposed 
to be more embedded in the communicative ability teaching (Malmberg 2001).  
 
2.2.4.5 Showing movies in class 
Svensson (2008) connects movies with literature. She gives examples in her work Gör 
klassikern till din egen of how a teacher can combine literature studies with movies on the 
same theme. Svensson argues for the involvement of pupils when using movies and suggests 
that teachers should use movies as one instrument among others that work in parallel when a 
class studies a theme of some kind. 

According to a study named Rapport 284 (Skolverket 2006) where teachers’ 
relationship to teacher material is in focus, some interviewed teachers argues that showing a 
movie is a sort of reward for the pupils. The teacher did not do so much work around the 
movie, just some word translation.  

Also, Ur (1996:191) points to the importance of real language in showing movies: “[it] 
is an excellent source of authentic spoken language material; it is also attractive and 
motivating”.  

To show a movie for the pupils in a class can on one hand be both very stimulating 
and therefore good for the pupils but on the other hand the decision to show a movie can fall 
flat where the pupils receive no challenge from the teacher and the movie session becomes 
nothing but a reward.  
 
3.  MATERIAL, METHOD AND METHODOLOGY  
 
3.1 Choice of material  
Both groups, that is the teacher group and the teacher trainees group were interviewed by using 
quantitative questionnaires and qualitative interviews. This was important in order to find as much 
information as possible, meaning that the quantitative interviews gave information from a larger 
number of people while the qualitative interviews gave in depth and specific information from a 
few. 

The teacher group was all teachers who had worked for a maximum of two years. This 
limitation of two years was made because the difference between teacher trainees and teachers was 
not supposed to be too large. An even better limit would be if the teacher only had worked for a 
maximum of one year but it would become too hard to find so many new teachers.     

The limitation of using teachers who had worked as teachers for a maximum of two years 
forced me to get in contact with several upper secondary schools in the country. Finding these 
teachers became problematic due to the fact that there are no lists or records of how many new 
English teachers that have started to work for the last two years, much less where they have started 
to work.  
 The choice of which upper secondary schools to get in contact with was not decided in a strict 
arranged way. Because I could only do so much in the time available, it was more based on how 
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easy it was to find the e-mail addresses. This led to a somewhat uneven balance between contacts 
with local authority schools and private schools where the contacts with private schools were in 
the majority. Why it was easier to find the e-mail addresses to private schools there is no straight 
answer to but it should be said that finding schools at each municipality’s web address was 
sometimes quite difficult. On the other hand, this may not have any kind of relevance. 

Finding teacher trainees on the other hand was not as difficult. I got in contact with three 
universities and colleges asking them about English teacher trainees who were at their final year of 
teacher training. After talking with teachers at the universities I was allowed to send the 
questionnaires to the teachers so they could hand them out to the teacher trainees.  
 
3.2 Methodology 
As explained at the beginning of the previous section the most appropriate method for the study 
was determined to be a mixture of quantitative and qualitative approaches. Qualitative research is 
often connected to the philosophical roots of phenomenology even though some argue that 
qualitative research is more connected to constructivism, post-positivism or critical social science. 
Quantitative research is on the other hand mostly connected to positivism (Merriam 1998). 

In this study the quantitative approach aims at eliciting relatively short answers from two 
groups of people, while the qualitative approach receives deeper and longer answers from a few 
representative persons. The answers received in the quantitative study therefore inform and guide 
the in-depth qualitative interviews to create so called case studies.  

A case study is commonly used when the researcher wants to find out a “how” and “why” 
without having control over events. The idea is that the researcher should focus on the 
contemporary phenomenon in a real-life context (Yin 2003). Creswell (1998:61) describes case 
study method as “detailed, in-depth data collection involving multiple sources of information rich 
in context”. This data is then treated by the researcher and thus, the important issue is trying to 
collect the perspectives of the participants and not the researcher’s own perspectives (Merriam 
1998).  

As data is collected, or when all the data is collected, the researcher starts to put all the 
information into different themes where the themes are analyzed and interpreted (Creswell 1998). 

Qualitative research, as the case study is, often has no specific theory to test and is hence, 
an inductive research strategy. Merriam writes: 

 
Often qualitative studies are undertaken because there is a lack of theory, or existing theory fails to adequately explain 
a phenomenon. There are thus no hypotheses to be deduced from theory to guide the investigation. Qualitative 
researchers build toward theory from observations and intuitive understandings gained in the field. In contrast to 
deductive researchers who hope to find data to match a theory, inductive researchers hope to find a theory that 
explains their data (1998:7)   
 
The question of generalizability has been a key issue for case studies. Some might not accept the 
idea that the findings in case study can be generalized. The question is whether the researcher or 
the reader of the research should do the generalization. In either case, it is up to the researcher to 
find as much support as possible in order for a generalization to be made (Kvale 1996). In a way 
one has to accept that a case study is not positivist research but as Merriam writes:   
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If, however, we begin from the worldview of qualitative inquiry in which there are multiple constructions of reality, 
where the researcher is the primary instrument of data collection and analysis, and where understanding and meaning 
are of paramount importance, these same issues take on a new slant (1998:212) 
 
3.3 Method 
 
3.3.1 Quantitative 
The quantitative method of collecting data was performed by sending out questionnaires to 
students at different universities who were becoming English teachers. Because the study focuses 
on teachers teaching English A at upper secondary school, the questionnaires were aimed at 
teachers who were becoming teachers at that level.  

Contacts were made with three universities and colleges around Sweden in September 
2009 and the questionnaires were sent by mail to an administrator at each school. After the 
students had answered the questionnaires the administrator sent the questionnaires back. How the 
questionnaire was designed and the particular questions used can be seen in Appendix A. 

The information collected from working teachers followed a similar structure but in order 
to find teachers who were the target of this essay contacts had to be made with several upper 
secondary schools around Sweden. This was made by e-mails to principals and administrators of 
approximately 140 different upper secondary schools in October 2009.  

In the middle of November decision was made to start analyzing the results of the 
questionnaires from the teachers. By then, about 60 upper secondary schools had answered the 
question if they had a teacher fitting the target group. Of these 60 schools about half of them said 
they had a teacher who had worked a maximum of two years, thus fitting the target group for this 
study. These individuals all received the questionnaire and answered it. This group differed from 
the teacher trainee group in the sense that the teachers answered the questionnaires via the 
Internet. In order to do this, a Word document with the questions was sent to the teachers. Each 
teacher could then open his or her document and write down their answers in the same Word 
document that was sent to them. After this, each answered questionnaire was sent back via e-mail. 
Important to know is also that a couple of the teachers who said they were going to answer the 
questionnaire did not do so, also, a couple of them sent their answers too late when the analysis 
had already been completed. This brings the number of teachers participating with questionnaires 
to exactly twenty while the number of teacher trainees participating was thirty.    

Reasons for choosing the three different topics in the questionnaires, that is, setting 
grades, the use of course books and the effect of national tests were, that these topics have 
been in discussion throughout my entire teacher training and at least two of the topics had 
been present in news about the school system. It is probably not wrong to suggest that all 
English teachers and all English teacher trainees have some opinions about these topics.  

Just some time ago, at the end of 2009, a large debate emerged about the fairness of 
grades. The reason for this was a report from Skolverket. The report, which was called 
Likvärdig betygsättning i gymnasieskolan? (2009), showed too much difference between the 
pupils’ grades in the upper secondary schools. The difference in pupils’ grades between 
schools was sometimes great but according to Skolverket the greatest difference was 
dependent on the individual teacher. 
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The national tests and how they affect in importance for the teacher’s view of the pupil is 
something that is constantly discussed, although more by the teachers and perhaps not so 
much in newspapers and other media.  
If the topics setting grades and national tests could be discussed with almost all teachers and 
teacher trainees, the use or course books in teaching is probably something that is more 
specific to language teachers and in this case, English language teachers. 

In addition to these three topics, the questionnaires also asked what is easy and 
difficult in English teaching, or what they expect to become easy and difficult in English 
teaching.   
 
3.3.2 Qualitative 
The qualitative method was performed as semi-structured interviews, or as Kvale in his book 
Interviews: An introduction to qualitative research interviewing calls it; “unstructured or a non-
standard interview” (1996:13). Because of time issues six semi-structured interviews were made. 
Of these six interviews three of them were interviews with teacher trainees while the other three 
were interviews with working teachers. 

Kvale compares this form of interview with a tale of a traveler where the “traveler 
metaphor refers to a postmodern constructive understanding that involves a conversational 
approach to social research” (1996:5). He continues arguing that an interview’s purpose is to 
“obtain descriptions of the life world of the interviewee with respect to interpreting the meaning of 
the described phenomena (Ibid).  

The interviews were all held during the first days of December. Contacts were made in 
November and each of the interviewees or subjects as Kvale calls them, spent around an hour 
talking and answering the questions. The questions were the same questions as in the 
questionnaires. Each interview was recorded with a recording machine and one interview of each 
group, one teacher interview and one trainee interview were then fully transcribed (see Appendix 
B and Appendix C). Only relevant parts of the other four interviews were transcribed. A 
transcription of a one hour interview is very time consuming. An average of 9 000 words were 
said during an interview. The decision was also made that the transcription should only show what 
the subject said and not how he or she said it, meaning that information on for example the 
subject’s voice pitch, stress of words or body language, was not displayed. Also, the interviews 
were carried out in Swedish and the transcription is therefore in Swedish as well.  

 
3.4 Ethics 
According to ethical considerations the names of the students’ identities are not shown, nor which 
university, college or school they are from. The same treatment of ethics is shown to the teacher 
participants. When it comes to the subjects, or the interviewees as they also are called, it was 
natural to give the interviewees pseudonyms. But after more consideration this was changed and 
during the research the teachers are written as T1, T2 and T3 while the teacher trainees are written 
as S1, S2 and S3 where T stands for teacher and S stands for student. Kvale writes: 
“Confidentiality in research implies that private data identifying the subjects will not be reported 
[…] The protection of subjects’ privacy by changing their names and identifying features is an 
important issue in the reporting of interviews” (1996:114). 
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4. RESULTS 
Figure 4.1 shows the three most common answers in the questionnaires about what teacher 
trainees thought would be difficult when teaching English. Figure 4.1 also shows the three 
most common answers for what teacher trainees felt would be easy. Note that the answers are 
shown as percentages.  

The first thing that can be noticed in Figure 4.1 is that one topic, teaching grammar, is 
mentioned as both difficult and easy in teaching. Reasons for this are discussed in the next 
chapter.     
 

 

Figure 4.1 

Figure 4.2 shows the results of the same questions answered by working teachers.  
 

 

Figure 4.2 
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When comparing the two figures there is clearly a mutual view on what area of teaching that 
is the most difficult one – teaching grammar. Both groups mention that teaching grammar is 
the most difficult area even though the part that mentioned this in the teacher trainee group, as 
can be seen in Figure 4.1 is almost twice as big as the teacher group with a 60% saying that 
teaching grammar will become difficult. Following teaching grammar is the difficulty of 
getting pupils to read literature. The teacher trainee group mentioned this would become the 
second most difficult area to teach. 38% of the teacher trainees believed this compared with 
teachers’ 25%. The third most common answer on what is difficult is according to the teacher 
trainee group to set grades. Of the teacher trainees 20% mentioned this as something that 
would become difficult while setting grades were not one of the three most common answers 
from the teachers. Instead of setting grades as a difficulty, the teachers mentioned the 
difficulty of getting the pupils to speak English. As can be seen from Figure 4.2 the teachers 
pointed out this difficulty the same amount of times as the difficulty in getting pupils to read, 
(25%).  

If looking at what is easy to teach or expected to become easy to teach there are two 
areas which stand out in both groups. Both Figure 4.1 and Figure 4.2 show that the use of 
movies in teaching and cultural studies are areas which are either seen as something easy to 
teach or expected to become easy to teach. In the teacher trainee group 25% of the asked 
trainees mentioned the use of movies as something that would become easy to work with. In 
the teacher group this number was even higher with a 35 percentage of the answers. Working 
with cultural studies in English classes was the second most common answer with 23% of the 
answers from the teacher trainees while the teacher group mentioned it the same number of 
times as the use of movies area. Finally, as can be seen in both figures, teaching grammar is 
not only something that was viewed as difficult but also as something that was easy to teach 
or work with. Even though only 17% of the teacher trainees viewed teaching grammar as 
something that would become easy, it is still the third most common answer in the study. The 
teacher group follows the trainee group but has a higher amount of percentage viewing 
grammar teaching as something easy with 25%.             

Due to these results, it became obvious which areas or topics to focus on: Together 
with the pre-chosen topics the use of course books, the effect of national tests, and setting 
grades, the two other topics to discuss in the semi-structured interviews were grammar (in 
particular the easy vs difficult question) and the use of movies in teaching.  
In the following sections (4.1-4.5) the results of probing these areas in the deep, semi-
structured interviews are reported. 
 
4.1 The use of course books 
The results of the English teacher trainees expectations on how much they will use course 
books can be seen in Figure 4.3 below. As can be seen in this figure the majority of teacher 
trainees believe in a mix between a course book and own created material/other material. This 
is also illustrated in at least one interview. S1 says that “my general opinion is that it is 
probably very good to have a course book available, not at least for the teacher”. While S1 
expects to use course books in teaching quite often, mixing it with his/her created material, 
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the other two teacher trainee interviewees represent the group of trainees that will mainly use 
own material. S2 voices why:  

 
Most of the times the books are old […] probably from the 90s where they try to be modern and it’s all about 
soap operas, talk shows that are now disappeared and the pupils were like five years old at the time […] they are 
so boring. Suddenly it’s about Halloween and on the next page it’s about an Irish Christmas and the next page 
it’s about a family trip to Florence! 
 

 

Figure 4.3 

 
S3 argues in a similar way as S2 does when saying that course books often lack relevance for 
the pupils and therefore interest has not emerged compared to using material that is new and 
up-to-date.  

Neither of the interviewees who were teacher trainees mention anything about a 
frequency rise of course books connected to pupils who are low-achieving. Also, no one says 
anything about using course books more than own material. On the other hand S1 says that 
the use of course books will be more frequent in the beginning of the career. The reason for 
that is simple: “when you are sitting there by yourself without any material that you can throw 
out to the pupils, what do you do, well you probably take the easy way out”.  

 
The opinions of the English teachers on how much they use course books can be seen in 
Figure 4.4 below. The figure shows that no one in the questionnaire wrote that he or she uses 
course books more than their own created material but the majority of the teachers say that 
they mix the use of course books with other teaching material. This is represented by all the 
interviewed teachers even though it seems as though all three of them are using other material 
more than course books. T1 says: “As a teacher you have an idea about what you want to do 
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and it is hard I think, to stand there and motivate the pupils when you feel that the text is 
boring”. T1 is also negative to the fact that a course book easily grows old saying that “this is 
how we have it here in England, and then five years later, this is not the case”.  
But there are not only negative feelings towards the use of course books. Even though using 
more own material T3 argues for the positive parts with a course book:  

  
I do not believe in not to use course books at all. Many pupils need the structure a course book offers […] and it 
is not only for the pupils but for me as well. Why should I always create my own material when it is already 
there? 
 

