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Förord
Skolverket har under vårterminen 1998 genomfört en första större nationell utvärdering
med utgångspunkt i de nya läroplanerna, Lpo94 och Lpf94. Projektet bär namnet
"Utvärdering av skolan 1998 avseende läroplanernas mål" (US98). Utvärderingens
samlade resultat redovisas i en huvudrapport med samma namn (Skolverkets rapport nr
175).
Läroplanerna betonar ett flertal centrala kompetenser eller kunskapsområden, i vissa fall
ämnesövergripande sådana. Utvärderingen är inriktad mot en bedömning av några av
dessa: Att se sammanhang och kunna orientera sig i omvärlden, Att göra medvetna etiska ställningstaganden, Att förstå och tillämpa demokrati, Skapande förmåga, och
Kommunikativ förmåga. Studierna har genomförts i form av fem delprojekt, vilka av
Skolverket har valts ut och givits i uppdrag att självständigt genomföra utvärderingen
inom respektive kunskapsområde, dvs. utveckling av mätinstrument och bedömningsmetoder, datainsamling, analys och avrapportering.
De fem delprojekten, vilkas resultat redovisas i var sin underlagsrapport, kallas "Tema
tillståndet i världen", "Den medborgerligt-moraliska aspekten av SO-undervisningen i
grundskolan och gymnasieskolan", "Skolan inifrån", "Portföljvärdering av elevers skapande i bild" och "Kommunikativ förmåga i främmande språk". I en sjätte underlagsrapport kallad "De bärande idéerna", finns en närmare presentation av de tankegångar
och överväganden som har styrt uppläggningen och genomförandet av Skolverkets
projekt "Utvärdering av skolan 1998 avseende läroplanernas mål".
I föreliggande underlagsrapport redovisas delprojektet Projektet "Kommunikativ förmåga i främmande språk". En projektgrupp vid Göteborgs universitet, Institutionen för
pedagogik, har utvärderat kunskapsområdet "Kommunikativ förmåga". Mats Oscarson
har varit delprojektledare, och medarbetare har varit Jörgen Gustafsson, Monica Larson,
Anita Franke, Maj Arvidsson, Margareta Leoj och Lisa Bandstein-Nilsson. Delprojektgruppen har självständigt svarat för uppläggning, datainsamling, analys, värdering och
rapportering.
I Skolverkets projektgrupp har ingått Sten Söderberg (projektledare), Bengt Fredén,
Oscar Oquist, Aina Tullberg, Sverker Härd, Bengt Andersson, Christian Lundahl och
Johanna Freed. Inom Skolverket har Bengt Fredén varit närmast ansvarig för kontakterna med delprojektet "Kommunikativ förmåga i främmande språk."
Underlagsrapporten vänder sig i första hand till verksamma lärare och rektorer, men
också andra med intresse för skolans språkundervisning och för frågor kring kommunikativ förmåga i vidare bemärkelse. Det är Skolverkets förhoppning att de erfarenheter
och metoder som redovisas i underlagsrapporten kan fungera som inspirationskälla och
stimulans i den egna verksamheten och i fortbildnings- sammanhang.
Stockholm i september 1999