 
      Figure 4.4 
 
 
T2 mentions the same issues as T3 and believes that it often depends on which class you as a 
teacher have, saying that: “Some classes want to read a chapter, study the glossary and work 
in a wordbook, other groups like to have independent assignments and use the material that 
surrounds them”. On the other hand, all three teachers use their own material more than 
course books. T3 argues: “It does not matter how you do it, it is still considered quite corny to 
use the tests in a course book”.  

 
When comparing Figure 4.3 showing the expectations the trainees have about the use of 
course books, there are some differences to the teachers, as shown in Figure 4.4. The use of 
course books is less frequent than the trainees’ expectations. Furthermore, no trainees mention 
anything about not using a course book at all. All trainees said that they will use it even 
though a difference in frequency was clearly displayed. This information is in contrast with 
what the teachers said as one group of the teachers said they did not use a course book at all.  



16 

 

As seen in Figure 4.3 some trainees mentioned that they will use course books in low-
achieving classes. This is something that is not displayed in the teacher graphs but T3 does 
mention that [s]he uses course books in classes where the pupils like that kind of teaching.    
 
4.2 National tests 
The results of the English teacher trainees’ expectations on how the national tests will affect 
them can be seen Figure 4.5 below. The figure shows how teacher trainees, according to the 
questionnaire, felt about the national tests in English A. A couple of the trainees mentioned 
that the national tests will not affect them or their teaching. Why this is the case is not 
possible to find out but both S2 and S3 declare how much they dislike the national tests. S2 
argues: 

 
I think the idea was good once upon a time so [Skolverket] knew that teachers were doing correct things […] the 
development is not good, the tests are now a huge deal that you have to practice for, for several weeks and the 
pupils will get panic if you do not give them old national tests for practice  
 
 

 
      Figure 4.5 
 
 
S3 is close to the same argument when saying that “some schools practice old national tests 
and that was not the original intention; if just some schools are doing this, then it is unfair”. 
Both of the trainees say that the national tests are not more important than any other test 
during the course. In contrast to previous arguments, S1 sees an important part in the national 
tests and why a teacher must view the national tests as something important: 
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Even if you as a teacher are saying to the pupils that the results on the national tests are not so important for their 
final grade, it is something that you as a teacher must look at giving the final grades. Because if you are not 
doing this, then you are doing the system a huge disservice 
 
Many of the trainees mentioned that the national tests will affect them, either in their teaching, 
or when setting a final grade for the pupil, or, as can be seen in Figure 4.3 in some yet 
unknown way. The interviewed trainees did not mention any examples of these expectations 
even though S1 says: “My experience is that there are a lot of teachers that are saying that the 
national tests are not something important but I believe you have to treat these tests 
seriously”. 
 
The majority of the teachers that answered the questionnaire mentioned that the national tests 
affect them in that way that they give a second opinion when setting the final grade and the 
results on how the national tests affect them can be seen below in Figure 4.6. T3 argues about 
the benefits of using the national tests when setting the final grade: “[the national tests] do 
often correspond with the view you have of the English course. You should not only focus on 
the results of the national tests but often the tests give you a correct impression”. T2 mentions 
the same benefits saying that “[national tests] are good measuring devices”. Only a couple of 
the teachers said that the national tests affected how they were teaching. T2 explains why:  

    
If you are [correcting] the writing part [in the NT:s] and you do not understand  the message in the text, of 
course you will, as an English teacher, become worried and start wondering about the exercises you have had in 
your teaching  and what they really have measured […] but I cannot say it will affect me a 100%  

 
 

      
      Figure 4.6 
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Even though none of the interviewed teachers said anything about what the 20% of the 
teachers who answered the questionnaires said about the national tests not affecting them, T1 
gives a view that is close saying that “If [the pupil] has worked very well and then fails the 
national tests, then you feel..I do not feel it should affect them”.  

 When comparing the two figures it is noticeable that the most common answer in both 
groups is the same and that is that the national tests will or are working as a second opinion 
when setting a final grade. Some teachers also mentioned the heavy workload as an area 
which affects them but the trainees did not mention this at all. The trainees also said that the 
national tests will affect them, but some of them did not know in what way. This is of course 
something that the teachers did not say anything about.  

In both groups there were voices that expect or say that national tests will not affect 
them. The reason why, or an explanation to these statements are not possible to see but it is 
still worth noting that quite a large part in both groups say something about this.   

 
4.3 Setting grades 
The results of the English teacher trainees’ expectations about setting grades can be seen in 
Figure 4.7 below. The majority of answers in the questionnaire mentioned the problem of 
grading a pupil who is good in some areas in the subject but not as good in another. S2 
reflects on this situation and what to do if or when the problem occurs: “well, you will get 
yourself in a situation where you have to ask ′is this VG because it is G in writing and MVG 
in speaking′ but that is also very dull”.   

Also, some of the trainees believed it will be problematic when a pupil is between two 
grades. It seems that nobody knows what to do exactly when this problem occurs but 
according to S1 it is about feeling: “In the end it will probably come down to the gut-feeling”. 
S2 argues in the same way:  

 
It is always some like and dislike […] impossible not to mix in emotions when it comes to grading a pupil you 
have had for a while, you know what the pupil is capable of and the interest in the subject and that matters more 
than teachers will admit I think 
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      Figure 4.7 
 

 
On the other hand there were trainees who did not feel there will be any problems at all when 
they set grades. Exactly how these trainees feel about this or in what way it will be easy for 
them to set grades cannot be displayed. The three interviewed trainees did not mention 
anything about this. 

 
As can be seen in Figure 4.8 where the results of the English teachers’ opinions about setting 
grades are displayed, half of the teachers mentioned the problem with a pupil who is between 
two grades. The issue a teacher experiences when this problem occurs is explained by T1:  

 
I had several pupils last year who were on the line [between IG and G] and who I could just as well pass as not 
pass. […] some would be better off taking the course again but you cannot think that way. You have to look 
whether the pupil has reached the goals and not think about whether it is good for the pupil or not 
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      Figure 4.8 
 
 
T2 also reflects the difficulties with pupils who are between two grades but mentions 
alternatives to these situations: “I think I am probably not passing a pupil rather than passing. 
Is there somebody who is on the border and you see that the knowledge is there, you will 
perhaps do an extra assignment for that pupil”. It is not only an issue when a pupil is between 
IG and G. T3 discusses how hard it is to reveal for a pupil how close that pupil was to 
reaching a higher grade: “There is nothing worse for a pupil than to hear that he or she will 
get a G+ […] still you use it”.  

Although there were teachers saying in the questionnaire that setting grades was not a 
problem; this was not illustrated by any of the interviewed teachers and therefore a reflection 
about this cannot be displayed.  
 
If one should compare the two groups and see what they have in common and not have in 
common, it is easy to see one opinion in each figure that stands out from the rest. But, these 
graphs do not show the same information. While the majority of the trainees feel the biggest 
problem when grading is when a pupil shows good knowledge in one area of English and 
poor knowledge in another area; the majority of teachers say that the biggest problem in 
grading is when a pupil is between two grades. The difference between what teachers feel and 
what trainees feel is significant in this topic.   
 
The two groups also had in common that some of them felt there was no, or there will not be 
any problems when setting a grade. There was a little higher percentage of the teachers saying 
this but almost 20% of the trainees argued that setting grades will not be a problem when 
working as a teacher.  
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4.4 Grammar teaching 
The discussion about teaching grammar cannot follow the same structure as the other topic 
discussions. The reason for this is that the grammar discussion emerged due to what people 
answered in the questionnaires on the question about what is difficult in English teaching. 
This is why there is no classification into different themes on the topic. 

As seen in Figure 4.1 teacher trainees’ opinions on grammar teaching were divided, 
meaning that some trainees believed grammar teaching to be something difficult while other 
believed it to be easy. The topic is divisive. Even though there was a majority saying that 
teaching grammar was going to be difficult there were some trainees arguing the opposite. 
This split is also present in the trainee data.  

Both S2 and S3 believe teaching grammar will become fun to work with and not so 
difficult. S2 says: “It is easy to make grammar teaching fun […] I think the key is to work 
with it all the time and not just hardcore five-six weeks”. The reason why teachers experience 
teaching grammar as something difficult is according to S2 that the pupils know so little of it 
when coming to upper secondary school. S2 continues: “[The pupils] do not even have the 
most basic knowledge and I feel it is almost too late to start with it in upper secondary school. 
You can talk about a simple word class but no one gets it”. S3 shares the enthusiasm that S2 
has when discussing grammar teaching and says: “I believe that it is probably easier to teach 
something that you like yourself”.    

If S2 and S3 are trainees that represent the group of trainees who believe grammar will 
become easy to teach, then S1 represents the opposite view. The biggest reason for S1’s 
expectations on difficulties when teaching grammar is that “people today have a negative 
view on grammar, not only pupils but people in general” and this is something S1 shares with 
S3 as well who says “[the pupils] do not have a good relationship to the word grammar, they 
feel it is almost scary”.   
  
Opinions on how teachers in the questionnaire felt about grammar teaching were displayed in 
Figure 4.2. The difference between teachers who mentioned grammar teaching as something 
difficult and those who said it was easy was not big, meaning that there were only a couple of 
more teachers who said that grammar teaching was difficult compared to teachers saying the 
opposite.  

The interviewed teachers show a divided attitude towards grammar teaching and it is 
hard to see any clear representations of either group. T3 argues: “It is not easy but not 
difficult. Grammar is for some reason quite straightforward and I guess it is why I like it”. On 
the other hand, T3 admits trying to hide the actual grammar teaching in different assignments 
saying that “I do not use the word grammar when I talk to my pupils, I rather say ′now we are 
going to work with verbs′ instead […] a lot of people, both teachers and pupils, shiver every 
time they hear the word grammar”. T2 gives another view on grammar teaching: 

 
I had a preconceived notion that all pupils hated grammar but then I asked the pupils in the beginning of the 
semester what they wanted to work with and the majority answered that they wanted to work with grammar. 
They wanted to practice grammar until they puked someone wrote.  
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When comparing the arguments and reflections between the interviewed teachers and 
trainees, some of their arguments are similar. The most common reflection is about how 
pupils have a negative view of grammar in general, but at the same time, some teachers and 
trainees argue for the positive parts of grammar teaching and how to make it fun. There is not 
one person of the interviewed teachers or trainees who mentions that teaching grammar is, or 
will be the most difficult part in English teaching. 
 
4.5 The use of movies in teaching 
The second topic that was chosen because of the questionnaires was the use of movies in 
teaching. As with the topic of grammar teaching, the “movie topic” was only discussed with 
the interviewees and is not divided into any themes as the other topics are. As seen in Figure 
4.1 the use of movies in teaching is something according to teacher trainees that will be easy 
to work with and there were no one who mentioned the opposite according to the 
questionnaires.   

The interviewees do on the other hand not share the same opinions that were 
represented in the questionnaires. The three teacher trainees who were interviewed mentioned 
difficulties surrounding this topic. S1 says:  

 
My opinion is that many teachers, that I have seen are using movies as a discharge saying that ′now you have 
worked well and now it is time for a reward′ and the teacher puts on a movie and the pupils have even convinced 
the teacher to set the subtitles into Swedish 
 
S1 questions whether it is optimal to show a full movie and says: “Maybe you have showed a 
two-hour movie and then you do not know how much the pupils have learnt from it”. S2 also 
questions the purpose of showing a full movie in a class and says: “You really need to ensure 
that the movie you are about to show, is good and has a depth in it so the pupils can work with 
it in assignments afterwards.  In addition to the two first interviewed teacher trainees the third 
trainee discusses the same problem and says that “many pupils might think that watching a 
movie is the same as time to relax”.  

While it is noticed by the trainees that showing a movie in a class is not so easy as it 
perhaps sounds; S2 reveals why it might feel that way when arguing that it in the end comes 
down to how interested and how much knowledge you have as a teacher in the area of movies 
saying that “it might depend on the fact that I know less about movies than about for example 
literature and because of that you might feel more insecure as a teacher”.  
 
Figure 4.2 shows the percentage of the teachers in the questionnaire who mentioned the use of 
movies in teaching as something easy to work with. Along with culture studies, the use of 
movies in teaching was the most common answer and no one in the questionnaire mentioned 
the opposite i.e. that the use of movies in teaching is difficult.  

Focusing on the use of movies, the interviewed teachers discuss this topic with mixed 
feelings. T1 argues that the use of movies in teaching is not something that can be viewed as 
easy work saying: “There has to be a purpose with all of it […] I rather work with music and 
lyrics […] I would really like to know more about [movies] so I could work with it more 



23 

 

efficiently”. T3 is also dealing with the same problems: “I have done analyses and things like 
that but the science about movies, it is science like everything else and settings, direction and 
those things I would really like to know more of in order to widen my knowledge”. T2 
discusses why knowledge is helpful in the area of using movies in teaching:  

 
It actually demands quite much but I am lucky because the guy I am sharing the office with has studied film 
science so when I said I was going to work with Sex and the City from a feminine perspective he had loads of 
material that I could use  
 
Both teachers and trainees mention the same issues with this topic. Interest and knowledge are 
keywords in their discussion. The teachers say that their knowledge is quite limited and 
therefore they feel it is difficult to make a teaching session with a movie something very 
useful. This is shared with the trainees who argue for the purpose of a movie and voices are 
raised on how the lack of interest will become a limit for the work with movies.   

 
5. DISCUSSION 
The following discussion is divided into five subsections which will discuss each topic. There 
is also a short summary after each result of the topics.   
 
5.1 The use of course books 
This section gives a short summary on what the trainees and the teachers mentioned in the 
topic. 
 
Trainees 

- Give several answers on how they expect to use course books. The majority expect to 
mix their own material with course books  

- One third of the trainees expect to use their own material more than course books 
- A small number expect to use course books more than other material 

Teachers 

- Only give three answers, almost half of them claim to mix course books with their 
own material 

- One third claim to use own material more than course books 
- One quarter of the teachers claim not to use any course books at all 

Trainees give more varied answers on how they will use course books than the teachers do. 
Why this is the case cannot be established but probably they do not yet know and have not yet 
studied a course book up close. Hence they do not know what a course book offers and fails to 
offer. There is also a possibility that the trainees feel uncertain to actually know what to teach 
in the course and therefore see the course book as a guide for this. In addition, when a trainee 
becomes a teacher, he or she has probably not gathered any assignments and exercises that 
can be used in their teaching. 
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The teachers view is not the same as the trainees. Reasons for this are of course because 
teachers have gathered exercises and assignments for the classes. Furthermore, the teachers 
have had time to study course books and have made decisions about when and how to use 
them. The teachers have also had time to get comfortable in their situation as teachers and 
therefore become more secure on what to teach and how to do it. 
 
5.2 National tests 
The following section gives a short summary on what the trainees and the teachers mentioned 
about the topic. 
 
Trainees 

- Expect NTs will give them a chance for a second opinion when grading  
- Give more examples of how they expect NTs will affect them than teachers do 
- Do not mention anything about a heavy workload 

Teachers 

- More than half of the teachers claim NTs give them a second opinion when grading, 
more than trainees 

- One quarter of the teachers claim NTs do not affect them, more than trainees  
- Claim NTs are a heavy workload 

Teachers know what to expect when the NTs are coming. They know there is going to be 
some extra work but at the same time they can get help setting a correct final grade for each 
pupil. However, there are some teachers who see the NTs as something that does not affect 
them in any way. This probably means that these teachers are so certain about the pupils’ 
knowledge that a NT is not important to them as a second opinion when setting final grades.  

The trainees on the other hand do not know exactly what to expect. This is shown by 
their random and more alternative answers than the teachers on how NTs will affect them and 
also that not one trainee mentioned the heavy workload. The trainees’ expectations and ideas 
about the NTs are therefore a quite naïve.   
 
5.3 Setting grades 
This section shows a summary of what the trainees and teachers mentioned about the topic 
 
Trainees 

- Expect problems when a pupil has differences in areas of knowledge, far more than 
teachers claim 

- A small number of the group expects no problems at all when they will set grades 

Teachers 

- Half of the teachers claim there can be problems when a pupil is between two grades, 
more than the trainees expected 
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- Only a very small number of teachers claim it can be problematic to grade a pupil who 
has differences in areas of knowledge 

It is hard to say why teachers and trainees have so different opinions about this topic. An idea 
of why this is the case, may depend on how teachers and how trainees interpret the syllabus 
for the course. While teachers find it hard to decide whether a pupil’s knowledge is within a 
certain grade criteria, the trainees might feel it will be difficult to receive an overall picture of 
each pupil’s knowledge. It is understandable to agree with the trainees’ view of this problem. 
It must be hard and even scary for a trainee to try to interpret the syllabus and apply it to 
every future pupil the trainee will teach.   

A teacher on the other hand, knows or at least has a grip of his or her pupils’ 
knowledge. However, the teachers’ problem might be grounded in the fact that he or she must 
be unbiased and must not allow himself or herself to become subjective in the grading 
procedure. 
 
5.4 Grammar teaching 
In this section there is, as in the other sections, a short summary on what the trainees and 
teachers mentioned about the topic. 
 
Trainees 

- Results from the survey showed a majority who expected grammar as something that 
will be difficult to teach 

- The interviewed trainees expected it will get difficult due to the pupil’s lack of 
knowledge from earlier school years and the general view that grammar is boring 

Teachers 

- Results from the survey showed a majority of who claimed grammar as something that 
is difficult to teach 

- Try to avoid the actual grammar teaching by hiding grammar teaching in other 
exercises 

Grammar is a part of English and English teaching that not only pupils have a bad relationship 
to, but also teachers. It is understandable that so many trainees and teachers viewed grammar 
teaching as something difficult to teach and the interviewees also tried to put words to the 
general relationship to grammar. But the different voices of the interviewees cannot be linked 
together due to their personal experiences to grammar. In the end it probably comes down to 
the like or dislike of the topic. If you as a trainee or as a teacher find grammar fascinating and 
master it or at least like the subject, then you will probably find it easier to teach it too. 
 
5.5 The use of movies 
In this following section, there is a short summary on what the trainees and teachers 
mentioned about the topic. 
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Trainees 

- Results from the survey showed a majority of trainees expecting the use of movies to 
be easy 

- The interviewed trainees were doubtful to the purpose of such sessions and felt they 
had too little knowledge in the area 

Teachers 

- Results from the survey showed a majority of teachers claiming the use of movies as 
something easy 

- The interviewed teachers were doubtful to the purpose and felt they had too little 
knowledge in the area 

The difference here is not between trainees and teachers but between people asked in the 
questionnaires and the interviewees. Why there is such a big gap between these groups is not 
easy to find out but one way to look at it is to compare how the interviewees explained why 
they in general view the use of movies as something negative. The interviewees got the 
chance to discuss the question or problem with me, the person who made the study. Even 
though I have tried to be even-handed and not lead the conversation in one way or another, 
the result of this discussion was in all cases a negative view of movie sessions or at least a 
general suspicion of the subject. 

6. CONCLUSIONS 

In this study, I wanted to find out how final-year trainee English teachers and English teachers 
who have worked for about a year differ in their opinions about the teaching of English. The 
case study shows that teacher trainees’ expectations are in most cases not the same as 
teachers’ claims. Looking at the first topic, the use of course books, some teachers do not use 
them and some do but a majority of teachers claim to mix exercises in a course book with 
their own or other kinds of material. Unlike trainees, teachers, have had the chance to study 
course books and therefore make decisions on how a course book can be used. Trainees have 
not had this chance and it is suggested that this is why they are less well prepared for these 
quite important decisions on when and how to use a course book. There are probably as many 
good course books as there are bad ones and it could be worthwhile to let teacher trainees at 
universities and other teacher training schools get the chance to study some of them in order 
to get an idea on what course books can offer and therefore create as comfortable situation for 
a new teacher as possible.                                                                                               

Furthermore, on the topic of national tests which is vital for every teacher and trainee, 
the results also showed a difference between teachers and trainees where the trainees do not 
seem to know what to expect. The trainees’ expectations about NTs are quite different to the 
impressions of working teachers. Because the trainees do not appear to know what to expect 
from the NTs it seems reasonable to assume that when they do start to work as teachers they 
will be surprised at the extra workload NTs cause. Not only do the NTs create a heavy 
workload, but they often play an important part in setting a final grade at the end of the 



27 

 

course. So it would be worthwhile for teacher training establishments to discuss these points 
with trainees.                                                                                                          

Moreover, grading pupils seems to be a topic where trainees identify some difficulties 
but not in the same way as the teachers do. A teacher must set grades. To set a grade, a 
teacher must have good knowledge of what and how each pupil has done during the course. 
When the grade is set, it will probably affect the pupil in one way or another. What this 
means, is that it is very important for the teacher to do as much as possible to set a correct 
grade. If teachers set grades which are not correct, then they have not done their job properly. 
A teacher trainee has not developed a relationship with any pupils and in that sense; the 
trainee is very much unbiased. The problem to stay unbiased even though the teacher has 
developed a relationship with each pupil might be the biggest barrier to a fair grade. Even if it 
is not, teacher training schools should try to discuss this issue. 
            Compared to other topics in this study, the views on grammar teaching have been 
shown to be very individual; however there is no question that the topic is a sensitive area in 
English teaching and that everybody, both trainees and teachers view this area as an important 
and sometimes tricky area to teach. 

How prepared is an English teacher when he or she starts to work in a school? From 
the results of this study, it might be a good idea to talk more about grammar in teacher 
training schools. This does not mean a future teacher must study harder in order to know even 
more about grammar. Rather, teacher training schools could discuss how grammar can be 
taught in order to create a secure foundation for the teacher and thus help the teacher to teach 
this important part of language.  

There is no difference between trainees’ and teachers’ opinions about the use of 
movies in the classroom. What is different is that both trainees and teachers, if they get the 
chance to discuss the topic, show another side of the story.  

Showing a movie in class might be viewed as something easy but when the trainees 
and the teachers start to argue for why a movie can be viewed as an important part of pupils’ 
education the situation changes. It becomes anything but easy for the teacher and it demands 
knowledge that the teacher did not receive in teacher training school in the same way as for 
example grammar. In addition, many of the upper secondary schools in Sweden own audio 
video equipment which is expected to be used. For that reason it might be a good idea to 
discuss this problem in teacher training schools.  

 
7. RECOMMENDATIONS 

As mentioned in the previous chapter, this study suggests that the five areas of English 
teaching that were brought up in the study should have a better foundation in English teacher 
training and therefore create more well-prepared teachers. With exception of the previous 
recommendations, it might be worthwhile to set up forums in the teacher training institutions 
where trainees and teachers can meet and discuss these matters. Also, it might be a good idea 
to form a mandatory follow-up for the trainees at the universities and colleges after six 
months or one year of work. This study has brought up five areas which could be useful to 
look into more than today but there are probably also other areas in English teaching that were 
not mentioned here that are important as well.     
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APPENDIX A 
 
Age: ___    
 
Sex:  Male  Female 
 
I am: a student:   

a working teacher:   
 
Number of years of teaching experience:     ___ 
 
Please answer the following questions (you may answer in Swedish if you prefer). 
 
1) What aspects of the subject English do you think might be tricky for you to teach and why? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 
2) List any other things you think you may find difficult that are specifically related the job of 
an English teacher. Explain your reasoning. 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
3) What aspects of the subject English do you think will be relatively easy for you to teach 
and why? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 
4) List any other things you think you may be relatively easy for you that are specifically 
related the job of an English teacher. Explain your reasoning. 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
5) Do you see any problems when grading a pupil’s English? Meaning, what kind of issues 
might you encounter when setting a grade do you think?  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
6) How do you feel about English course books? Do you think you will mostly use them or 
mostly create your own materials? Are you worried about which English course books your 
future school might have? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
7) In what way do you feel the national tests will affect you? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 
8) Now take a look at the following goals from the national syllabus for English A.  
 
Which goals do you think will be the most difficult/easy for you as a teacher to help your 
pupils to achieve?  
 
Please rank each of the nine goals for degree of difficulty on a 1-5 scale where 1 is easy and 5 
is very difficult. 
 
Pupils should: 
 
 understand clearly enunciated speech from different regions, on subjects which are not 
entirely unfamiliar 
 

 desire, have the confidence and be able without preparation to take part in discussions on 
familiar subjects and exchange information, personal views and experiences 
 

 be able with preparation to verbally provide information about or describe a subject or 
area of interest, and show evidence of adapting their language to the requirements of the 
situation 
 

 be able to read and understand texts with varying factual contents, especially texts linked 
to their study orientation or their own areas of interest 
 

 be able to read and understand simple literature and through literature acquire a 
knowledge of cultural traditions in English-speaking countries 
 

 be able to formulate themselves in writing in order to inform, instruct, argue and express 
feelings and values, as well as have the ability to work through and improve their own written 
production 
 

 have a knowledge of social conditions, cultural traditions and ways of living in English-
speaking areas, and be able to use this knowledge to compare cultures 
 

 be able to consciously use and evaluate different approaches to learning in order to 
promote learning 
 

 be able to independently retrieve information from different sources, as well as process 
and structure the information obtained. 

Finally, please write down any other thoughts you may have about the syllabus goals of 
English A.  

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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APPENDIX B 
 
Fully transcribed interview with S2 
 
Q: Allmänt, säg någonting som kommer bli svårt när du kommer att undervisa i engelska om 
du kan fokusera på engelska A nu, det är det jag vill få fram. 
A: Jag tror att, det som är svårt det tycker jag är att det är så olika nivåer, att det är så svårt att 
hitta material och områden att jobba med och få ut någonting av. Det tycker jag är jäkligt 
svårt. Eller, du tycker jag ska tänka hypotetiskt? 
Q: Nej nej alltså, du berör ju två områden just nu, nivåskillnad och material. Om vi tar 
nivåskillnaden först, på vilket sätt, du nämner ju material men mer då? 
A: Alltså, de som är på en väldigt låg nivå får ut lika lite som de som är på en hög nivå, att 
man håller sig ständigt, eftersom vi är någon slags mittenområde liksom för att få med alla. 
Q: Är det någon prioritering där eller? 
A: Ja, alltså det blir ju en prioritering att hålla det på en medelnivå liksom, men, ja det blir en 
prioritering på de som är mer lågpresterande jämfört med de högpresterande såklart. Det blir 
liksom att alla ska med istället för att satsa mer på de starka liksom. Det känner jag i alla fall.  
Q: Vad tycker du om det då? 
A: Jag tycker det är bra att man får med det med samtidigt är det jäkligt trist att man aldrig har 
tid med de som är duktiga liksom, som skulle vilja göra något annat. 
Q: Ok, jag kom inte riktigt ihåg vad som står i kursplanen men det är väl någonting att man 
ska fortsätta utvecklas hela tiden de eleverna liksom. 
A: Ja, och individanpassning, för alla ska ju det vara. Men det finns ju ingen möjlighet för det 
känner jag. 
 
Q: Ok, de som jag har varit i kontakt med har nämnt det är speciella ämnet grammatik. Vad 
har...Håller du med blivande lärare om att det kommer bli kämpigt att undervisa i? 
A: Nej, det håller jag inte med om. Jag känner själv att det är så pass roligt och det har funkat 
hittills så att det tror jag kommer att funka jäkligt bra faktiskt.  
Q: Ok, det är faktiskt på två olika håll där. Vissa hävdar att det, eller de flesta hävdar att det 
kommer att bli jäkligt jobbigt men några andra säger att det bara är ett par regler och du 
tillhör det lägret kan man väl säga. 
A: Ja, det är lätt att göra grammatik roligt faktiskt. Alltså, så fort man väver in det så att det få 
någon mening i ett textsammanhang eller någonting sånt liksom. Det går ju att hålla på med 
det hela tiden på något sätt. Det tror jag är lite nyckeln också att man inte behöver ha det där 
blocket på fem-sex veckor liksom, att nu ska vi hårdköra det här och sedan behöver ni inte se 
det här igen. Det blir inte kopplat till någonting. Men man har så mycket att vinna på att 
blanda in det hela tiden och att ha det aktuellt hela tiden. 
Q: Är det viktigt? 
A: Ja det tycker jag är viktigt. 
Q: Grammatik överhuvudtaget? 
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A: Ja det tycker jag. Jag tycker det är ganska sorgligt nu som många elever har liksom ingen, 
de verkar inte fått någon svensk grammatik liksom, svensk terminologi liksom. Och då blir 
det väldigt svårt att stå och köra det på engelska. Det är ju ofta ett problem, att man får köra 
på svenska på engelskan.  
Q: Du säger att det är sorgligt för att eleverna inte har grunderna i grammatiken? 
A: Det går ju liksom inte att, man kan ju prata om vad som helst liksom, man kan ju prata om 
en bil liksom, en sak under motorhuven men jag kan inte hålla på att säga ”kolla de där med 
blått lock, den verkar ju leda till den med grönt lock”, alltså, man får ju inte ut någonting om 
man inte har några termer liksom. I och med att de inte har det så blir det ju väldigt svårt att 
komma någonstans med det. De har liksom inte det grundläggande ens. Och jag känner att det 
nästan är för sent på gymnasiet att börja komma in med det. Man kan komma med någon 
enkel ordklass och det är ingen som hänger med ändå liksom. Man har rätt att kunna det 
tidigare tycker jag för att det ger mer när man ska kunna konstruera texter och sånt när man 
kommer upp till gymnasiet när det faktiskt efterfrågas liksom. 
Q: Så det kan vara bland de största hindrena tycker du, kanske bland de största svårigheterna 
att få eleverna att, eller att du möter elever som inte har den kunskapen? 
A: Ja precis och att det är så generellt också, att det är någon enstaka som har någorlunda koll 
på mellan-högstadiegrammatik. Det är inte att det sitter fem stycken som har svårt med det 
utan det är verkligen hela gänget. Jag tycker det är lustigt faktiskt. Känner man en säkerhet i 
det så vågar man mycket mer sedan när man själv ska skriva och tala, just när det gäller 
främmande språk liksom. 
 