Staffan Lundh

Sten Söderberg

Avdelningschef

Projektledare
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Sammanfattning
Rapporten redovisar en undersökning av frågor som gäller det övergripande läroplansmålet kommunikativ förmåga inom ämnesområdet främmande språk. Arbetet har varit
inriktat mot (1) att bedöma och i konkreta termer beskriva och utvärdera uppnådda färdigheter hos elever på olika stadier i skolan, och att samtidigt pröva en ny metod för
insamling av data att ha som grund för sådan utvärdering, samt (2) att beskriva och tolka
lärares och elevers attityder och uppfattningar i fråga om läroplansmålet kommunikativ
förmåga i främmande språk. Resultatredovisningen baserar sig i båda fallen på analyser
av i huvudsak kvalitativt slag.
1. Färdighetsdelen av utvärderingen gick ut på att göra en kvalitativ språklig och innehållsmässig bedömning av resultat i de tre språken engelska, franska och tyska. Arbetet
var avgränsat till skriftlig kommunikation och gällde de två stadierna grundskolan år 9
och gymnasieskolan år 2 (B-kurs). Underlagen bestod dels av material hämtat från det
nationella provsystemet, dels av egna insamlade provresultat i representativa elevgrupper. I första hand gjordes konkreta beskrivningar av förmågan på tre färdighetsnivåer,
både per språk och per stadium vart för sig. Arbetet innebar också jämförelser mellan de
två stadierna liksom mellan de tre språken. Genom arbetet med beskrivningar av förmåga prövades samtidigt metoden att använda de nationella proven för utvärderingsändamål, vilket också var ett syfte med delprojektet.
Ett av de viktigaste resultaten är de omfattande konkreta bestämningarna av förvärvad
förmåga i tre språk och på två skolstadier, och dessutom för vart och ett av språken och
stadierna med separation på distinkta uppnåendenivåer (i princip enligt ett 3x2x3mönster). Arbetet utgör ett seriöst försök att, som ett exempel, beskriva undervisningsoch inlärningsresultat i konkreta termer av förmåga, och att värdera resultaten i förhållande till gällande målformuleringar. Utfallet av arbetet redovisas både i rapportens huvudtext och i bilagor. Bland övriga resultat och slutsatser kan i korthet nämnas följande.
Den kommunikativa förmågan är god på det hela taget och bedöms för flertalet elever
svara mot de mål som formuleras i resp. läroplansdokument samt i kursplanerna i anslutning till läroplanerna. En majoritet av eleverna tycks också ha en inställning till
skrivandet som överensstämmer med läroplanernas grundsyn, d.v.s. att det viktigaste är
kunna använda språket för praktiskt kommunikativa syften och att man också vågar
använda det man lärt sig i språket.
Spridningen i förmåga är dock mycket stor i alla tre språken. Mycket svag kommunikativ förmåga har i första hand vissa elever i ämnena franska och tyska i år 9. Kursplanens
uppnåendemål att "kunna formulera sig i skrift i enkla former, t.ex.. i meddelanden och
brev" bedöms inte vara uppnått för merparten av de 15-20% av eleverna som ligger
lägst i fördelningen.
Skillnaden i förmåga mellan stadierna (gr år 9 och gy år 2) var, inte oväntat, mycket
tydlig. I engelska framgick det att genomsnittselever i gy år 2 har kommit längre än genomsnittselever i gr år 9 bl.a. i följande avseenden: förmåga att uttrycka sig i mer abstrakta ämnen, att strukturera det de skriver, att uttrycka sig nyanserat, att använda längre och mer utvecklade satsstrukturer och att frigöra sig från påverkan från modersmålet.
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I franska är 'färdighetstillväxten' tydligast på det rent språkliga området, d.v.s. i fråga
om ordförråd och meningskonstruktion. Gymnasieeleverna skriver med ett klart större
ordförråd och säkrare grammatik. I fråga om andra sidor av det skrivna, t.ex.. innehållets relevans, våga/vilja- aspekten m.m., är skillnaderna inte lika framträdande, åtminstone inte på mellan- och högnivåerna. Jämförelsen mellan de resp. lägsta nivåerna visar
att gymnasieeleverna även i det skiktet tillägnat sig en fungerande, om än ganska bristfällig, kommunikativ förmåga.
Ett annat märkbart drag är de formella bristerna i språkbehandlingen, naturligt nog särskilt i B- och C-språken, men även i engelska. Det är i första hand fråga om osäkerhet
beträffande ordförrådet. De grammatiska problemen är också ganska framträdande.
Tydligast är de, av naturliga skäl, i franska och tyska på lägre nivåer, men de kan många
gånger vara störande också på B-kursnivån i engelska. Det föreföll råda en obalans
mellan vad eleverna försökte åstadkomma och vad de ur språklig formsynpunkt faktiskt
presterade.
Som ett led i prövningen av metoden att använda det nationella provsystemets material
som utvärderingsunderlag illustreras också möjligheten att konkretisera betygsnivåer i
explicita färdighetstermer. Som exempel valdes betyget G i B-kurs engelska.
Avslutningsvis diskuteras den principiella frågan om det finns möjligheter att utvärdera
resultat i skolan med hjälp av nationella provdata. Bedömningen är sammanfattningsvis
att så bör vara fallet, av huvudsakligen två skäl. Proven utvecklas alltmer i en riktning
som möjliggör mätning av konkret beskrivbar språkförmåga (s.k. kriterierelaterad bedömning). Därmed ökar möjligheterna att koppla utfall på prov till formuleringarna av
gällande mål. Det andra skälet är att provsystemet som sådant utvecklas, t.ex.. vad gäller
användningsfrekvens, rutiner för återföring av resultat samt möjligheterna att länka
samman provresultaten med andra typer av data. Detta innebär att studier av provresultaten kan få en allt bredare och mer valid bas.
2. Den andra delen av projektet genomfördes som en intervjuundersökning med både
lärare och elever i skolåren 5 och 9 i grundskolan och år 2 i gymnasieskolan. Syftet var
att exemplifiera attityder och uppfattningar i frågor av betydelse för elevernas möjligheter att nå de kommunikativa målen.
Vad beträffar projektets syfte att studera elevers möjligheter att träna de kommunikativa
färdigheterna i och utanför skolan finns enligt såväl lärare som elever ganska goda möjligheter att lära språken såväl inom klassens ram som utanför skolan.
Lärare på de tre undersökta stadierna (år 5 och 9 i grundskolan och år 2 i gymnasieskolan) är av den uppfattningen att målen är rimliga och möjliga att uppnå för de flesta elever men kan innebära svårigheter för elever i behov av särskilt stöd i något avseende.
Lärarna anser att elevernas kontakter med engelska språket utanför skolan underlättar
undervisningen i ämnet. Emellertid framkommer att lärare inte särskilt ofta använder
elevernas erfarenheter som utgångspunkt i planeringen av undervisningen.
Elever, framför allt i år 9 och år 2 i gymnasieskolan, ger i sina svar uttryck för uppfattningar som visar på stor variation när det gäller hur mycket man anser att man övar
kommunikation rent tidsmässigt och vad man kommunicerar om. När läraren håller sig
ganska strikt till läroböckerna uppfattar eleverna att de får mindre utrymme att mera fritt
träna muntlig och skriftlig kommunikation.
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Bland eleverna i gymnasieskolan framkommer att deras möjlighet till muntlig kommunikation varierar starkt mellan programmen. Lärare framhåller de skilda förutsättningar
som råder när det gäller undervisningen i engelska å ena sidan och B- och C-språk å den
andra.
På alla tre stadierna betonar lärarna uppfattningen att man lägger tyngdpunkten på färdighetsmålen, särskilt den muntliga förmågan. I första hand på de två högre stadierna
framhåller samtidigt en del lärare betydelsen av den formella sidan av språkinlärningen.
Särskilt bland lärare i gymnasieskolan finns uppfattningen att om eleverna skall uppnå
kommunikativ kompetens behöver de också lära sig analysera språket med dess grammatiska regler. Man framhåller också vikten av den interkulturella förståelsen och av att
förankra undervisningens innehåll i elevernas värld. Uppfattningen finns också att lärarens viktigaste uppgift kan vara att stimulera elevernas lust att lära sig språk.
Lärare på alla tre stadierna framhåller att elevgrupperna för det mesta är för stora och
heterogena och att man ofta saknar resurser att möta de problem som detta kan innebära
(bland annat genom brist på grupprum). På grund av sådana förhållanden anses det svårt
att tillämpa det individualiserade arbetssätt som man vill använda sig av och som läroplansmålen förutsätter. Här upplevs sålunda en konflikt.
I läroplanerna betonas att eleven skall ta ett ökande ansvar med stigande ålder, men
bland eleverna framkommer ofta åsikten att man inte kan, och ibland inte vill, ta detta
ansvar.
När eleverna beskriver vilken grad av inflytande de utövar över undervisningen visar sig
variation såväl mellan som inom de tre skolåren. Elever år 2 i gymnasieskolan upplever
inte att de successivt tränats i att ha inflytande och finner det därför svårt att på något
reellt sätt kunna påverka undervisningen.
Många elever förväntar sig att lärarna tar på sig huvuddelen av ansvaret när det gäller
undervisningens planering och genomförande. Detta inger en trygghet och upplevs vara
en garanti för kvalité bland eleverna. Lärare förväntas ha den professionella kompetens
som detta förutsätter.
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1. INLEDNING
Att följa utvecklingen av skolan är en viktig angelägenhet. Vi berörs alla, direkt eller
indirekt, av de resultat, den arbetsatmosfär och den miljö som skapas på denna vår i
särklass största arbetsplats. Bland annat av den anledningen görs regelbundna och systematiska utvärderingar av verksamheten, både vad avser processer och produkter. Det
arbete som vi redovisar i den här rapporten ingår som en del i Skolverkets utvärdering
av skolan 1998 och har genomförts vid Avdelningen för språkpedagogik (numera Enheten för språk och litteratur), Institutionen för pedagogik, Göteborgs universitet. För
information om tidigare utvärderingar (1989, 1992 och 1995) hänvisas till titlar i Referenslistan.