Q: Något annat som du känner kan vara svårt att hålla på med i engelska? 
A: Överhuvudtaget att jobba med svårare texter eller äldre texter, poesi till exempel. Det kan 
nog finnas ett stort motstånd mot det. Att det är svårt at få dem att vilja jobba med det utan att 
de tycker att det är fjantigt och onödigt, att man alltid måste kunna motivera dem till det. 
Q: Är det nödvändigt då? 
A: Jag tycker det är ganska nödvändigt för att många av dem kommer aldrig kunna se den typ 
av texter igen liksom, så att man kan säga att ”fan jag läste James Joyce en gång på 
engelskan” även om man bara läser en sida liksom. Man har ändå ett hum om det liksom, att 
man kan känna en självkänsla i det.  
Q: Vad är viktigast nu då, eller det kanske är en dum fråga men, att läsa överhuvudtaget. 
Kommer man att stöta på motstånd?  Jag menar, att läsa poesi är ju ett, två, fem steg längre 
fram än att bara läsa en novell. 
A: Jo, det gör man ju konstant tycker jag. Det är jobbigt att läsa och det är jobbigt att läsa en 
text som kräver någonting av en framförallt. Att det är ok at läsa aftonbladetnotiser liksom för 
där behöver man inte, det rullar bara på där, man behöver inte bidra med så mycket för att få 
ut något av läsandet men det måste man ju med mer kvalitativa texter och där tror jag många 
har det jobbigt, att de inte är vana med att man själv måste lägga energi och tankemöda och så 
ska de få tillbaka någonting av det lite längre fram liksom. Det känner jag är svårt, att få dem 
att ha tålamod att läsa. 
Q: Ok, vad ska de läsa då? 
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A: Jag tycker de ska läsa bra grejer ur litteraturhistorien och inte nödvändigtvis allt som anses 
vara i canon, kvalitativt och så men det får ju vara någon relevans i det. Gärna texter av 
personer som kanske bara är några år äldre än dem själva som kanske handlar om att skapa 
identitet och om att gå in i vuxenlivet och så. Det finns ju en massa skitbra texter om det. Och 
de kan man ju företrädesvis ta än att ta om ett pensionerat par som sitter någonstans och 
diskuterar livet. Jag menar, det finns ju canontexter som är helt obegripliga så varför ska man 
tvinga på dem det för? Man får ju vara lite förnuftig. 
Q: Ok. Vi går vidare. Om vi vänder på det. Vad tror du kommer att bli lätt i 
engelskundervisningen? 
A: Jag känner att grammatiken är tacksamt. Alltså, där är det små begränsade områden som 
man kan göra roliga genom att sätta in dem i sammanhang, att utgå från texter aeller att skriva 
texter själv och jobba med det för att mer involvera eleverna istället för att läsa paragrafer och 
sedan sitta och fylla i det i två timmar och sedan läser man en till. Jag tycker ju det är roligt 
och det har funkat så bra så jag tror väl att det kommer att fortsätta att funka bra. Jag vet att 
många andra tycker det är jobbigt. 
Q: Så du tänker att för dig är det lätt och då har du verktyg att.. 
A: Ja precis. Jag har väldigt lätt att skapa hyfsat intressanta uppgifter som tränar grammatik 
utan att de [eleverna] egentligen vet så mycket om det, vad de egentligen gör. Och därför har 
det gått bra.  
Q: Vad säger du mer?  
A: Ja, det är lite tveeggat där men dialogövningar och sånt. Så länge det handlar om något 
intressant så brukar de vara ganska pigga på det. Just att de slipper prata inför klassen utan 
sitter två och två eller tre och tre och har någon uppgift att diskutera. Det tycker jag brukar 
funka ganska bra. Det kan de tycka är kul och de kan de dras med av än när man sitter och 
diskuterar något på svenska som kan bli ganska träigt liksom.  
Q: Att få eleverna att stå helt själva och prata i klassrummet då? En helt annan sak? 
A: Ja det är ju ett dilemma tycker jag. Det är så många som tycker det är jobbigt. Att man 
känner att varför ska man tvinga på dem det, att hålla tal och leda diskussioner och sånt. Men 
man får ju liksom successivt införa det. Att från små grupper gå till större och större. Man 
sätter ju inte igång med det i en helt ny klass. De måste bli bekanta med det. Men det är klart, 
det är oundvikligt att det gör det någon gång – att prata inför hela klassen.  
Q: Är det en stor sak i kursplanen? 
A: Nej egentligen inte att det måste vara en hel klass, det är det inte. Bara det är någon typ av 
grupp. 
 
Q: Vad säger du om filmer då? Vad är din relation till det? 
A: Ja det är något som funkar ganska bra. Men samtidigt så. Filmer är så pass individuellt vad 
eleverna får ut av det, vad de gillar för typ av film. Själva titeln går ju bra men att det ska göra 
något av det. Att de kanske ska skriva en sammanfattning eller en analys av filmen eller så 
där, där är det inte alltid så mycket lättare än något annat liksom. Men såklart, så är det ju med 
litterära texter också. Det kan falla någon i smaken men någon annan hatar den liksom.  
Q: Är det ett hantverk att hålla på med film [i undervisningen], för dig att, krävs det mycket 
för dig? 
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A: Jag tycker det krävs ganska mycket. Man måste försäkra sig om att det är en bra film som 
ger någonting där det finns liksom ett djup som de behandla i någon uppgift efter. Det kanske 
är för jag har sämre koll på filmer än litteratur och då känner man sig osäker som lärare och 
då blir det ju en helt annan sak. Jag tror det ligger mycket i det i så fall.     
Q: Då kanske det blir mer poesi i dina lektioner än i andra? 
A: Ja risken finns ju. 
Q: Att det blir lärarens intresse som styr mycket? 
A: Ja risken finns absolut. Jag känner mig lite ambivalent i det här med film att det kan ta så 
många lektioner utan att det blir så mycket av det. 
Q: Men de får ju engelska och engelsk text. 
A: Ja det är ju sant, men de får ju engelska hela tiden så frågan är hur mycket mer aktivt det är 
att kolla på film i skolan än när de gör det själva. Det är ju många elever som kollar på 
engelskspråkiga filmer utan undertext och hänger med hyfsat bra liksom. Så jag vet inte hur 
nödvändigt det är att lägga jättemycket tid på det i skolan också. 
 
Q: Ok, vad säger du om realia? 
A: Ja, det är väl också något man kan väva in rätt mycket i texter tycker jag. Jag känner ju att 
det är mer intressant med nutida förhållanden i engelskspråkiga länder än att dra hela 
historien. Det är för att jag själv är så himla ointresserad av historia. Jag tycker inte det känns 
så intressant liksom. Alltså, det kan man väva samman i samband med när man går igenom 
litteratur i så fall, att om man läser om något från 1600-talet så kan man gå igenom att det här 
hände, typ engelska regenter och krissituationer och utvandring till USA, att det har ett fokus, 
att det inte bara är att dra kungaledet liksom.  
Q: Vad skulle du göra på en realiauppgift då, går det göra bra saker tror du? Blir det kul 
eller svårt eller lätt eller? 
A: Jag tror det blir svårt och det är nog för att jag ständigt får läsa in mig på det. Andra saker 
som t ex litteratur och grammatik där har jag koll på hela tiden men historian försvinner hela 
tiden för mig för att jag, jag är bättre på begränsade områden med mycket detaljer istället för 
sådana där stora svepande typ ”kan du sammanfatta vad som skedde i USA under det 
århundradet t ex”. 
Q: Men det behöver ju inte bara vara historia heller, det kan ju vara samhällsvetenskapliga 
frågor i engelskspråkiga länder också. 
A: Ja, något som jag tycker är intressant att kolla på då är kolonialism och att kolla på andra 
typer av engelska, att kolla på indisk eller afrikansk engelska och hur det hamnade där och 
varför det har blivit så stora språk där. Det skulle man ju kunna göra någonting av, men det är 
nog mycket för att jag aldrig har jobbat med någonting där realian har varit huvudsaken så 
därför så känner jag mig rätt osäker på det. Jag känner att jag inte har så mycket uppslag till 
uppgifter och kul projekt. 
Q: Men du känner ändå at pga att det finns med i kursplanen så kan du få med det, på ditt 
sätt? 
A: Ja, det måste jag ju få. Jag är nog inte riktigt klar över hur jag ska göra. 
Q: Det blir högst individuellt? 
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A: Ja, det tror jag att det kommer att bli. Det gäller väl att försöka få hjälp av andra 
engelsklärare känner jag för jag har inte sett så mycket av det och när jag själv gick på 
gymnasiet så hade vi inte mycket uppgifter kring realia så. Och inte på högskolan heller utan 
där var det mer att man i stort sett gick igenom hela historien och sedan skrev en tenta på det, 
vad jag minns i alla fall.  
 
Q: Internet, vad säger du om det? Är det en naturlig del i undervisningen? 
A: Ja det måste det ju vara. Det går ju inte att undvika även om man skulle vilja. 
Q: Ser du positivt på det eller? 
A: Ja det gör jag nog. 
Q: Men tror du att det är lätt att hålla på med, eller är det svårt? 
A: Ja, bra fråga. Ja om det är någorlunda underbyggt, alltså källkritik och överhuvudtaget 
kritiskt tänkande mot information från alla håll. För där ligger det största problemet tycker 
jag, att eleverna har en tendens att svälja det mesta, som att ”det står på den sidan, då kan jag 
bara klippa in det i min text” eller vad som helst liksom. Men det är säkert ett evigt problem, 
det är säkert så för alla ämnen, men det är skitbra ett man typ kan se ett Youtubeklipp och 
sådana grejer, alltså just för att få engelskspråkigt material, annars är det ju ganska fattigt med 
det ute på skolorna tycker jag.  
Q: Är det en viktig del undervisningen? 
A: Inte jätteviktig, det är en del men inte en avgörande roll egentligen, det tycker jag ju inte.  
Q: Tror du man hade klarat sig utan det? 
A: Ja, det tror jag man hade. Men i och med att det finns och ungarna lever ju sina liv där i 
princip, de gör ju allt där liksom, och man själv också till en viss del så måste det ju på något 
sätt bemötas, att språkämnen, svenskan inte minst, att man får ett förhållningssätt till det när 
det är en så otrolig informationssväng hela tiden. 
Q: Tror du till och med att det kan vara till en samhällsnytta på det sättet att det kan vara så 
att eleverna lär sig, tänker kritiskt när de är i det här forumet då? 
A: Ja, delvis tror jag. Alltså de är ju ganska medvetna när man sitter och pratar med dem. De 
har ju koll på att man använder inte Wikipedia, det kollar man lite på och jämför med annat 
men man anger inte helst som referens om man vill vara någorlunda seriös och att de vet att 
det finns folk som vill lura en och lägger ut fel information men samtidigt tycker jag inte att 
de har förmåga att sätta det i praktiken riktigt utan det blir på isolerade ställen och sedan 
kanske de går över på andra ställe och där sväljer de allting istället liksom. De har nog inte 
riktigt verktygen för att ha lite sund misstänksamhet hela tiden. 
Q: Hur är det med Wikipedia egentligen? 
A: Ja, det kan man fråga sig. Alltså, jag tycker det är bra, alltså jag använder det själv liksom, 
det får man ju erkänna men grejen är att man måste ha koll på ett ämne innan man kollar upp 
det där. Man kan inte gå in och kolla på, typ etiopisk politik utan att veta ett smack om det. 
Det gäller att man har något i huvudet som man kan jämföra med, om det är rimligt. 
Så det är både bra och dåligt, det går liksom inte att avgöra. 
Q: Men dina framtida elever, är det ok om de hänger där? 
A: Ja det kommer de att göra oavsett om jag tycker det är ok eller inte, det får man liksom 
acceptera. Det är konstant det man surfar på för att få en första koll över grejer, vad de kan 
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hitta där men, ja det är någonting man måste jobba med, att utveckla den blicken för andra 
sidor också som har att göra med materialet, vem har ett syfte med det och så. 
Q: Om du har lånat en datasal, får man ut mycket av den lektionen då? 
A: Nej, inte lika mycket som i ett vanligt klassrum skulle jag säga.  
 
Q: Här kommer en ganska konstig fråga: Kommer du alltid att prata engelska i klassrummet? 
A: Men det är ju ingen konstig fråga, den är ju jäkligt relevant alltså för det slits man med 
hela tiden med tycker jag. Kan man dra vissa grejer på svenska eller ska man, eller måste man 
till och med ibland på svenska. Just grammatik är ju ett sånt område där de hänger helt enkelt 
inte med när man kör det på engelska, hur mycket man än förklarar liksom. Men i största 
utsträckning kommer jag att göra det absolut. Alltså, är man i klassrummet och dörren är 
stängd och lektionen har börjat, så är det ju engelska som gäller. Man får väl känna gränsen 
också. Sitter jag och pratar med en elev och ingenting går fram, hur stor anledning är det att 
fortsätta att prata engelska då, då får man ju göra en bedömning. Men visst, till 90% så ska det 
ske på engelska, speciellt när det är diskussioner och när man pratar rent allmänt om texter 
och uppgifter eller vad som helst. 
Q: Kommer du då ha problem att hålla det på engelska hela tiden, det är ju inte ditt 
modersmål precis? 
A: Jag kan nog få svårt för det för att jag kan vara blödig för eleverna. Ser jag att de sitter och 
skruvar på sig och pratar med varandra och typ ”vad fasen pratar hon om?”, då har jag rätt lätt 
att sammanfatta på svenska och sedan gå över på engelska. Det är egentligen inget problem 
för mig personligen liksom, jag skulle nog kunna köra på på engelska. Problemet är väl mer 
att det kommer ta nåt år innan man kommer att börja jobba med det, innan man har det som 
förstaämne, att det är en svårighet att hålla det levande liksom, just talspråket men det funkar 
nog bra, så där känner jag med någorlunda säker. 
Q: Ja, du är ju svensk och du ska undervisa i engelska, blir det någon slags 
trovärdighetsfråga om det? 
A: Ja, det är ju också en bra fråga faktiskt. Det är ju på något sätt en konstlad situation, det 
kommer man ju inte ifrån faktiskt. Men så är det ju att byta språk också, även om man 
någorlunda behärskar det andra så blir det ju lite ansträngt. Man har ju inte samma 
nyansskillnader, att det liksom. På svenska är det mycket lättare att svänga till det så att man 
får med sig eleverna liksom så att det blir humoristiskt, och det har man ju inte på engelska. 
Q: Det kanske är så att om dyu kom ifrån England så hade det varit en annan sak kanske? 
A: Ja det tror jag, mer naturligt framförallt.  
 
Q: Nu kommer vi in på ett hett ämne, betygssättning och betyg. Kan du lufta dina tankar om 
detta? 
A: Det enda riktigt negativa med läraryrket skulle jag säga. Jag känner liksom att det är så 
tragiskt att man inte kan ge betyg för insats t ex, att kämpar man på som fasen men resultaten 
blir ganska mediokra så ska man ändå ha högsta betyg tycker jag. Man är seriös i sin insats. 
Q: Men man kan ju inte engelska? 
A: Nej, men jag tycker ändå att gör man en utveckling inom sitt spann så, alltså man kanske 
har haft svårt att hänga med, eller har varit sjuk eller har haft en dålig lärare eller har varit 
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mobbad eller vad sjutton som helst under föregående skoltid och när man börjar på gymnasiet 
så kanske man är på en 6:as nivå och gör man då en utveckling så att man kommer upp på en 
9:as nivå när man går ut gymnasiet då är ju det, inom den skalan så är ju det skitbra. Jag 
tycket inte man kan dra alla över samma kam utan att jag tycker att, när det sitter folk och är 
jäkligt bra på engelska, som kollar så mycket engelskspråkig TV som har det väldigt lätt för 
sig, som är klipska liksom, som får MVG fastän som sitter och stör klassen och inte jobbar på 
lektionerna, som kanske skolkar ganska mycket och tillför ingenting och de utvecklas inte 
själva heller men de är på sådan hög nivå från början så att det finns inget annat betyg än 
MVG pga av vad de faktiskt lämnar in. Jag tycker bara att det rimmar så jäkla illa. Alltså, jag 
tycker att det ska individanpassas. Är man inte så klipsk så ska man ändå kunna få ett bra 
betyg för at man är seriös och gör en bra insats.  
Q: Du sa något om att de duktiga eleverna inte tillför någonting. 
A: Ja, jag tycker man ska komma och vara aktiv och är man bra så tycker jag att man har ett 
ansvar att hjälpa andra också, att det skulle vägas in i betyget också. Att solidaritet inom 
klassen, det skulle jag gärna premiera. Det är ju vissa duktiga elever som man känner 
tacksamhet emot som kan runt lite i klassrummet och kan sätta sig ner och hjälpa och förklara 
för någon annan som kanske inte hänger med. Och det tycker jag verkligen är ett 
mognadstecken och utvecklingstecken.   
Q: Och det skulle påverka deras engelskabetyg då också tycker du? 
A: Ja det tycker jag. Och det har ju faktiskt med engelska att göra. Kan man sätta sig ner och 
förklara en grammatiskt grej på engelska för en klasskompis – det är rätt så framstående. Jag 
tycker liksom, att betygssystemet är så trubbigt och väldigt orättvist. 
Q: Ja hur är betygssystemet, om vi kollar på betygen då, IG, G, VG, MVG, vad säger du om 
de kriterierna, behövs det fler skalor eller? 
A: Jag tycker att antingen ska de tas bort helt eller så ska det vara mer nyanserat, att det 
kanske finns sex-sju steg eller något sånt där. Det tycker jag är de två alternativen för som det 
är nu så ger det ju ingenting. Det är ju en jäkla betygsinflation också för när det här 
betygssystemet infördes så var det nästan ingen som fick MVG för det skulle vara så otroligt 
outstanding, det skulle nästan vara professorsnivå, men nu sitter man med en tredjedel av 
klassen som har MVG. Det känns ju inte heller bra liksom. Om man säger att man har sex 
steg t ex där blir det högsta steget att där kan man kräva att det är en helt självgående nivå, 
alltså en elev som jobbar på en nivå som de andra inte gör, eller som elev generellt inte gör 
vid den åldern och årskursen. Om man kollar på eleverna idag så har nästan, alltså har man en 
teoretisk klass så har 80-85% MVG som betygsmål. Och det visar också en inflation. Många 
av dem kommer säkert med MVG från högstadiet och man förstår inte riktigt varför för de 
kopplar liksom inte det man pratar om fastän det kan vara ganska så simpla grejer. Ja, i så fall 
måste det stramas upp ganska mycket, hela betygssystemet för jag tycker inte det funkar som 
det ser ut nu. 
Q: Vad säger du om G då? 
A: Ja jag tänkte precis säga det att det spannet som finns inom G är ju helt sjukligt egentligen. 
De som ligger strax under VG och de som man i princip får släppa igenom för att de fixar det 
någorlunda, de kanske är väldigt sena med alla uppgifter och man märker att de inte pluggar. 
Q: Hur stor skillnad är det på de två? 
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A: Det är stor skillnad, för de som ligger strax under VG är ofta ganska ambitiösa fast de har 
inte riktigt förmåga liksom, och där skulle jag vilja kunna sätta högre betyg för att de skiljer 
sig mycket i insats. Alltså, jag tycker att om man lägger mycket energi på ämnet och är 
intresserad så ska man nå högre. Det ska inte bara bero på om man har haft bra lärare innan 
eller har föräldrar som kan hjälpa eller helt enkelt genetiskt har fått språkbegåvning. 
Q: Du har ju varit inne på de saker som folk har snackat om typ betygskriterierna, att G är 
för stort. Om du kollar på betygskriterierna, hur är de tolkade eller går det att tolka de på ett 
bra sätt tycker du? 
A: Ja, jag tycker de är förhållandevis konkreta får jag säga. Men det är ju klart, det ska alltid 
till en personlig tolkning och det är ju det som är en del av problemet. Det är ju därför alltid 
betygssättningen ifrågasätts hela tiden från elevernas håll. De [kriterierna] är ju väldigt brett 
hållna. Men de kan ändå ge en ryggradskänsla åt läraren att det här är en ok standard för VG t 
ex. Men jag vet inte hur det skulle gå att göra dem bättre egentligen. Det är väldigt svårt att gå 
in på detaljer i och med att det sker så olika arbeten i klassrummet liksom, skola till skola och 
lärare till lärare liksom.  
Q: Men den tolkningen som de ger, är den ok, den är inte för bred? Alltså, jag skulle inte 
kunna tolka den som gul och du skulle kunna tolka den som blå, om du hänger med vad jag 
säger? 
A: Nej, det tycker jag inte men du skulle säkert kunna tolka den som citrongul och jag som 
orange. Att det liksom finns ett spann som kan tendera att kantra lite ibland. Alltså, det kan 
absolut finnas tolkningsskillnader som inte är bra men för min del så funkar det någorlunda. 
Q: Men det finns ett problem? 
A: Ja, det tycker jag men problemet är grundläggande för hela betygssystemet tycker jag. Det 
är så svårt för att, vad ska man egentligen bedöma på något sätt för att det ligger u alltid en 
grad av, alltså, i och med att det är människor som bedömer människor så är det ju alltid 
någon slags gillande och ogillande som spelar in också. Det är ju omöjligt att inte blanda in 
sina känslor när det gäller en elev som man har haft i flera år liksom. Man vet ju vad den 
personen går för, om det finns något intresse på något sätt för ämnet och för att utveckla sig 
själv inom ämnet och jag tror att det spela in mer än vad många lärare tror och vill erkänna 
faktiskt, hur mycket man gillar eleverna helt enkelt och vad man har för uppfattning om 
eleven. Det är ju det som är så svårt med betygssystemet, man kommer aldrig ifrån det att det 
blir subjektivt på något sätt. 
Q: Hur skulle du göra om en elev är duktig i något och sämre i något annat? 
A: Ja det har man ju ofta i språkämnen att de kan vara väldigt duktiga muntligt och vilja 
mycket och flyter på bra och sedan ganska så dåliga skriftligt. Men alltså, ja, man hamnar ju i 
någon slags ”vad blir det VG liksom för att det är G- skriftligt och MVG muntligt liksom?”. 
Det är ju också väldigt tråkigt. 
Q: Om vi drar det till sin spets då och säger att eleven har MVG i tre utav de fyra sätten, 
prata, lyssna, skriva och läsa och IG i ett av dem? Nu är detta en extrem situation men ändå, 
vad gör du? 
A: Jag tror det är väldigt lätt att sätta MVG då faktiskt. 
Q: Att bara skippa en utav dem? 
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A: Ja, jag tror det finns risk för det. Ja, det är svårt som fan alltså. Det blir ju någonstans i 
gränslandet mellan VG och MVG då. 
Q: Eleven har ju inte klarat en av de där sätten? 
A: Ja precis, så egentligen borde det bli IG. På något sätt försöker man nog konstruera sådana 
uppgifter så att eleven kan visa G-nivå i alla fall. Ja det är svårt som fasen alltså.   
Q: En sak till om betygen bara. Vad kände du om högskolan Får du någon utbildning i det? 
A: Nej inte det minsta, det nämns ju inte alls alltså. Lite bedömning av text liksom, men det är 
mer på svenskan faktiskt, men inte hands on typ ”tycker du den här texten passar för VG?”. 
Det finns ju ingen koppling till det faktiskt. Det är nästan lite tabubelagt tycker jag, på 
lärarprogrammet liksom. Det är som om alla ska upptäcka det själva i samband med praktik 
och sånt. 
Q: Kan det vara så? 
A: Ja jag tycker det. Antingen har man inte tänkt alls eller så finns det en baktanke. Det är ju 
lite som att de första åren så efterfrågar ju alla om att man ska få tips och ”hur ska jag bete 
mig i klassrummet rent fysiskt, med röstläge och så”, och man får aldrig någonting vad det 
gäller det utan det ska på något sätt växa fram liksom och det är ju rätt frustrerande också. Det 
tycker jag gäller med betygssättning också att där ska man hela tiden själv ha spinnet i 
huvudet för hur man ska hantera det. 
Q: Hade det varit önskvärt att ha någonting där eller? 
A: Ja absolut för det är ju så centralt för eleverna, speciellt på de teoretiska programmen, de är 
ju besatta över det. Där går det ju inte göra något som inte är kopplat till betygen. Och det är 
ju också en stor nackdel med betygssystemet, att det hämmar många så himla mycket. Även 
de som får MVG är hämmade av det. Det är få elever som har MVG som inte förefaller att 
vara ambitiösa, som gärna har tät kontakt med läraren, att de hela tiden vill visa att de är på 
gång liksom. Och hur lätt är det då att ha en diskussion där de eleverna går emot läraren t ex, 
alltså, det ligger så mycket svårighet i det.  
 
Q: Vi får rusa vidare. Nu kommer vi till en annan ganska het potatis nämligen kursböcker, 
kurslitteratur. Vad har du att säga om det? 
A: Jag har inte hittat någon som är bra än kan jag säga, i engelska. Så att jag har alltid gjort 
eget material när jag har gjort praktik och vickat och så. Så jag vet inte, jag har inte så bra koll 
på det faktiskt. Så jag orkar inte ens kolla igenom det så för jag tycker det är så fjantigt 
liksom. Oftast är de för gamla t ex, skolan har inte råd att köpa in moderna böcker utan du 
sitter där med utgåvor från kanske i slutet av 90-talet som handlar om grejer som inte längre 
är aktuella där de försökte vara moderna under den tiden och så handlar det om såpaserier 
eller talkshows som inte längre finns och där kanske eleverna har 5 år gamla typ Oprah 
Winfrey, men det går ju fortfarande men det är ju inga elever som kollar på det som går på 
gymnasiet. Det vet jag att de hade när jag vickade på NN för några veckor sedan, eller jag 
behöver inte säga vilken skola men. Det var i alla fall så förbannat tråkigt liksom. Just att 
texterna hänger inte ihop utan det kommer bara någon text. Plötsligt kan det handla om 
Halloween och sedan handlar det om en irländsk julafton och sedan om någon semesterresa 
till Florida. 
Q: Det är en färskvara låter det som på dig. 
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A: Ja det tycker jag. Det finns ju textutbud på nätet och jag tycker det är väldigt roligt att göra 
eget material också, hålla på att rita bilder till, och det brukar vara ganska populärt. 
Q: Tror du att man som lärare gör bättre ifrån sig om man har eget material? 
A: Jag tror man blir mer engagerad i det. Det tror jag absolut, och just att man kan skräddarsy 
till klassen också att ”det är de här områdena vi behöver ta upp nu”, typ att sätta ihop text eller 
grammatik eller vad det nu kan vara. Och att de märker att man har lagt ner tid på att ge just 
dem något specifikt. Jag har väldigt svårt att känna mig engagerad i skolböcker med texterna 
och uppgifterna där. Man får ju välja ut. Ibland kan det ju vara ganska bra 
diskussionsuppgifter och ordkunskap och sånt. Men alltså, sitta med det här med text och 
glosor varje vecka efter vecka, det är ju så jäkla tråkigt liksom.  
Q: Det är inte så att det ligger nån sorts prestige i det. Alltså, ju bättre lärare man är, desto 
mer eget material har man. 
A: Ja, det tror jag det kan vara, absolut. Det vet jag att det gör, men samtidigt, jag vet inte. Jag 
har inte träffat så många lärare som gör mycket eget så därför vet jag inte riktigt. Jag tror det 
lätt kan bli en kultur i ett engelskalag, alltså att ”kom inte här och visa, att du kan sätta ihop en 
massa skit”, alltså att det klan nog lätt bli en konstig stämning bland lärarna också. Att man 
ska hålla sig på sin plats, att man ska hålla sig till beprövat material. 
Q: Bara en fråga till om det ämnet. Om man använder en kursbok genom hela kursen, täcker 
man in alla målen då tror du? 
A: Ja det tror jag att man gör. Alltså, de [kursböckerna] har ju ofta bra arbetskapitel med 
glosor och sånt och där de kan jobba muntligt och läsa texter. Det är nog bara att det blir så 
trist tycker jag.  
Q: Men du kommer inte använda kursböcker? 
A: Alltså, det är ju en tidsfråga känner jag. Eller alltså, man kanske inte får tid på samma sätt 
som nu. 
Q: Är det som en trygghet att ha. Typ ”jag har inget eget material, jag tar kursboken”? 
A: Ja absolut. Så kan det nog vara och sedan just att det tar tid att sätta ihop eget material 
liksom. Och ju mer man skräddarsyr desto svårare blir det ju att använda år efter år liksom. 
Det måste ju komma nytt. Jag tror det är att det blir mycket mer stressigt än vad man tror när 
man väl jobbar liksom. Och då kommer det att minska, men jag kommer att försöka göra det 
eftersom jag känner att det är väl det som är roligt att vara lärare att få göra egna grejer och få 
med eleverna på det, och att de gör saker som vi kan använda i klassen. 
 
Q: Ja, nu kommer vi in till den stora sista grejen nämligen nationella prov. Vad har du för 
åsikter om det? 
A: Jag tycker idén var bra en gång i tiden, att man hade en sorts nationell bedömning eller vad 
man ska säga, alltså som alla går igenom som en slags koll av att de sysslar med någorlunda 
rätt grejer eller vad man ska säga, för eleverna. Alltså, grundidén med nationella prov var ju 
att få se att, både att läraren sätter ett någorlunda rätt betyg ur ett objektivt perspektiv, alltså 
att någon har riktig koll på elevernas kunskaper liksom och för eleven själv för att kunna 
bevisa det när man har en lärare som kanske kantrar på en aktivitet hela tiden som man själv 
inte riktigt är så bra på, att kanske allting är skriftligt eller. I alla fall, utvecklingen tycker jag 
inte är bra, alltså, de har ju gått över till att vara som ett väldigt stort prov som man måste öva 
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på i flera veckor innan. Och eleverna blir liksom panikslagna om man inte kommer med 
gamla nationella prov som de kan sitta och harva med på lektion efter lektion, att de måste ha 
minutiös koll på hur det är upplagt och vad ungefär som efterfrågas. Det är inte bara som ett 
prov som kommer in och kollar och sedan drar sig tillbaka och inte får så himla stor 
uppmärksamhet liksom. Utan nu är det ju verkligen att man får ställa av en månads lektioner 
till och hålla på och harva med gamla prov och så där. Och det tycker jag är så jäkla lustigt. 
För det är så tråkigt upplagt också. Just det är med fylleriövningar och sånt, utan det kan väl 
få slippa i övrigt då, det räcker väl med att det provet är så, man kan göra andra saker. 
Q: För dig, kommer det vara ett prov i mängden? 
A: Ja det kommer det att vara, absolut. 
Q: Hur tror du det är för andra lärare då? Jag tänker då i slutändan, vid betygssättningen 
då. 
A: Jag tror det har lite mer värde faktiskt, eller liksom, påverkan på det slutgiltiga betyget, det 
tror jag nog det är för de flesta och nu när jag tänker på det så skulle det kunna vara så för mig 
också. Alltså, misslyckas man på ett annat prov så kan det liksom vara ok, men nationella 
provet är svårt att ha överseende med om det nästan är IG på alla delar liksom. Ja, så är det. 
Det ligger nog mycket prestige i det, det är nog svårt att bortse från det.  
Q: Det låter på dig som att det blir en viktig del i din betygsättning? 
A: Ja, det kommer det nog bli, förhoppningsvis inte en jättestor del men alltså, speciellt om 
det väger upp positivt så tror jag att det kommer att bli en stor del men kanske inte så mycket 
om det är negativt. Om det är en elev som har haft VG på allting annat och sedan sätter ett 
svagt G, då är det inte säkert att jag bryr mig så mycket. Då ka jag nog säga till honom att det 
kan bero på en stressig situation och konstigt upplägg på provet och så. 
Q: Kommer du att ha nytta av nationella proven, är det bra för din egen skull tror du? 
A: Nej, inte precis. Det tycker jag nog inte.  
Q: Det är inte så att det blir ett kvitto på vad du [som lärare gjort under terminen]? 
A: Nej, det tycker jag inte. Det är så pass lite som visar sig där. Alltså om man tänker det här 
med att de ska sitta och fylla i ord, det är ju väldigt slumpmässigt om de har koll just på vad 
det är som efterfrågas där, vilket ju egentligen är meningen också, det ska ju vara en koll i 
tiden liksom, hur det funkar för den enskilda eleven men nej, för min del så tycker jag inte att 
det tillför så mycket.  
 