1.1 Uppdraget
I förhållande till de föregående utvärderingarna i Skolöverstyrelsens resp. Skolverkets
regi, har 1998 års utvärdering genomförts under delvis nya förutsättningar. Det är nu
inte i första hand enskilda ämnen som studerats utan mer övergripande mål för skolans
verksamhet, gällande t.ex. elevernas förmåga till kreativt skapande och deras förmåga
att uttrycka sig i tal och skrift (se nedan). Nytänkande i fråga om datainsamlings- och
analysmetoder uppmuntrades från början och innebar en viss nyorientering i arbetet.
Därigenom kom vi i vår del av utvärderingen bl.a. att utgå från underlag som skapas
genom verksamheten med de nationella proven (jfr. nedan).
Skolverket angav i sin beskrivning av uppdraget (1995-11-13) att arbetet skulle
"fokusera läroplanernas mål avseende dels kunskaper, dels normer och värden, varvid
begreppet kunskap tolkas i läroplanernas vida mening". Som exempel nämndes skolans
ansvar för att varje elev ges möjligheter till utveckling när det gäller ...
att känna till och förstå grundläggande begrepp och sammanhang
förmåga till kreativt skapande
att kritiskt granska och bedöma det eleven ser, hör och läser
att uttrycka sig i tal och skrift.
För de främmande språkens del avser utvärderingen främst mål av den typ som anges i
den fjärde punkten. Uttrycksförmåga i ganska vid mening - förmåga att kommunicera är idag det helt centrala målet, inte bara i engelska utan också i B- och C-språken. Därigenom bidrar språken till att ytterligare vidga och förverkliga detta synnerligen viktiga
mål för skolans verksamhet. I grundskolans läroplan framhålls att "Skolan ansvarar för
att varje elev efter genomgången grundskola kan kommunicera i tal och skrift" (Lpo94).
Även punkterna två och tre är giltiga för vår del. Modern språkundervisning lägger stor
vikt både vid det produktiva och det kreativa momentet i språkanvändningen. Självständig analys och värdering av det man hör och läser på ett främmande språk är av naturliga skäl också en målsättning (åtminstone på lite mer avancerad färdighetsnivå).
Det kan tilläggas att både Lpo 94 och Lpf 94 påpekar att "Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på
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människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald". I enlighet med detta betonas nu i målen för språkämnena, och tydligare än i tidigare läroplansdokument, vikten av den kulturella dimensionen i språkbehärskningen.
Uttrycksförmåga i vid mening, interkulturell kommunikativ kompetens, tillmäts alltså
stor betydelse i de nyare läroplanerna.
Det arbete som nu avrapporteras påbörjades i januari 1997. Under våren samma år fördes på Skolverket diskussioner om eventuella möjligheter att utnyttja resultat från de
centralt administrerade proven i skolan också för mer allmänna utvärderingsändamål.
Diskussionerna ledde bl.a. till en förfrågan till projektgruppen om det vore möjligt att
inom ramen för det påbörjade arbetet göra försök med sådan utvärdering på grundval av
de uppgifter som samlas in för de främmande språkens del. Efter överläggningar beslöts
att det planerade arbetet skulle läggas om en del så att frågan om provresultatens användningsmöjligheter kunde få en viss empirisk belysning. Ett nytt delmål blev bl.a. att
pröva möjligheterna att utnyttja "insamlingar som görs/planeras av resultat från provsystemet (engelska) och provbanksmaterialet (tyska, franska)" för "en jämförelse mellan
stadier/åldersgrupper (år 2/3 i gymnasieskolan, år 9 och – i förekommande fall – år 5 i
grundskolan" (skrivelse från Skolverket). Modifieringen innebar också en ändrad inriktning av färdighetsmätningarna från mätning över tid till i huvudsak mätning över
stadier, vilket ansågs vara av större principiellt intresse vid den här tidpunkten. Omläggningen innebar vidare att tidigare planerade klassrumsobservationer, som skulle ha
kompletterat intervjuer med lärare och elever, fick utgå. Analyserna av färdigheter på
grundval av data insamlade inom det nya läroplanssystemets ram gavs i motsvarande
mån större utrymme.

1.2 Syften och frågeställningar
Det övergripande målet för vår del av utvärderingen av skolan 1998 har varit att öka
kunskaperna om språkundervisningens variation i fråga om sådant som gäller utvecklingen av elevernas kommunikativa förmåga. Arbetet har varit inriktat åt två håll, dels
mot bedömning av färdigheter, dels mot undersökning av attityder och uppfattningar.
Syftet med studien av färdigheter har varit att bestämma uppnådda inlärningsmål på två
stadier,' år 9 i grundskolan och år 2 i gymnasieskolan, och att pröva om man i sådant
arbete också kan utgå från resultat som hämtas in från det nationella provsystemet (infört 1994). Syftet med undersökningarna av attityder och uppfattningar har varit att ge
en bild av lärares och elevers syn på inlärningsaktiviteter och inlärningsmål på tre stadier i den obligatoriska och frivilliga skolan (åren 5 och 9 i grundskolan resp. år 2 i gymnasieskolan).
I båda fallen har målet varit att spegla en del av den variation som förekommer – nationellt – i de variabler som studerats. Målet inom det här projektets ram har alltså inte
kunnat vara att ge en bild av totalvariationen. Det kan dock tilläggas att metoderna för
urval är sådana att det finns anledning att anta att den variation vi beskriver representerar förhållanden i ett ganska vitt perspektiv. (För beskrivning av urvalsmetoderna, se
avsnitten "2.1.1 Material från Skolverkets insamlingar" och "2.2 "Intervjustudien".)
1 I den här rapporten använder vi 'stadium' i dess allmänna betydelse, motsvarande '(utvecklings)skede' i
skolgången. Det har inte någonting med de tidigare använda begreppen låg-, mellan- och högstadium i
grundskolan att göra.
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1.2.1 Färdighetsbestämningar

Arbetet med prov- och färdighetsanalyserna har haft två olika mål. Det ena är av principiellt och metodiskt slag. Det går ut på att pröva möjligheterna att använda resultat som
tas in inom ramen för det nationella provsystemet för att göra generella bedömningar av
uppnådda färdighetsnivåer på olika stadier (etapper) i den svenska skolan. Syftet är alltså här främst att försöka ta reda på i vilken mån provresultaten också kan användas för
mer övergripande utvärderingsändamål, i tillägg till den primära och specifika funktion
som proven har, d.v.s. att fungera som stöd för lärarnas betygsättning. Förutom att försöka besvara denna grundläggande fråga ville vi också pröva om man kan använda
provresultaten för att illustrera av vad färdighet på en bestämd betygsnivå kan innebära
rent konkret uttryckt.
Det andra målet har gällt själva utvärderingen som sådan. Vilka konkreta färdighetsresultat uppnår elever mera generellt sett på olika stadier i den svenska skolan? Vilken
variation kan man finna mellan elever inom ett och samma stadium? Hur förhåller sig
resultaten på olika stadier till varandra? Vilken "progression", eller rättare sagt skillnad,
kan man notera om man jämför exempelvis förmåga vid utgången av grundskolan och
förmåga vid slutet av B-kurs i gymnasieskolan? Hur förhåller sig resultaten i de olika
språken till varandra? Också i det här fallet har vi utgått från material och resultat som
samlats in genom det nationella provsystemet, men dessutom har vi gett prov i egen regi
i syfte att komplettera resultatbilden.
1.2.2 Attitydbestämningar

Det har i tidigare utvärderingar visat sig att den språksyn som dåvarande läroplan (Lgr
80) gav uttryck för i stort också omfattades av lärare och elever. Detta framgår av resultat från såväl NU92 (Oscarson, 1993) som UG 95 (Dahlgren och Leoj, 1997; Larson,
1997). Förmågan att förstå och att uttrycka sig är det som de flesta ansett vara viktigt att
i första hand rikta in undervisningen mot. En viktig fråga i den nu aktuella utvärderingen är om lärare och elever också idag, och i förhållande till de nyare läroplanerna (Lpo
94 och Lpf 94), gör likartade bedömningar i fråga om målen. En annan central fråga är
om det som anses viktigt också speglas i den faktiska verksamhet som bedrivs. Ar förhållandena i skolan sådana att eleverna får arbeta med det de tycker är angeläget och
som betonas i läroplansdokument? Skapas goda möjligheter till inlärning? Blir eleverna
genom skolans insatser och egna ansträngningar bra på det de själva (och lärarna) tycker
är väsentligt att kunna? Hur arbetar man för att nå målen? US 98/Språk har haft som ett
syfte att försöka besvara frågor av det slaget.
För att uppnå syftet har intervjuer med lärare och elever genomförts. Frågor har ställts
som bl.a. gällt lärarnas syn på angivna mål i de senaste kursplanerna för de resp. ämnena. Enligt såväl Lpo 94 som Lpf 94 är förmågan att kommunicera är det centrala målet
för de främmande språken, d.v.s. inte bara engelskan utan också andra moderna språk
("Att kunna kommunicera med hjälp av språket står i centrum för språkinlärningen").
Ett annat frågeområde har gällt undervisningen och skolans möjligheter att ge eleverna
tillfälle att använda språket fritt i muntliga och skriftliga sammanhang Detta får anses
vara en av de förutsättningar som måste vara uppfyllda för att skolan ska kunna sägas ha
gett eleverna "de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling" (Lpo 94, s. 8, resp. Lpf 94, s. 26). Vidare har frågor ställts om elever10