Q: Ok, något annat du vill tillägga om det vi har pratat om? 
A: I så fall bara det att engelska är ett ganska tacksamt ämne tycker jag nog. Jag har ju bara 
svenskan att jämföra med men många elever tycker det är ganska kul och det finns grejer för 
att vidga dem [eleverna] med grammatik, man kan titta på film och man kan göra små rollspel 
och sådana där grejer. Det är rätt så lätt att engagera dem i ämnet liksom. 
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APPENDIX C 
 
Fully transcribed interview with T2 
 
Q: Vad är det som är svårt för dig som lärare i själva engelskundervisningen? 
A: Framför allt att rätta elevtexter om det är lite längre uppgifter. Nu hatr vi hållt på med lite 
låttextanalys och vi har haft ett paper som de skulle skriva – svårt med betygssättningen där 
tycker jag. Vad skiljer ett VG från ett MVG? Vad skiljer ett G från ett VG? Jag tycker att det 
är ganska svårt det där. Det är väl framförallt det som jag har tänkt på, textkorrigering tycker 
jag är jobbigt. 
Q: Borde inte det vara ganska lätt egentligen? Du har ju grammatiken, ”det var rätt det var 
fel”, du har vokabulären, ”det var fel , det var rätt”. 
A: Det handlar ju också om analytisk förmåga och lite sånt, att kunna problematisera en 
speciell uppgift. Det tycker jag är ganska svårt, just när det gäller bedömningen. 
 
Q: Är det något mer som du upplever som svårt? 
A: Det kan väl vara att man kommer ganska nyligen från högskolan, man är van vid en hög 
språklig nivå, så jag kan tycka att nivåanpassningen är svår i början. Jag låg på en alldeles för 
hög nivå först som man har fått korrigera ner under tiden här. Man ville liksom ha 
karaktärsanalyser i noveller och sådana där saker. 
Q: Ok, ja det känner jag igen i mig själv. När de läser en bok så vill man ha det där setting 
och plot och alltihopa så där snyggt och så förstår man inte att de inte förstår vad man ska 
göra. 
A: Ja, det där var lite problematiskt i början. Det där var självklart i mitt huvud men sen närt 
det kom ut ur munnen var det rena hebreiskan. Så det har man ju fått anpassa och det får man 
fortfarande göra. 
 
Q: Från det frågeformuläret som jag fick så har lärarna bl a sagt att det som de upplever som 
svårt är att få eleverna att läsa böcker, att få eleverna att ha en till skönlitteratur. Är det 
något som du kan hålla med om? 
A: Vi har faktiskt inte läst så himla mycket än. Det varierar naturligtvis från klass till klass. 
Jag har några klasser som går estetiskt och de har mycket lättare med det här som 
intertextualitet, läsa och tolka, analysera både film och litteratur tycker jag. Jag tror också man 
får ha ett knep. Man kanske inte ska börja med Edgar Allan Poe eller nåt sånt uta man kanske 
får leda in dem med att kanske börja med en låttextanalys t ex. Vi hade en Johnny Cash låt. 
Highway man som vi analyserade. Sedan tror jag att man kan applicera det på litteratur 
framöver. Men det gäller att välja litteratur som de är intresserade av och inte bara litteratur 
som man själv tycker om eller som tillhör den litterära canon – kursmålen är ju 
mångfacetterade och man kan tolka dem lite vad man vill med centrala verk och så. Att de ska 
lära känna några författarskap så behöver det ju inte vara Hemingway eller Fitzgerald om och 
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om igen. Man får väl ta reda på intresset i klassen vad de tycker om, vad de gillar att läsa och 
kanske börja i den änden. Att ta saker de gillar att läsa och sen ta och höja nivån så 
småningom.  
 
Q: Men siktar man alltid på att de ska läsa canon tillslut?  
A: Ja, det är som jag känner i alla fall.  
Q: Det står ju inte i kursplanen. 
A: Nej det gör det ju inte men..Giltigheten, lite si och så. Här på skolan finns det nu tycker jag 
ett bra engelsklag som är öppna för vad eleverna själva vill läsa. Den här terminen har det 
varit ett väldigt stort sug efter Twilightböckerna. Så då har de som är ansvariga för engelskan 
köpt in Twilightböcker. Man rättar sig lite efter elevernas intresse och deras läslust och det 
tycker jag är bra. 
 
Q: Någonting som både uppkommer som lätt och svårt för en engelsklärare är grammatiken. 
Vad är din relation till grammatik? 
A: Vi har kört ganska mycket grammatik nu i de klasser jag har. Jag hade nog någon 
förutfattad mening om att alla elever hatar grammatik men så gjorde jag en undersökning i 
början på terminen där jag frågade klasserna vad de helst ville jobba med och där skrev 
majoriteten att det de ville jobba med var grammatik. Dom ville öva tills som spydde var det 
någon som hade skrivit. Så då körde vi tre-fyra veckor grammatik, bara grammatik, rena 
grammatiklektioner som vi avslutade med ett prov. Det som har varit svårt med grammatiken 
det är väl att man själv inte har alla svaren så man har fått springa runt här och fråga alla 
lärare speciella saker.. 
Q: Vadå, vad menar du då? 
A: Ja, t ex så höll vi på med substantiv, oräknebara, och då kom ”contents” upp. Det är ju ett 
väldigt svårt ord bara det, då fick vi hålla på och dividera lite fram och tillbaka om ”content” 
och hur man ska skriva ut det i plural och singular och så.  
Det som är lätt i grammatik, det är väl det som ligger på enkel nivå liksom, sådan grammatik 
som man har i ryggmärgen på nåt sätt, presensformer och artiklar, ja det finns mycket, 
singular/plural, substantiv, adjektiv såna saker. Och det blir lättare om klassen tycker det är 
intressant och ställer mycket frågor och är engagerade och det upplever jag att klasserna har 
varit. Dom inser att det här med grammatik är värdefullt och att kunna göra sig förstådd och 
att man kan använda det i tal och skrift och överallt. De förstår att det är gångbart att ha bra 
grammatiska kunskaper. 
 
Q: Hur är det med den allmänna kunskapsnivån i dina klasser? Är det ett stort spann mellan 
elevernas kunskaper? 
A: Ja, det finns nog inte någon grupp som är riktigt homogen utan det är alltid spännvidd. I 
vissa klasser är det större spännvidd än i andra. 
Q: Är det ett problem? 
A: Ja det är klart att det kan bli problem, en klass jag hade tyckte det var jobbigt med så 
mycket grammatik. De kunde inte förstå vilken nytta de skulle ha av grammatik. Så då fick 
man lätta upp stämningen lite och inte bara köra grammatik hela lektionen utan man bröt av 
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med lite andra övningar men jag tror nu i efterhand att man uppskattar att vi arbetade så hårt 
med det och de har lärt sig mycket, hoppas jag. 
 
Q: Någonting som har uppfattats som svårt är att en del elever uppfattar lektionerna som 
tråkiga för att de är övertygade om att de kan så mycket engelska redan genom att de är 
medvetna om att man inte bara lär sig engelska i skolan utan på flera olika håll. Är det 
någonting som du kan känna igen dig i? 
A: Ja det är det. I början på terminen så gjorde alla elever som skulle läsa engelska A ett stort 
diagnosprov så att vi kan jämföra olika grupper, engelskalärarna emellan. Innan jag gav 
resultaten på diagnosproven så frågade jag var och en av eleverna om deras betygsambitioner 
för kursen, just för att kolla lite om självinsikt och så. Några som kanske sa att de siktade på 
MVG låg på ett svagt G, eller ett IG till och med. Och då kunde man ju ta den diskusionen 
efteråt, inte med att jag lägger några värderingar men att jag frågar ”tycker du att det är en 
rimlig målsättning med ett MVG när du ser provresultaten?” de här proven är som nationella 
proven och mäter saker man redan har med sig som är svårt att plugga inför. Och många 
kunde ju ändå tänka om. Men jag tror det får växa fram, jag vill inte lägga de här 
värderingarna och jag vill inte direkt säga till någon att han/hon inte kan nå målen till MVG. 
Jag får istället ha en kontinuerlig dialog med eleverna där man återkommer till deras ambition 
och man knyter an resultaten till ambitionen och sen lämnar man över det till eleven; ”är det 
realistiskt för dig att nå upp till den nivån?” 
Men du sa någonting om tråkiga lektioner med? 
Q: Ja alltså det var mer om eleverna uppfattar lektionerna som tråkiga för att de känner att 
de redan kan det. Är det något du känner igen? 
A: Nej, det är väl inte så att de säger att de tycker att det är tråkigt för att de känner igen det 
men visst, nog kan man höra kommentarer att de tycker att det är tråkigt, men det är bara 
allmänt. Men kan ju inte bara hålla på med roliga grejer eller så, man kan ju inte tillgodose 
allas behov av som är roligt. 
 
Q: Men vad är roligt då, eller vad är lätt då, är det filmer eller? 
A: Filmer vill ju många se såklart. 
Q: Skulle du säga att det är något som är lätt att hålla på med som engelsklärare? 
A: Nej, tvärtom faktiskt. Beroende på vad det är för film såklart. Men just nu kollar vi på 
Love Actually i en klass och den har inte så många bottnar tycker jag, den är ganska svår att 
analysera på djupet så den kanske passar bättre på en engelska A kurs. 
Q: Ja vad är syftet med den filmen? 
A: Nja, att de ville se på film och det är nära julen och den har lite jultema, sen måste man ju 
såklart ta upp några viktiga frågeställningar som är i filmen. Jag tittade på den och tyckte inte 
att det fanns så många vettiga frågeställningar utan det kommer att få bli en analyserande 
uppgift där de får välja ut en av de här kärlekshistorierna som de ska problematisera runt. 
Q: Ok, för det gäller väl som du sa att välja rätt film, för att det ska ju vara ett syfte med att 
se på film? 
A: Vi kollar på Sex and the city i en annan grupp där det bara är tjejer i gruppen, och den 
uppgiften har jag blivit ganska nöjd med. Då har jag sagt till dem att man ska skriva en 
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informerande text som riktar sig till en tjej som går på högstadiet 7-9 där vi håller på att titta 
på gestaltningen av kvinnan och vilka kvinnobilder som får utrymme i filmen och vad tjejerna 
tycker om de här kvinnobilderna och om de är realistiska och vad det finns för 
fördelar/nackdelar med de här kvinnoporträtten.  
Sen beror det lite på vilken typ av film man ser. Jag tror att man kan nå väldigt djupt med 
vissa filmer. 
Q: Ok, men din relation till att använda film som en del av undervisningen, hur ställer du dig 
till den, är den lika viktig som alla andra saker? 
A: Jag ställer mig positivt till den. Nu har ju den här diskussionen om det utvidgade 
textbegreppet pågått i ett antal år där man pratar om film, musik och andra medier t ex radio 
och inte bara klassikerna inom litteraturen. Och jag kan tycka att det finns minst lika många 
bra filmer som det finns böcker som man kan analysera på ett lika bra sätt och få ungefär 
samma sorts perspektiv som man analyserar böcker.  
Q: Så filmen är ett verktyg? 
A: Absolut, absolut. 
Q: Och du kan täcka in en del av kursmålen med film? 
A: Absolut, det tycker jag. Som när man håller på med Romantiken kanske, då kan det vara 
helt strålande att kolla på Frankenstein, man kollar på bildspråket med åskan och blixten och 
mörka nätter och regn och solsken och hur de kontrasterar mot varandra. Så där kan filmen bli 
ännu tydligare än en bok kanske.  
 
Q: En del lärare har skrivit att social studies, alltså undervisning av den engelskspråkiga 
kulturen är något som är ganska tacksamt att hålla på med. Är det något som du hittills har 
upplevt?  
A: Jag har gjort en sådan där realiauppgift om man ska kalla det det. Variaties of English där 
man fick välja en variety, det kunde vara australiensiska, brittiska, amerikanska, indisk 
engelska eller väst afrikansk engelska. Jag tyckte att det upplägget jag körde där var lite för 
komplicerat. Dom fastnade på den här nivån ”vad är skillnad på en dialekt och på ett språk”. 
Så det tyckte de var komplicerat så det jag har tänkt framöver här nu när vi kör realia det är 
väl mer historisk realia tänker jag då, ”the early times” i Storbritannien, Columbustiden i 
USA. Man kan prata lite om de politiska systemens framväxt och viktiga historiska händelser. 
Jag tror att det kan vara mer intressant för dem.  
Q: Engelskan i Indien, Indien är ju ett engelskspråkigt land. Fastnar man kanske i 
Amerikanskan och engelsk engelskan? 
A: Nja, jag vet inte, jag tycker det beror på. Jag tycker det var lätt med Indisk engelska och 
Afrikansk engelska. Det jobbade jag mycket med på högskolan så det tyckte jag själv var 
intressant så det kanske var därför som man plockade in det. 
Q: Är det en viktig del i undervisningen? 
A: Ja, det tycker jag absolut att det är. Dom ska ju förstå olika..det ingår ju i kursplanen att de 
ska förstå olika varianter av engelskan. Och för de högre betygen krävs ju en djupare 
förståelse för mer obskyra varianter. 
 