nas möjligheter att komma i kontakt med språken utanför skolan, om den användning
eleverna tror att de kommer att få av sina kunskaper, om synen på språkkunskap och om
egen språkfärdighet. Dessa senare frågor anknyter till de formuleringar i läroplanerna
som säger att "Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar sitt eget sätt att lära"
(Lpo 94, s. 9) och "Skolan skall sträva mot att varje elev ... utvecklar en insikt om sitt
eget sätt att lära och en förmåga att utvärdera sitt eget lärande" (Lpf 94, Mål och riktlinjer, s. 29; jfr. också nedan angående elevernas deltagande i utvärdering). Strävan skall
alltså bl.a. vara att eleverna bibringas förmåga att bedöma sin egen inlärning och därför
har en separat fråga ställts till eleverna om just denna sida av språkstudierna.
Avslutningsvis har både lärare och elever tillfrågats om sin uppfattning i frågor som har
med elevernas ansvar för egen inlärning och möjligheter att påverka undervisningen och
dess innehåll att göra. Utgångspunkten är bland annat den föreskrift som säger, under
Skolans värdegrund och uppgifter, att undervisningen "skall utveckla deras [elevernas]
förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att ... delta i planeringen och utvärderingen
av den dagliga undervisningen, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande
och ta ansvar" (Lpo 94, s. 7). Mera direkt sägs det också, på samma ställe, att "Eleverna
skall få möjligheter att ta initiativ och ansvar". Frågorna avsåg att något belysa förhållandena på språkundervisningens område i det här avseendet.
Syftena med var och en av de enskilda frågorna har varit följande:
Lärare
Att ta reda på hur lärarna uppfattar betydelsen av att eleverna möter språket utanför
skolan och vad detta innebär för lärarens undervisning och elevernas inlärning.
Att ta reda på vad lärare lägger störst vikt vid i sin undervisning.
Att ta reda på hur lärarna ser på förutsättningarna för och möjligheterna till att ge
eleverna träning av språket i 'fria muntliga och skriftliga' sammanhang.
Att ta reda på lärarnas åsikter om "skolans möjligheter att skapa goda inlärningstillfällen" för engelskans del.
Att ta reda på hur lärarna ser på målen för språkundervisningen enligt de nya läroplanerna.
Att ta reda på hur lärarna uppfattar begreppet ansvar och hur de bedömer möjligheterna för eleverna att ta ett personligt ansvar för sina språkstudier.
Att ta reda på hur lärarna tolkar läroplanens mål att eleverna skall ha inflytande över
undervisningen och dess innehåll
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Elever
Att ta reda på om, och i så fall hur, eleverna tror att de kommer att ha glädje och nytta
av att kunna främmande språk.
Att ta reda på vilka möjligheter eleverna har att lära sig engelska utanför skolan.
Att ta reda på vad eleverna menar med att "kunna" ett språk.
Att ta reda på om eleverna anser att de själva kan bedöma sina språkkunskaper.
Att få elevers synpunkter på hur de bäst övar förmågan att kommunicera muntligt på
det främmande språket när de är i skolan.
Att få elevers synpunkter på hur de bäst övar förmågan att kommunicera skriftligt på
det främmande språket.
Att ta reda på elevens åsikter om "skolans möjligheter att skapa goda inlärningstillfällen".
Att ta reda på hur eleven ser på frågan om att de ska ta ett ansvar för sin egen inlärning.
Att ta reda på hur eleven ser på sina möjligheter att utöva inflytande över undervisningen.

Frågor har vid analysen och resultatredovisningen hanterats inom större frågeområden.
Närmare beskrivning av dessa och av intervjuernas innehåll ges i avsnitten "2.2. Intervjustudien" och "3.2. Attityder och uppfattningar".
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2. METOD
2.1 Färdighetsstudien
Som underlag för färdighetsanalyserna har använts material som tagits fram på två sätt.
Det ena innebar urval bland elevsvar som blivit tillgängliga genom Skolverkets systematiska insamlingar av resultat från de nationella proven. Det andra innebar egen utläggning av prov och insamling av resultaten på dessa. Som tidigare beskrivet var det
viktigaste syftet att studera kommunikativ förmåga hos eleverna och för att kunna göra
detta behövde vi ha tillgång till provdelar som mäter sammanhängande produktiv språkanvändning.
2.1.1 Material från Skolverkets insamlingar

Skolverket gör som nämnt regelbundna insamlingar av elevresultat från de nationella
proven. Vissa andra data tas också in. I vårt arbete har vi i första hand utgått från provmaterial ("elevsvar") som valdes ut i insamlingen vårterminen 1997. En del material
från insamlingen vårterminen 1998 har också använts. Anledningen till att vi inte enbart
valde material från den egentliga fältfasperioden för US 98, d.v.s. vt 1998, var att vi
behövde få tillgång till undersökningsmaterialet så tidigt som möjligt för att hinna
genomföra de kvalitativa bedömningarna. I vardera insamlingen ingick ett slumpmässigt
urval om ett hundratal gymnasieskolor fördelade över hela landet.
Vid granskningen av det inkommande provmaterialet visade det sig ganska snart att det
inte skulle bli möjligt att göra någon närmare undersökning av den muntliga förmågan,
detta beroende på att det bara var ett fåtal skolor som skickade in band med inspelningar
provet. Det var alltså nödvändigt att utvärdera den kommunikativa förmågan huvudsakligen på basis av provuppgifter som innebar fri skrivning i olika former (resulterande i
vad som vi fortsättningsvis kallar 'uppsatser', även om detta inte alltid är en helt adekvat
beteckning).
Bortfall

I de nationella provunderlag som vi använt fanns ett avsevärt bortfall beroende dels på
att vissa skolor hade valt att inte ge proven, dels på att inte alla inskickningar fungerade
enligt planer och anvisningar. Dessutom föll en del enskilda elevers resultat bort av olika anledningar (sjukdom, annan frånvaro etc.). Beträffande den förstnämnda orsaken
bör det påpekas att proven vid undersökningstillfället inte var obligatoriska (d.v.s. i den
gymnasiala utbildningen) och att det därför bara är fråga om bortfall i den meningen att
vi inte vet hur dessa skolor skulle ha presterat om de hade deltagit. Möjligheten finns att
de avvek färdighetsmässigt från övriga, men vi har inga data tillgängliga som kan säga
oss om så är fallet eller inte.
Vilken effekt som inskickningsbortfallet, som är det största av de tre typerna (c. 20%),
och elevbortfallet (c. 5%) kan ha haft är heller inte närmare känt. Effekterna av elevbortfallet, som vid kontroll visade sig bestå av elever som var svagare än de elever som
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deltog i proven, beräknades dock av Skolverket vara "förhållandevis marginella" (Skolverket 1997a).
Bortfallet var på det hela taget mindre i språken än i svenska och matematik. Detta gäller alla tre typerna av bortfall (användning, inskickning, elev).
Tabell 2.1 visar bortfallens storlek i de olika proven vårterminen 1997 (från Skolverket
1997b, s. 7).2
Tabell 2.1

Bortfall av elever (%) i gymnasieskolans nationella prov vt 1997

Vi drog slutsatsen att de underlag från provinsamlingen som vi i vårt arbete utgår ifrån
kan ge en något för positiv bild av prestationsnivåerna i de aktuella målgrupperna. I vår
slutliga utvärdering har vi att ta hänsyn till den omständigheten. Det ska samtidigt
tilläggas att en viktig del av vårt uppdrag består i att pröva en metod (d.v.s. för utvärdering) och att det därvidlag inte är alltför betydelsefullt om de material vi arbetar med är
absolut representativa eller inte. För validiteten i utvärderingens mera produktorienterade resultat, d.v.s. de konkreta nivåbestämningarna, är däremot frågan om representativitet i det här avseendet naturligtvis mycket viktig (jämför nedan).
Urval

För våra undersökningar av Eng. A, Eng. B, B-fra B, B-ty B drogs ur de slutgiltigt inkomna provmaterialen slumpmässiga delurval av elevalster, avpassade i storlek efter
våra resurser till analys. Det var självklart inte möjligt för oss att välja ut och gå igenom
mycket stora material, särskilt som det uteslutande var fråga om ingående kvalitativ
analys, men eftersom representativiteten i förhållande till det totalt inkomna materialet
är säkerställd genom det strikt slumpmässiga urvalet kan man utgå ifrån att även relativt
små sampel ger möjligheter till försiktiga generaliseringar av erhållna resultat (d.v.s. om
nödvändig hänsyn tas till frågan om representativiteten i det underlag som vi samplat
från, enligt utredningen ovan).
Ytterligare information om urvalsprocedurer när det gäller färdighetsstudien ges i avsnitt 2.1.4 Steg i färdighetsanalyserna (Omfattning och tillvägagångssätt).

2 Det totala bortfallet är inte lika med delbortfallen beroende på att de senare räknats på olika delpopulationer.
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2.1.2 Egna insamlingar

I tillägg till undersökningsmaterial som vi valt från insändningarna av nationella prov
har vi också gjort egna insamlingar av elevarbeten. Detta har skett på två sätt. Vi har
dels gett prov ingående i det s.k. provbanksmaterialet (se avsnittet "Franska och tyska
nedan"), dels samlat in delprov och data från den första administrationen av ämnesprovet i engelska i år 9, som ägde rum just vårterminen 1998, d.v.s. vid tiden för vår egen
utvärdering (se avsnittet "Engelska" nedan).
Franska och tyska

Vår egen prövning av färdigheter (ny prövning) gjordes i franska och tyska år 9 med
hjälp av delprov som också ingått i B-kursprov i gymnasieskolan. Syftet var främst att
försöka jämföra prestationsnivåerna i de två språken på dessa två stadier med hjälp av
likadana prov. Efter en noggrann genomgång av de aktuella B-kursproven fann vi att det
var möjligt att uppnå syftet genom att använda de uppgiftstyper som prövar den fria
uttrycksförmågan i skrift (den kommunikativa färdigheten). Dessa är så klart och lättbegripligt strukturerade, och samtidigt så öppna, att de ger utrymme för svar på ganska vitt
skilda färdighetsnivåer. Andra ingående delprov var knappast möjliga att använda,
främst på grund av att de var mer fast knutna till den högre färdighetsnivån i gymnasieskolan och därmed för svåra för flertalet elever i år 9.
Färdighetsprövningarna genomfördes vid 20 skolor fördelade över hela landet. Skolorna
drogs enligt en stratifierad urvalsprincip baserad på den kommunindelning som bl.a.
Svenska Kommunförbundet och Skolverket använder i urvalssammanhang och där hänsyn tas till variation mellan kommunerna med avseende på läge, folkmängd, näringsstruktur m.m. Inom varje stratum gjordes sedan ett slumpmässigt urval för att vi skulle
få så god representativitet i materialet som möjligt. Av de 20 skolorna valdes 4 stycken,
belägna i sydvästra delen av landet, ut att också delta i intervjustudien (se avsnitt 2.2.2
Urval).
Samtliga elever som läste franska och tyska som B-språk (treårig kurs) i de utvalda 20
skolorna ingick i undersökningen. Sammanlagt kom därigenom totalt 286 elever i
franska och 570 elever i tyska att ingå i vårt bedömningsunderlag. Betygsfördelningarna
i resp. ämne för de två grupperna den föregående terminen (ht 1997), som var den första
med det nya betygsystemet, var följande (Tabell 2.2):
Tabell 2.2

Betygsfördelningar i undersökningsgrupper i franska och tyska (%)
Ej uppnått målen G

VG

MVG

Franska

6

50

35

9

Tyska

2

58

33

7

Informationsfrågor och testadministrationen ombesörjdes ungefär enligt den modell som
tillämpades i den tidigare utvärderingen (UG 95). Detta innebar att berörda skolor först
fick meddelande från Skolverket att de blivit utvalda att delta i utvärderingen 1998.
Därefter kontaktades skolorna direkt från institutionen. I ett första brev till rektor bekräftades uppdraget och lämnades allmän information om vad som var planerat. Senare
skickades ut närmare upplysningar om vad medverkan innebar (med uppgifter om syfte,
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omfattning, prövningens karaktär, förläggning i tid, återföring av resultat m.m.). Denna
informations- och kontaktverksamhet kunde genomföras helt friktionsfritt.
Provgivningen fungerade också enligt planerna och utan några allvarliga störningar. I en
av de sammanlagt 20 skolor som ingick i urvalet ifrågasatte eleverna det meningsfulla i
medverkan i projektet, men efter förtydligande information från ansvariga genomfördes
provet även i denna. Granskning av resultaten ledde dock till ett beslut att inte ta med
denna grupp vid analysarbetet. En liten undervisningsgrupp i franska på en annan skola
utgick på grund av att läraren anförde särskilda skäl för uteslutning.
Engelska