Q: Är det lätt att ge elever uppgifter som ska behandlas med hjälp av Internet? 
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A: Ja det tycker jag. 
Q: Är det inte lätt att det inte blir som du har planerat, alltså att du förväntar dig en sak av 
eleverna och de hamnar någon helt annanstans? 
A: Nä, man får ju vara närvarande under de här processerna när de är ute och söker 
information och det är det som man har bett dem att göra. Och leda dem in på rätt väg om 
man känner att det är på väg att barka åt ett annat håll men just det där med variations of 
English som vi jobbade med körde vi med att de skulle leta upp Youtube klipp med de 
varianter de hade valt och de gjorde de ju och det blev jättetydligt för de andra grupperna för 
man fick höra t ex på Indisk brytning i engelska och västafrikansk och hur de skiljer sig. Så 
det tycker jag de är välbekanta med det verktyget och där är det väldigt tacksamt att använda 
datorn. 
Q: Ok, och du får ut någonting av det, de lär sig? 
A: Det tycker jag absolut, det finns hur mycket som helst på nätet som inte finns i några 
läroböcker. Så det tycker jag inte man ska vara främmande för och det tror jag inte heller så 
många unga lärare är heller. 
Q: Ja, är det en generationsfråga? 
A: Nja, både och kan jag tycka. De flesta har anammat det här med Internet  
Q: Anammat Internet är ju en sak men att få Internet till en naturlig del i undervisningen? 
Istället för att låta eleverna bläddra i en kursbok så sitter man på Internet istället? 
A: Det är ju en lång process det här med att istället för att bläddra i en kursbok att få dem att 
självständigt söka upp vettig information på Internet. 
Q: Det är ju just det här med vettig information. 
A: Det kan ju vara ett problem men jag är inte någon utav dem som är motståndare till 
Wikipedia eller så. Jag tycker det är fullt acceptabelt inom ramarna för vissa uppgifter att 
använda sig av den faktan som finns där. Det tycker inte jag är något problem. 
Sedan är det väl att man måste vara där. Något som man slås av i början var ju att så fort man 
bokar en datorsal så sitter 95% på Facebook när man ser dem. Men det är väl att den här 
yngre generationen håller på med så himla mycket saker samtidigt och har Youtube i 
bakgrunden samtidigt som de lyssnar på musik i hörlurar, skriver till någon kompis på 
Facebook samtidigt som man söker information på en tredje sida. Så, mycket ansvar måste ju 
hamna hos eleven till sist. Man kan ju inte alltid vara där och stävja och säga att ”nu får ni inte 
sitta på Facebook”. Man får istället vara tydlig i början att den här lektionen ska användas väl. 
Dessutom står det att eleven skall datorn som ett verktyg och att de ska kunna kommunicera 
med hjälp av datorn. Så det är väl något som man ska öppna upp dörrarna för – att ha någon 
klass någon annanstans som man kommunicerar med hjälp av datorn på engelska, som en typ 
av brevväxling över nätet, det skulle kunna funka. 
 
Q: Är det någonting som är viktigare än något annat i din undervisning. T ex är att göra en 
filmanalys viktigare än att jobba med grammatik? 
A: Menar du om det finns någon gradskillnad eller? 
Q: Ja, eller något som är viktigare? 
A: Nja, jag vet inte om jag gör någon åtskillnad där, det är ju väldigt många olika saker de ska 
kunna när de har läst engelska A. Ibland känner man en stress över hur många saker det är och 
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man har så lite tid så man har liksom inte tid att gå så djupt som man önskar inom alla 
områden som man har valt ut. Men jag tycker grundläggande är det grammatik såklart, så att 
de kan göra sig förstådda för det första, i tal och skrift. 
Q: Det är så pass viktigt – grammatik? 
A: Ja det är ju så pass viktigt så att man inte gör för störande fel så att man inte kan förstå dem 
om man kommer från England. Samtidigt så märker man ju i nationella proven vad de 
(skolverket) släpper igenom för typ av texter och typer av fel. 
Q: För det står ingenstans i kursplanen att de ska kunna grammatik på det sättet eller? 
A: Men det är så fundamentalt för hela språkinlärningen tycker jag. Det handlar ju om hur 
man ska bygga texter och att förstå talat språk och veta vilken tid det är personen pratar om så 
måste man ju kunna skillnaden på presens och preteritum t ex, för att fatta om det hände idag 
eller för fyra veckor sedan. Så det tycker jag är…ja en viktig del såklart. 
Q: Kan det t.o.m. vara så att det finns två läger där ena hävdar att grammatik inte är så viktig 
som vissa andra gör? 
A: Ja det finns ju de som mer pockar på den analytiska förmågan, att man kan visa att man har 
en analytisk förmåga, att man kan analysera saker och ting i engelskundervisningen, att man 
har ett mer analytiskt sätt och sen kanske de inte tar lika stor hänsyn till på vilket sätt det 
framförs, om satserna är korrekta och så. 
 
Q: Det har framgåt i min undersökning att det finns blandade känslor om att undervisa på 
engelska. Hur gör du, står du enbart och pratar engelska, sker all undervisning på engelska? 
A: Nej det gör det ju inte om jag ska vara helt ärlig. Men såklart i primärskedet så försöker jg 
nog ta allt på engelska. 
Q: Du siktar på det? 
A: Absolut, med uppgiftsbeskrivningar och instruktioner och allt. Samtidigt, om du märker att 
instruktionerna inte landar fast du försöker förklara det på olika sätt på engelska så får du ju ta 
till svenskan. 
Q: Ja vad är det som hindrar att du ska prata engelska. Är det eleverna? 
A: Ja det är eleverna när de inte kan förstå när jag förklarar på engelska. 
Q: Du känner inga problem själv att du kan förmedla budskapet på engelska utan du är så 
säker i dig själv? 
A: Ja det tycker jag nog att jag kan. Det får man ju förbereda sig så att man får ut det man vill 
få ut. Men självklart, det är ju stor skillnad mellan svenskan och engelskan, så fort man 
kommer in i klassrummet och man har engelska så blir det ju en undervisningssituation för 
man bedriver undervisningen på ett annat språk och det är ju jätteviktigt tycker jag att man 
pratar engelska, att de får prata mycket engelska, så att de efterhand kan uttrycka det de vill. 
Många gånger känner de att ordförrådet inte räcker till och de grammatiska kunskaperna 
räcker inte till, de kan inte få ut det de vill få ut, och det tycker jag är huvudmålet – att man 
kan göra sig förstådd med andra människor och att man kan förstå andra människor, så det 
kommunikativa är ju jätteviktigt tycker jag. 
Q: På dig låter det som det fundamentala i din undervisning är att du ska kunna förmedla 
engelska från dig själv genom att du pratar engelska? 
A: Absolut, så är det ju. 
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Q: Om vi bara kan gå tillbaka till det här med filmer igen. Kan man säga att det är tacksamt 
att använda, är det lätt att använda filmer som ett verktyg eller krävs det mycket? 
A: Det krävs faktiskt en hel del, men nu har jag sådan tur att kille som jag delar rum med har 
läst filmvetenskap så när jag sa att jag ville jobba med feministiskt perspektiv på den här Sex 
anda the city filmen så hade ju han mycket material som jag fick ta del av, och så diskuterade 
vi vilken nivå ungefär vi skulle lägga oss på, hur stor akademisk grund vi skulle lägga, hur 
svåra begrepp vi skulle plocka in och så.  
Q: Är det ett hantverk att hålla på med detta? 
A: Ja det tycker jag, det kräver ganska mycket faktiskt och film går ju hand i hand med 
litteraturen tycker jag, det handlar ganska mycket om tolkningsförmåga som filmer kan 
främja. 
Q: Jag tänkte mer hantverk för dig som lärare, att det krävs ganska mycket av dig för att det 
ska bli en bra… 
A: Ja det är det ju absolut. Det är ju jättelätt att bara kasta in en film typ ”nu ska vi kolla på 
film”, det blir ju en undervisande situation i sig bara att titta på en film som har ett annat språk 
men man måste ju försöka komma över den första tröskeln också tycker jag och börja 
diskutera det man har sett. 
Q: Men de får ju engelskt språk och engelsk text (i filmen), räcker inte det? Är inte det en bra 
undervisning? 
A: Det kanske det gör för vissa men jag väl att när man väl visar en film, vilket jag tycker att 
man ska göra några gånger under en kurs, A kursen kanske man inte kan ta lika djupt som B 
kursen när det kommer till analys och så, men jag tycker man kan få in jättemycket, du 
pratade om realia innan, det finns ju jättebra filmer där man kan titta på där man kan få en bra 
historisk inblick eller en kulturell inblick genom att kolla på en film så det tycker jag är 
ovärderligt, sen är det ju upp till läraren att kunna plocka ut de här sakerna efetr att man har 
tittat på filmen. Kanske visa filmen en gång till, snuttvis där man har antecknat viktiga scener, 
sen kanske man låter filmen rulla i bakgrunden utan volym, bara för att de ska kunna 
analysera bildspråk, eller omgivningarna eller vad som helst. Så filmen är ju mycket mer än 
bara kommunikationen. Den är mångfacetterad. 
 
Q: Nu byter vi ämne. Vi ska prata om betyg. Kan du lufta dina tankar om detta fenomen som 
är en väldigt viktig del i att vara engelsklärare, eller är det det? Gör du ditt jobb om du inte 
bryr dig om betygen? 
A: Nej, det måste man ju lägga ner mycket tid på såklart. Med de nationella proven här t ex  
så har vi rutin att vi sam bedömmer t ex writingdelar. Det får flera lärare läsa igenom och så 
har vi en diskussion sen typ ”vad tycker du, vad tycker du, du osv”. Och efter diskussionen så 
sätts det betyg så att det ska bli så rättsäkert som möjligt, men det är ju någonting som tillhör 
det svårare i yrket. Precis som att rätta texter så tycker jag att sätta betyg är något som är 
jättesvårt.  
Q: Om vi glömmer lite det där med nationella prov och bara tänker liksom att du ska bedöma 
en elev.. 



51 

 

A: Om man läser de mål som eleven ska ha uppnått efter en avklarad kurs så är det väldigt 
mycket man ska ha lärt dem, ibland kan det kännas övermäktigt. T ex med en del elever som 
kommer sporadiskt, de kanske har 30-40% närvaro och få dem att tillgodogöra sig allt det 
som krävs. Det tycker jag kan vara svårt. 
Q: Är det lätt att det blir ”betygsunderlag saknas” på de eleverna? 
A: Absolut. Även tror jag..Förra terminen var jag väldigt sträng i betygen, för sträng. Nu 
känner jag nästan att det är åt andra hållet. Mycket har väl med de nationella proven att göra, 
man tittar på nivån här vad de godkänner för typ av texter t ex och blir förvånad över vad de 
släpper igenom som godkända texter. Det påverkar en inför betygssättningen när det är 
väldigt svaga texter som släpps igenom. Då kan man själv börja fundera men till sist så 
handlar det om, ja, kan jag förstå den här eleven i tal, i skrift. 
Q: Det känns som att du påverkas ganska mycket av nationella proven. 
A: Ja det gör man ju, absolut. Sen är det klart att man går runt och pratar med kollegorna, det 
tycker jag alla nya ska göra, för att få den där kunskapen, den som sitter i väggarna. Så det är 
ju ovärderligt i början att ha tillgång till ett öppet kollegium där man kan snacka med vem 
som helst och diskutera olika saker. Det tycker jag är jätteviktigt för man känner sig osäker 
när det gäller betygen. 
Q: Är du inte rädd för att bli formad för snabbt då? 
A: Jo, men därför är det är det viktigt att uppsöka olika personer hela tiden så får man ju flera 
olika perspektiv på det. 
 Q: Vad är det man bedömer egentligen – en elev kan ju vara duktig på att prata men dålig på 
att skriva, vad gör man då? 
A: Jag gör ingen åtskillnad där utan ganska tidigt talar jag om att deras betyg kommer att ha 
förankring i alla de här färdigheterna, i talet, skriften, läsförståelsen och hörförståelse, så allt 
är ju viktigt. Det är viktigt att visa att man behärskar alla delar, sen så är det klart att eleverna 
är svagare inom vissa områden och vissa färdigheter men ändå kan de få ett godkänt betyg i 
slutändan. Så jag tycker nog att göra sig förstådd, att budskapet ska gå fram det är liksom så 
basalt. 
Q: Men är det rättvist då? 
A: Det är en jättesvår fråga. Det är klart att det inte är rättvist hela tiden. T ex ett G är det 
väldigt stor spännvidd på. det finns ju folk som ligger på IG en hel termin i princip, eller två 
eller tre terminer, men ändå tillslut lyckas plocka ihop ett svagt G. det finns elever som ligger 
på starka G+ hela tiden, på väg upp till VG som ändå får ett G i slutbetyget. Då kan man tycka 
att det är himla orättvist. 
Q: Hur stor skillnad är det på de två eleverna? 
A: Det är jättestor skillnad på de två eleverna, så det är ett jättestort problem för man kan inte 
sätta IG riktigt på den ena och man kan inte sätta VG riktigt på den andra, båda ska ha ett G. 
de inser tillsammans att det är skillnad på dem, eleven som ligger på G+ tycker kanske att det 
är väldigt orättvist att eleven som ligger på IG helt plötsligt ligger på ett G medans den eleven 
som varit närvarande, lämnat in uppgifter i tid och legat på en stark G-nivå. Så det tycker jag 
är problematiskt helt klart. 
Q: Men hur väljer du att bedöma då? En guide är ju givetvis nationella proven och du har 
sagt kollegor men.. 



52 

 