Vidare gjordes jämförelser mellan grundskole- och gymnasienivåer i engelska. För detta
fanns det underlag (jfr nedan). Däremot fanns det tyvärr inte inom det reguljära nationella provsystemets ram några provdata som hade kunnat användas för en skattning av
skillnader mellan tidigare och senare stadier av grundskolestudierna. Amnesprovet i
engelska för år 5 är utformat för att ge läraren stöd vid bedömningen av om eleverna
uppnått målen enligt kursplanen och är i första hand inriktat på de lägre prestationsnivåerna på stadiet. Det består i huvudsak av relativt lätta uppgifter. Motsvarande gäller
också i princip för det diagnostiska provmaterialet i engelska för år 7. Därmed vore det
inte meningsfullt att på basis av en granskning av utfall på dessa prov och ämnesprovet
för år 9 försöka göra jämförelser över stadier inom grundskolan. Spridningen i förmåga
är ju som vi redan vet mycket stor även bland de yngre eleverna och vi skulle inte ha
haft någon empirisk grund för uttalanden om de relativa förhållandena över hela färdighetsregistret. Att inom ramen för vårt vid den här tidpunkten redan pågående projekt
lägga om arbetet och göra nya samtidiga mätningar över de tre stadierna var av flera
skäl inte möjligt.
Däremot bedömdes det alltså som realistiskt att med tillgång till data från de påbörjade
insamlingarna från det nationella provsystemet försöka bestämma uppnådda mål i engelska vid slutet av den obligatoriska skolan och mål uppnådda i en viktig slutetapp i
gymnasieskolan (B-kurs). Genom kvalitativa språkliga analyser av valda delar av insamlade prov kan man konkret beskriva och jämföra hur långt eleverna når t.ex.. i fråga
om förmågan att uttrycka sig med egna ord i skrift (jfr förklaringen ovan, avsnittet
"Franska och tyska"). Som påpekats tidigare, visade det sig svårare att bestämma förmågan att tala (vilket förstås också hade varit önskvärt) p.g.a. att det vid den aktuella
tidpunkten inte var många skolor som svarade på uppmaningen att leverera in band med
inspelningar av proven (jfr avsnittet "Material från Skolverkets insamlingar").
Sådana målbestämningar bedömdes vara av stort intresse både för år 9 och för kurs B
(gy år 2). I princip alla läser engelska till och med år 9 och det är intressant att få en
uppfattning om vilken allmän nivå som uppnås i den obligatoriska skolan i fråga om
detta viktiga ämne. Engelska kurs B är den kompetensnivå i skolsystemet som majoriteten av de elever som ska gå vidare till högre studier stannar vid. De två stadierna representerar alltså viktiga slutmål för engelskundervisningen i den svenska skolan.
För utvärderingens syfte granskades således vissa resultat och data från det nya ämnesprovet i engelska för år 9, som just vid tiden för utvärderingen (våren 1998) gavs för
första gången och som dessutom var obligatoriskt, vilket gjorde att man kunde räkna
med litet bortfall i data. Material togs in från alla de 20 högstadieskolor som ingick i det
särskilda urvalet för vårt delprojekt (se avsnittet "Franska och tyska" ovan). Ett slumpmässigt urval gjordes som omfattade var sjätte elev på alla skolorna, vilket gav ett totalt
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underlag om 290 elever. Förutom kopior av proven togs in uppgifter om registrerade
resultat på den skriftliga delen av provet (Part C) samt sammanvägt provbetyg. Denna
rapportering från skolorna var så gott som komplett. Kontroll av vårt urval mot den
mycket stora insamlingen av resultat från skolorna, som omfattade ett urval om nästan
30.000 elever i 34 kommuner (Skolverket 1998b), visade att de två grupperna kan betraktas som approximativt lika i fråga om färdigheter i engelska. Fördelningen av sammanvägda provbetyg var följande:
Tabell 2.3

Betygsfördelningar i ämnesprovet i engelska: andelar elever per provbetyg (%)

Av den här jämförelsen torde vi kunna dra slutsatsen att provresultaten för det särskilda
urvalet av elever i US 98/Språk motsvarar färdighetsnivån i det mycket större urvalet i
provinsamlingsprojektet.
2.1.3 Provuppgifterna
Ämnesprov i engelska, år 9

I vår undersökning användes resultat från ämnesprovet i engelska, som tillsammans med
ämnesproven i svenska och matematik genomfördes första gången just vårterminen
1998 (d.v.s. sammanfallande i tiden med Utvärdering av skolan 1998). Proven är obligatoriska i grundskolan fr.o.m. 1998 och i specialskolan från 1999. De är också rekommenderade till användning i den grundläggande vuxenutbildningen.
Provet har tre delar. De två första är främst inriktade på muntlig interaktion resp. receptiv förmåga. I vårt arbete har använts resultat från den tredje (Part C), som fokuserar fri
skriftlig produktion.
Eleverna kunde välja mellan två ämnen att skriva om, "Living Today and Tomorrow"
och "A World of Learning". Båda anknöt till ett övergripande tema för hela provet,
"Living and Learning". Enligt en rapport om resultaten till skolorna valde ungefär tre
fjärdedelar av eleverna att skriva om det förstnämnda ämnet (Skolverket 1998b). Uppgiften innebar i båda fallen att elevernas skulle skriva ett bidrag till en tänkt (nätbaserad)
elevtidning vid en skola i Nya Zeeland i enlighet med givna förslag. Detta stöd för skrivandet var utformat på ett sådant sätt att skrivuppgiften i början var mycket enkel men
successivt blev svårare. Därigenom gav den möjligheter för produktion på allt från elementär till mycket hög nivå.
Provtiden var 80 minuter. Inga hjälpmedel fick användas. Provhäftet innehöll korta anvisningar på engelska om vad som skulle göras samt de stödpunkter för skrivandet som
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nämndes ovan. Det rekommenderades också att eleverna i förväg skulle få information
om vad som togs hänsyn till vid bedömningen, bland annat det att "vilja och förmåga att
uttrycka ett innehåll premieras" och att eleverna därför inte skulle vara rädda för att
"skriva på" även om de kände sig osäkra i något avseende.
Kursprov (Engelska B)

Uppgiften i Part 3, Writing i kursprovet i engelska för B-kursen vårterminen 1998 gick
ut på att skriva en uppsats om ämnet 'television'. I bakgrundstexten till uppgiften talades om världen som en "Global Village" där många TV-program, t.ex.. nyhetssändningar och underhållningsprogram, kan ses av miljontals människor över hela världen. I det
sammanhanget nämndes även att TV som medium kan ge intryck av 'närhet' men också
skapa en känsla av 'avstånd'. Med denna information som bakgrund och inspiration
skulle sedan eleverna välja ett av följande ämnen: Soap Operas — A Rewarding Pastime? eller How is the News Reported on TV? För båda uppgifterna gällde det att skriva
en uppsats ('essay') och diskutera olika aspekter av ämnet samt att de skulle skriva så
mycket som möjligt.
Till hjälp för skrivandet gavs lite ytterligare information. För det första ämnet nämndes
bl.a. att såpoperor har högre tittarsiffror än de flesta andra programtyper. Några frågor
gav ytterligare ledtrådar för eleverna: Varför är de så populära? Vilka ingredienser ska
finnas i en bra såpopera? Eleverna uppmanades också att beskriva någon eller några
personer och typiska händelser i någon 'soap opera'. Vidare skulle de diskutera vilken
funktion denna programtyp har och varför de är uppbyggda på ett speciellt sätt. Eleverna förväntades också uttrycka sina personliga tankar kring dessa program.
För det andra ämnet gavs liknande instruktioner. Eleverna uppmanades att reflektera
över bl.a. följande frågeställningar: Vilka slags nyheter bevakas och hur presenteras de?
Skildras nyheter på olika sätt i de tre markbundna TV-kanalerna (TV 1, 2 och 4)? Hur
omfattande och detaljrik är bevakningen? Är det någon skillnad om en katastrof inträffat
någonstans i Afrika eller i Sverige? Hur är det med lokala nyhetssändningar jämfört
med de nationella? Eleverna skulle enligt instruktionerna diskutera några dagsaktuella
händelser och hur de presenterats i TV-nyheterna. Provtiden var 60 minuter (samma
som för gymnasieeleverna).
Provbanksmaterial (Franska B, kurs B/ Tyska B, kurs B)

Uppgiften i franska bestod i att skriva ett brev till en Mme Genet i Paris. Brevskrivaren
förutsattes vara bekant med Mme Genet eftersom han/hon föregående sommar hade
tillbringat två månader som au pair i hennes familj. Uppgiften gick ut på att fråga Mme
Genet om Sven, en god vän till brevskrivaren, skulle kunna få komma till henne för att
jobba som au pair den följande sommaren.
Förutom att använda artighetsfraser och lämna allmän information skulle brevskrivaren
argumentera för att just Sven vore en lämplig au pair. Uppgiften var styrd på ett sådant
sätt att alla elever, inklusive de något svagare, hade möjlighet att skriva på sin nivå.
För bedömning av färdighetsresultat och färdighetsutvecklingen användes alltså samma
skrivuppgift i grundskolans år 9 som i år 2 i gymnasieskolan Instruktionerna till gymnasieeleverna var helt och hållet på franska. Denna information behölls oförändrad i provet för år 9, men med den skillnaden att vi lade till en fri översättning till svenska för att
vi skulle vara säkra på att alla också på det lägre stadiet helt skulle förstå vad uppgiften
gick ut på. Dessutom uppmanades eleverna i 9:an att verkligen göra sitt allra bästa och
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skriva så mycket som möjligt. Detta tillägg ansåg vi vara viktigt för att ge provet samma
'status' som det hade som betydelsefullt betygsunderlag för eleverna i gymnasieskolan.
Provtiden var 50 minuter (samma som för gymnasieeleverna).
Uppgiften i tyska bestod i att skriva till en brevvän och återge vad man varit med om i
skolan och på fritiden under en vecka. Utgångspunkten var en veckokalender där olika
aktiviteter (t.ex.. tandläkarbesök, träning i idrottsföreningen, prov i skolan, biobesök,
körskolan börjar) var inskrivna på olika dagar och klockslag under den aktuella veckan.
Ovanstående uppgift, som alltså primärt var avsedd för elever i Tyska B, gymnasieskolans B-kurs, gavs även till de utvalda eleverna i år 9 i grundskolan. Vi. gjorde bedömningen att det borde vara möjligt att ge samma skrivuppgift på de båda stadierna, framför allt därför att just denna uppgift var ganska enkel och låg nära elevernas egen vardag.
För att i någon mån underlätta för eleverna i år 9 gavs översättning av ett par ord i instruktionerna (erleben = 'uppleva, vara med om' och ausfährlich = 'utförligt'). Dessutom
skulle eleverna i år 9 skriva i du- tilltal, vilket bedömdes vara naturligare än att skri-va i
ni- tilltal. Som i gymnasieskolan sattes tiden till 50 minuter.
2.1.4 Steg i färdighetsanalyserna
Validering av betygsdata

De uppsatser som vi utgick ifrån i vårt arbete med de nationella proven i Skolverkets
insamlingar var bedömda (betygsatta) av lärarna på fältet och informationen om betygen
användes för indelning av var och en av de olika provomgångarnas uppsatser i färdighetsnivåer. Innan detta kunde göras var det dock nödvändigt med en enkel kontroll av
tillförlitligheten i betygsättningen (en validering) och den genomfördes på följande sätt.
Först prövades betygsättningen vid gränsen mellan Icke godkänd (IG) och Godkänd
(G). I fråga om den senare betygskategorin valdes avsiktligt sådana uppsatser som fått
ett svagt G (markerat med ett minustecken, d.v.s. G-), detta för att fokusera den kritiska
godkändgränsen i bedömningen. Slumpmässigt valdes ut 20 stycken sådana IG– och Guppsatser från provet för engelska kurs A och provet för franska kurs B (10 vardera).
Dessa bedömdes på nytt av två erfarna gymnasielärare (också medarbetare i projektet)
som inte kände till de ursprungligen satta betygen. De nya bedömningarna gjordes också helt oberoende av varandra. Bedömarna informerades om att alla 20 uppsatserna var
svaga (vilket naturligtvis också klart framgick) och att syftet var att undersöka tillförlitligheten i betygsättningen.
Resultaten av försöket visade att överensstämmelsen i betygsättningen var stor. De nya
bedömarna satte båda samma betyg som lärarna hade gjort i 16 fall av 20, d.v.s. betyget
var enhälligt G eller IG från tre bedömare för 16 uppsatser av 20, d.v.s. i fyra fall av
fem. I två fall avvek den ene av de nya bedömarna från den ursprungliga bedömningen
något lite (t.ex.. ursprungligt G- fick de nya bedömningarna G och IG?). I ytterligare två
fall satte båda bedömarna G resp. G- på uppsatser som de två lärarna i skolan inte hade
godkänt.
I ett andra försök undersöktes stabiliteten i betygen på högre nivå. För ändamålet valdes
ut 20 uppsatserna i tyska kurs B med övervikt av höga betyg. Således hade 14 endera
betyget Mycket väl godkänd (MVG) eller Väl godkänd (VG). De resterande 6 hade låg-
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re betyg (en var icke godkänd). De två nya bedömarna fick informationen att studien
främst gällde förhållandevis bra uppsatser men att några svagare också ingick och att
ingen betygsnivå var helt utesluten. Som i det föregående försöket avslöjades inte de
betyg som lärarna i skolorna hade satt.
Bedömningarna var här inte riktigt lika samstämmiga som i den första jämförelsen, men
de överensstämde ändå ganska väl. För 9 av de 20 uppsatserna resulterade de tre bedömningarna i samma betyg. I ytterligare 7 fall satte åtminstone den ene av de nya bedömarna samma betyg som elevernas lärare. För de resterande 4 uppsatserna var båda
de nya bedömarna oeniga med läraren (men sinsemellan eniga). I 3 av de 4 fallen var
klasslärarens bedömning mer positiv. I ett fall hade dock "läraren" gett ett lägre betyg
än vad de två experimentella bedömarna kom fram till.
Totalt sett talade resultaten av den här lilla valideringsstudien till förmån för tillförlitligheten i lärarnas betygsättning. Vi drog slutsatsen att de uppsatser som kommit in redan var så tillförlitligt bedömda (genom betygen) att ny bedömning av allmän färdighetsnivå inte skulle behövas, i alla fall inte för den typ av klassificering (nivåindelning)
av materialet som vi skulle göra (se avsnittet "Omfattning och tillvägagångssätt").
Vid de efterföljande nivåindelningarna kontrollerades för övrigt översiktligt att inga
uppenbart felaktiga betyg hade satts.
Bedömningsgrunder