A: Självklart mycket kollegorna är det. Be dem läsa texter och lyssna på tal. Men det är fler 
än jag som tycker det är orättvist det här med betygen. Att fem G- kan bli ett G i betyget, att 
fem G+ kan bli ett G i betyget, ändå är det skillnad i kunskapsnivå på de här eleverna. 
Q: är det t.o.m. så att det är det mest besvärliga med att var just engelsklärare? 
A: Ja det tycker jag nog, det tycker nog att det med betygen är jättesvårt. 
Q: Om det är någon som ligger på gränsen IG-G, vad gör man då, friar man, fäller man, är 
det upp till varje individ? Det här är ju känsligt kanske. 
A: Ja det är det ju. Men jag tror jag hellre fäller än friar faktiskt. Är det någon som ligger på 
gränsen där man tycker sig ana att kunskapen finns, att kapaciteten finns att klara ett G då 
kanske man får göra en extra uppgift och säger ”nu tycker jag att du ligger mellan två betyg 
här och om det är viktigt för dig att få ett G på kursen så vill jag att du skriver den här 
uppgiften på en gedigen G-nivå och visar mig vad du kan”. Ett stort problem tycker också 
tycker jag är att man har haft uppgifter under kursens gång, eleverna har samlat in sina betyg 
och så kommer et nationellt prov, en ganska tillspetsad situation och eleverna missar sin nivå, 
de kanske har legat på VG och landar på ett G på nationella provet. Då blir det ju 
ögonfallande som engelsklärare att ”jaha ok, hur kommer det sig att den här nivåsänkningen 
skedde just nu, hade det med själva provsituationen att göra eller var det nivån på provet eller 
vad var det?”, så det tycker jag är svårt. 
Q Så den där tysta kunskapen som eleven besitter, den måste du beakta då eller? 
A: Självklart. Många uppgifter man har går att plugga in. Vissa saker handlar t.o.m. om att 
kunna komma ihåg saker bara medans på nationella prov så går det knappast att förbereda sig 
för man kan knappast plugga inför ett och då är det ju den engelskan som man har med sig 
som kommer ut. 
Q: då låter det på dig som att man på nationella proven verkligen mäter kunskapen hos 
eleven. Är det så? 
A: Både och tycker jag. Det är en bra mätsticka att ha. Samtidigt inser man ju som lärare att 
det är en tillspetsad situation och många blir väldigt nervösa vid provtillfället, de känner nog 
att mycket står på spel. Bara det kan göra att det knyter sig för dem och de inte når upp till sin 
normala kapacitet. Så det jag menar är att om man presterar på en gedigen VG-nivå under en 
hel termin och misslyckas med att få ett G på nationella provet, då påverkar inte det betyget 
tycker inte jag. Då inser man att det var ett undantag det här. Men om det är en elev som har 
varit lite uppochner och de misslyckas totalt på nat provet och får IG med stor marginal, då är 
det klart att man börjar fundera om man då tycker att nivån på provet varit ganska lätt. Om 
man läser en writing del där man inte förstår budskapet i texten t ex då är det klart att man blir 
orolig som engelsklärare och börjar fundera på vilka uppgifter man har haft i undervisningen 
och vad de har mätt egentligen. 
Q: Kan man säga att de nationella proven påverkar din betygssättning hos vissa elever? 
A: Det måste jag säga om det är så att om de totalt misslyckas på väldigt basala grejer, då kan 
jag bli undrande, men jag kan inte säga att det påverkar mig till 100%. 
Q: Men du beaktar det? 
A: Jag beaktar det, då tänker jag ”hur kom sig detta, hur kommer det sig att det gick såhär 
dåligt?” Jag har en tjej nu då som siktar på VG, den nivån är lite för hög för henne tycker jag, 
det har vi pratat om, både innan och efter nat proven och jag har sagt ”tycker du den här nivån 
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är rimlig för dig?”. Och hon har väl tycket att den har varit det men nu på nat provet så gick 
det jättedåligt för henne och hon skrapade nästan inte ihop några poäng alls, så då hade vi ju 
ett rejält prat här vad det berodde på, och hon hade jag ändå uppfattat som att hon legat på en 
svag G-nivå under resans gång men att hon får ett så tydligt IG får ju mig att börja undra 
såklart: vad har mina uppgifter ställt för krav, vad har jag testat egentligen? 
Q: Och då måste det ju påverka dig ju? 
A: Ja det är klart, det får ju mig att undra, vad beror detta på? 
Q: Och vissa elever, för dig, spelar det roll för hur de gör på nat proven? 
A: Så får jag ju inte säga, du vet att jag måste vara politiskt korrekt och inte särbehandla 
någon. Oftast är det så här att nat proven bekräftar den nivå eleven har legat på hela tiden. Är 
det nu någon som verkligen sticker ut, som kanske ligger under sin nivå, kanske ett eller två 
snäpp under, då börjar man ju undra och man måste ha ett snack med eleven efteråt. Det blir 
stort fokus på de nat proven, man känner att det är så substantiellt ändå. 
Q: Vissa hävdar ju att nat proven bara är ett prov i mängden. 
A: Men jag tycker nog inte ändå att det är det utan den testar ju den reella kunskapen tycker 
jag på ett ganska så bra sätt. Sedan kan jag tycka att senaste nat provet, att det var en lucktext 
i den här. En lucktext kan vara ganska svårt, vissa luckor kunde man bara fylla i ett ord och 
det ställer ju jättehöga krav på ordförrådet t ex. och jag vet att vissa kör 20-30 glosor i veckan 
hela tiden, att alla ska lära sig samma glosor. Jag tycker det är bättre att skräddarsy, att låta 
dem lära sig det de inte kan, att de själva får kryssa i de ord de inte kan i boken. Så allt är ju 
inte rättvist i de nat proven tycker inte jag men just speaking delen som den här tjejen som jag 
pratade om låg väldigt lågt, det var ett väldigt enkelt tema, stundtals förstod jag inte vad den 
här eleven sa när hon förde sin diskussion med sin kompis, och det är något som jag inte har 
upplevt med henne innan, jag har alltid förstått vad hon har sagt. Så då började jag undra med 
tanke på att uppgiften var så enkel tyckte jag. Så det förvånar mig jättemycket att hon inte 
nådde upp till en högre nivå på den uppgiften. 
Q: Ok. Är betygskriterierna för otydliga? 
A: Jag tycker det är en bra otydlighet i dem eller vad man ska säga. 
Q: Ger de inte en för fria tolkningar? 
A: Det tycker jag är bra, att man har tolkningsmöjligheter. Samtidigt, ut elevperspektiv, så 
kanske rättsäkerheten sjunker i och med att det finns så många tolkningsmöjligheter i målen. 
Men som ny har man ju som ansvar att ta reda på, bland kollerorna, ungefär hur man brukar 
lägga upp kurserna i Eng A och Eng B t ex, vilka typer av uppgifter brukar de arbeta med. Här 
håller vi nu på med ett gemensamt arbete i ämneslaget ungefär vilka uppgifter vi ska arbeta 
med under A-kursen typ ”ungefär det här innehåller ska det vara” så att det blir en 
samstämmighet bland engelsklärarna. Vi jobbar med ungefär samma sak men självklart har 
man sin frihet men att vi berör ungefär samma områden. På tal om kursmålen, jag har dem här 
framför mig. Men det är ju jättesvårt. 
 
Q: Din tid på lärarhögskolan, blev du förberedd för det här med betygsbedömning? 
A: Nej, det måste jag säga att man har fått dålig förberedelse under utbildningens gång. Det hr 
varit alldeles för lite rätta texter, rent handfast arbete att ”det här materialet har den eleven 
skrivit, vad tycker du att den här eleven förtjänar för betyg?”. Det har varit väldigt få såna 
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diskussioner under hela min utbildningstid. Det tycker jag har varit svårt, jag tycker man får ta 
det ansvaret som ny, att prata runt med folk, och lära sig och fortsätta lära sig när man 
kommer ut, jättemycket tycker jag.  
 
Q: Vad är din relation till kursböcker/kurslitteratur för Eng A?  
A: Nu har jag ganska många olika, jag har tre A-kurser tror jag och jag har tre olika 
kursböcker. Vissa klasser vill gärna läsa kapitel, plugga på glosor och jobba i wordbook. 
Andra grupper vill ha mer fristående uppgifter och vill utnyttja det stoff om finns runt. De vill 
t ex diskutera en pjäs som de har framfört eller en föreläsning de varit på. i de klasserna 
använder jag inte kursboken så mycket. I klasser där det fungerar bättre med en här strama 
strukturen där använder jag kursboken mer. Men överhuvudtaget så måste jag säga att jag 
använder kursboken mindre än andra, det tror jag. Det finns nog en hel del lärare som har ett 
kapitel per vecka men någon diskussion, med något glosförhör, med lite arbetsuppgifter i 
textboken. Har man en bra kursbok så kan man ju anknyta till många av målen i kursplanen 
och det är ju positivt.  
Q: Täcker inte alla kursböcker målen då? 
A: Det kanske de gör men man kan tycka at texterna ändå verkar ointressanta för eleverna, det 
gäller ju att det är ett intressant innehåll som man kan knyta an till kursmålen och inte bara ett 
innehåll som knyter an till målen.  
Q: Det ska vara intressant för eleverna? 
A: Ja det tycker jag. Det står ju klart och tydligt att det ska ha med elevernas egna intresse och 
studieinriktning att göra och det gäller at vara lyhörd för det tycker jag. Och jag brukar 
profilera mig t ex om eleverna läser Hantverk, då får de under kursens gång möjlighet att 
fördjupa sig inom någonting med Hantverk. Samma sak gäller de som läser Livsmedel, de 
kanske behöver öva mer på glosor som tillhör just den intressesfären och då kan ju kursboken 
vara otillräcklig. De kan ju inte precis få bagarboken på engelska, utan det har jag ju fått söka 
upp. Jag har hittat några böcker som får att använda för detta. De handlar ju om såna här saker 
som att eleverna ska kunna beskriva t ex olika redskap på engelska.  
Q: Är kurslitteratur en färskvara? 
A: Absolut! Och det känner läraren också. Man kan tycka att vissa texter är skoltypiska. Det 
kan vara bättre tycker jag att analysera den engelska som finns ute i samhället, man läser 
tidningsartiklar eller man kollar på någonting sjukt som har hänt under Emmygalan t ex, 
liksom att man använder den engelska som finns runt om kring och som är aktuell. Nu ska jag 
jobba imorgon med något jag hittade som handlar om klimatkonferensen i Köpenhamn. Just 
att man använder saker som händer just nu och lär sig beskriva det. 
Q: Där spelar inte kursböckerna så stor roll? 
A: Där är ju de otillräckliga där ju för de är ju trycka för en tid sedan så det är ju inte alltid de 
kan ta upp de här sakerna och då får man söka sig bortom kurslitteraturen.  
Q: Jag har fått den uppfattningen att ju bättre lärare du är, desto mindre använder du 
kursboken. Ligger det någon sorts sanning i det? 
A: Nej det vet jag inte, jag tror det har med vilka grupper man har att göra med. Det finns juu 
vissa grupper som vill ha den här konkreta röda tråden i kursen. Man vill kunna säga efteråt 
att vi har läst kap 1 till kap 12 och vi har pluggat in 160 glosor och vi har jobbat med 40 
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arbetsuppgifter i workbooken. Men jag tycker man måste vara dynamisk så jag började 
terminen med att ge dem en mapp och sa att ”den här mappen ska ni fylla med saker, ungefär 
som en portfölj som vi ska jobba med under terminen”. Och som lärare så gäller det ju att vara 
öppen och att vara med och ta reda på vad som händer runt omkring, typ, ”är det här något 
man kan använda?”. Jag brukar köra quiz varje vecka för det har mycket med allmänkunskap 
att göra och att hänga med vad som sker och det har också mycket med andra kulturer att 
göra. Jag tycker det är viktigt just det här med att de lär sig att kunna beskriva sin omvärld 
som den är nu och då kanske man måste frångå kursblocken då och då. Jag tycker det finns 
mest stimulerande material utanför kursboken. 
Q: Men är det en trygghet att använda kursboken? 
A: Absolut. Det finns ju kapitel och glosor och arbetsuppgifter så förberedelsetiden minskar 
ju när man använder kursboken.  
Q: Men du anser inte att det ligger någon prestige i att om man inte använder kursboken så 
visar det att man är en bättre lärare? 
A: Nej jag tycker inte det finns någon prestige utan den friheten finns att bland lärare att få 
lägga upp sitt arbete som man vill men man samlas kring vissa moment som man kommit 
överens om. 
Q: Och där spelar kursboken en betydande roll eller? 
A: Både och. Det kan den ju göra under framtagande av speciella uppgifter, då kanske man 
utgår från speciella kapitel typ ”det här tycker vi att eleverna ska känna till”. Det ställer ju mer 
och högre krav på läraren tycker jag, om man inte ska arbeta med kursboken och man måste 
leta material och måste göra sitt eget material. Det är ju nåt som tar sjukt lång tid som ny 
lärare. Det var ju hemskt de tre-fyra första veckorna här tyckte jag att man kom fresh från 
universitetet och hade väldigt lite material med sig. Men lärarna här är väldigt öppna och man 
får kopiera och låna grejer och göra om grejer. Men mycket hos sig själv ligger i att man vill 
göra sitt eget, man vill utforma det på ett sätt som man har 100% kontroll över och det tar ju 
mycket mer tid. 
Q: Är det viktigt att man vill förmedla sin version av Eng A? 
A: Nja, så får det väl inte bli för mycket av. Man måste väl känna av klassen, alla lärare gör 
väl det på olika sätt antar jag. Men tycker jag har plockat upp uppgifter som har med elevens 
val att göra. Om det t ex har varit ute på APU så kanske de ska få skriva en APU-dagbok. Jag 
har t ex gjort en gloslista med glosor som anknyter till livsmedelsinriktningen. Sen får de 
använda de glosorna och slå upp egna ord. 
Q: Vi kanske sa det innan, men alltså, en kursbok täcker inte hela kursplanen? 
A: Jo det kan man säkert få den att göra men man måste nog vara uppfinningsrik. 
Q: Men det är inte så att det där klassiska att när man kommer från universitetet så ska man 
bryta gamla gränser och ”de ska inte få sitta med kursboken utan jag har så mycket annat”. 
A: Jo så kanske det är, så är det nog för mig i alla fall. Man känner det finns så mycket 
intressanta saker att man vill inte bara fastna i en bok liksom.  
Q: Procentuellt då, hur mycket använder du kursboken kontra egna uppgifter? 
A: Jag använder nog boken 10% och eget material 90% 
Q: Oj då, det är ju en jättestor skillnad. Det kändes nästan som att du använde typ 50/50.  
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A: Nej, jag använder den väldigt lite. Det jag kan känna är att den stora förlusten är 
glosinlärningen. För har man en lärobok som man utgår ifrån då har man 20-30 ord per vecka 
kanske. Samtidigt, språket är mer än orden. Man kan lära sig orden på fler än ett sätt och ha 
glosförhör varje vecka. T ex den här texten här, climate change report. Det finns ju väldigt 
många främmande ord. Så man kan ju använda den här texten och låta eleverna göra sina egna 
gloslistor eller på nåt annat sätt fixa så att de får öva på de här orden.  
 
Q: Jag vill bara gå tillbaka litegrann till det här med nat proven. Det som jag har förstått av 
min undersökning är att nat proven är för lärares säkerhet, att man inte är helt ute och cyklar 
när man sätter betyg. Kan det vara så? 
A: Det kan nog vara så. Det kan nog absolut vara så. Och det är ju något som alla elever i 
Sverige gör. Så, där är ju nivån den samma för alla på något sätt. Det är väl det som är positivt 
att de får en uppgift. Här på skolan kanske vi har 150-200 elever i A-kursen som skriver 
samma prov och man kan jämföra grupper med varann och så. Det blir väldigt konkret. Ändå 
tycker jag att det är ett problem, jag gillar ju inte såna här test egentligen för jag vet inte om 
de kommer åt allting. Jag säger emot mig själv här. Jag tycker att speaking delen är väldigt 
bra. Att de med kort förberedelsetid presentera någonting för det har vi här i kursmålen. 
Q: Det känns som att du fick väldigt bra betygsunderlag just när det gällde speaking delen.                           
 A: Absolut, det måste jag säga. 
Q: Och en del elevers betyg kanske blev förändrade efter den här speaking delen. 
A: Ja, så är det ju. Det är ju vissa, på nåt sätt, jag vet inte hur man ska formulera sig, men man 
är osäker på dem under en lång tid, man tycker de klarar uppgiften ganska bra men så 
kommer nat provet och man tycker att nivån på uppgiften är lagom, men så klarar de ändå 
inte, de är långt ifrån att klara det. Och då tänds varningslampan. Sen tycker jag att receptive 
delen är dålig måste jag säga. Den skulle kunna gå att utforma på ett annat sätt istället för att 
läsa en text och fylla i luckor. 
Q: Då är ju min fråga om den delen är mindre viktig för dig då i betygssättningen? 
A: Det kan jag inte säga men just för mig så kan jag rikta mest kritik mot den delen, det är ju 
ingenting som jag talar om för eleverna men kanske för mina kollegor att jag tyckte att dne 
delen var bökigt utformad. Speaking delen är ändå fri eller vad man ska säga. Du kan fylla 
den med vilka ord du vill. Om det är en lucktext där det är ett ord som accepteras, vad mäter 
den egentligen? Det är ju just om du kan det specifika ordet. 
Q: Men är det inte lätt att nonchalera den delen av provet då? 
A: Jo det är ju lätt att tänka så men man agerar ju inte utefter..Det är ju det lättaste provet att 
bedöma, antingen är det rätt eller fel, det är inte som speaking där man måste lyssna på det 
flera gånger, utan har de skrivit rätt ord i rutan eller inte. Så det blir ju konkret men jag kan 
tycka att det blir mer endimensionellt än en muntlig produktion eller en skriftlig produktion. 
De har ju fler nyanser och fler dimensioner. 