En hel del arbete har lagts ner på att fastställa de aspekter av färdighet som rimligtvis
bör ingå i analyserna med tanke på gällande läroplansmål. Utgångspunkten var att det
som vi hade att granska - skriftlig produktion i form av små uppsatser - skulle utvärderas först och främst med avseende på skribenternas allmänna förmåga att kommunicera,
i enlighet med läroplanernas intentioner. I Lpo 94 sägs t.ex.. att "Skolan skall i sin undervisning i engelska sträva efter att eleven kan formulera sig tydligt och vårdat i
skrift"; det definitiva uppnåendemålet innebär att eleven i slutet av nionde skolåret
"skall kunna formulera sig skriftligt i enkla former, t.ex.. i meddelanden och brev". För
att få betyget Väl godkänd krävs att eleven "uttrycker sig tydligt, någorlunda sammanhängande och med viss variation i skrift. Hon/han berättar om egna upplevelser, uttrycker egna tankar och förmedlar information och fakta, bland annat i brevform." Det
centrala har därför varit att ta reda på i vilken utsträckning det skrivna visar på förmåga
att förmedla information i skrift och - på högre stadier - på förmåga att uttrycka känslor,
åsikter och uppfattningar eller på förmåga att övertyga eller på annat sätt påverka läsaren. Vi har också använt oss av mer specifika kriterier som variation i uttryckssättet,
idiomatik, ordförråd (omfång och variation), formell korrekthet (d.v.s. hur riktigt det
skrivna är med hänsyn till formlära, stavning, interpunktion), textens organisation, flyt i
framställningen m.m. Ett rent kvantitativt mått, antalet ord i uppsatsen, har också använts eftersom detta oftast samvarierar med den allmänna kommunikationsförmågan.
I vårt val av kategorier jämförde vi också med välkända skalmodeller använda i andra
sammanhang där språklig kommunikationsförmåga i skrift bedöms (bl.a. Test of written
English (TWE) Scoring Guide och University of Cambridge Local Examinations Syndicate, Criteria for Assessment of Writing). Vi drog en del slutsatser av denna genomgång
(också efter någon försöksvis användning) och satte därefter samman en slutgiltig förteckning över kategorier och underkategorier som blev vår egen kriteriemodell för bedömningarna. Den ger uttryck för vår tolkning av kursplanemålen och den bakomlig-
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gande kommunikativa språksynen, men ger också utrymme för en utvidgad beskrivning
av den kommunikativa förmågan.
Sammanfattningsvis är det följande faktorer som vägs in i bedömningarna och som
speglas i beskrivningarna.
Innehåll, som vi har valt att låta innefatta aspekterna relevans, begriplighet,
fyllighet samt den mer affektiva variabeln vilja och våga som rätt ofta kan avläsas
både i innehållet och sättet att skriva.
Struktur/omfång, som gäller organisationen, både vad gäller delar och helheten, och
omfattningen av det skrivna.
Språk, som inbegriper olika aspekter av i första hand ordförråd, grammatik och idiomatik samt i någon mån också stavning och interpunktion.
Innehållsaspekten ligger avsiktligt som första punkt bland det som tas hänsyn till vid
bedömningen, i överensstämmelse med vad som enligt anvisningar i läroplan och kursplaner ska betonas när det gäller språken.
Specifikationen av bedömningsfaktorer återges i sin helhet i Bilaga 1 ("Kriterier för
bedömning av skrivfärdighet").
Omfattning och tillvägagångssätt

Som vi påpekade tidigare (se avsnittet "Färdighetsanalyser" i kap 3) blev det förstås
nödvändigt att begränsa materialet att gå igenom till hanterliga proportioner. Strikta
(men väl kontrollerade) urval av material att arbeta med var en förutsättning; vi hade
resurser till att analysera ungefär hälften av de uppsatser vi förfogade över. Samtidigt
var det viktigt att kunna spegla den variation i färdigheter som förekommer på ett och
samma stadium eller mellan olika stadier, i enlighet med vårt uppdrag (se "Syften"). Av
dessa båda anledningar valde vi att gå till väga på följande sätt i det slutliga urvalet av
skripta att bedöma.
På grundval av de betygsuppgifter som fanns (i år 9 på grundval av våra egna bedömningar eftersom vi där inte hade några betyg att gå efter) sorterades i det första steget
inkommet material upp i grupper rangordnade efter färdighet. I nästa steg skildes ut tre
distinkta skikt av prov som vartdera motsvarade ungefär en sjättedel av eleverna och
som representerande ytterligheterna och genomsnittet av färdigheter, d.v.s. högsta och
lägsta sjättedelarna samt en sjättedel kring mitten av fördelningen. Var och en av dessa
delar motsvarar alltså 15-20% av eleverna. Enbart uppsatser svarande mot dessa tre färdighetsskikt ingick sedan i bedömningarna. Med det här förfarandet räknade vi med att
det skulle bli lättare att fånga upp och ge en bild av den grad av variation som kan förekomma i prestationer (både inom och mellan stadier av utbildning). Det ger också en
bra utgångspunkt för beskrivning av medelprestationen.
Det bör observeras att de gränser som vi på det här sättet har dragit är rent statistiska
och inte speglar betygsgränser. Betygen var visserligen i många fall den första och
grundläggande indikatorn vid uppdelningen, men just vid de gränser vi drog blev det i
regel nödvändigt att närmare granska betyg och fördela uppsatser efter vår egen bedömning. Det innebar till exempel att den högsta sjättedelen typiskt kom att innehålla MVGuppsatser (alla i urvalet) och VG-uppsatser (enbart de bästa i urvalet). Den lägsta sjättedelen kom på motsvarande sätt att innehålla IG- och svaga G-uppsatser. Figur 2.1 illustrerar schematiskt detta förhållande i ett par fall (Eng B och B-franska B, vt 1997).
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Omfattningen av bedömningarna varierade en del mellan provomgångarna. Ur de totala
materialen, som antogs vara representativa i den utsträckning som redovisas i Kapitel 3,
drogs slumpmässigt från ungefär 100 till 400 uppsatser, beroende på de totala underlagens storlek, vilket språk det var fråga om, arbetsbelastningen i projektet vid tidpunkten
för resp. bedömning m.m. I dessa urval plockades därefter ut de uppsatser som låg inom
de skikt (nivåer) som skulle beskrivas. Närmare uppgifter om antal ges i samband med
resultatredovisningen.
Två personer med omfattande erfarenhet av både undervisning och färdighetsmätning
samverkade i diskussionen kring och genomförandet av bedömningarna; det allra mesta
arbetet gjordes dock av den ene. En tredje person granskade stickprovsvis beskrivningarna mot de motsvarande uppsatserna, vilket i några fall ledde till modifiering av texterna. Vidare deltog två andra personer, båda erfarna gymnasielärare och dessutom med
erfarenhet från arbete i språkprojekt, vid nivåindelningen av uppsatserna i franska och
tyska år 9.
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2.2 Intervjustudien
2.2.1 En kvalitativ forskningsansats

Den kvalitativa intervjustudien i projektet har fokuserat lärares och elevers olika uppfattningar inom de frågeområden som anges i syftesbeskrivningen (Avsnitt 1.2.2) och i
resultatredovisningen (Avsnitt 3.2). Speciell uppmärksamhet har riktats mot elevernas
kommunikativa förmåga. Syftet har varit att få kunskap om hur lärare och elever åren 5
och 9 i grundskolan och år 2 i gymnasieskolan tänker kring elevers möjligheter att utveckla de kommunikativa färdigheterna i främmande språk i och utanför skolan samt
elevers ansvar för och inflytande i språkundervisningen med beaktande av läroplanernas
mål enligt Lpo 94 och Lpf 94. Mot denna bakgrund bestod en del av utvärderingen i att
genom intervjuer och noggranna analyser av innehållet i dessa skapa en bild av hur lärare och elever själva beskriver och värderar undervisningen i främmande språk.
Tanken är att lärare och elever har tillägnat sig uppfattningar som har sin grund i såväl
kunskaper om som erfarenheter av undervisning i främmande språk. Utgångspunkten
tas därför i antagandet att språkundervisningen i hög grad styrs av hur den i allmänhet
uppfattas, och att det bakom lärares och elevers utsagor finns olika uppfattningar, som
om de lyfts fram kan bidra till en förståelse av varför språkundervisningen till viss del
gestaltar sig som den gör (Franke, 1990).
Den aktuella undersökningen utförs således inom ramen för kvalitativ forskning. Vår
kvalitativa analys bär drag av en fenomenografisk forskningsansats (t ex Franke, 1990)
utan att göra anspråk på att vara det. Bearbetningen av intervjumaterialet kan således
sägas vara mer av systematiserande och beskrivande karaktär än rent kvalitativ analys
med skapande av så renodlade kategorier som möjligt, som är fallet vid t ex en fenomenografisk studie.
Vår ambition i analysarbetet har således varit att försöka beskriva olika sidor av vad
lärare och elever ger uttryck för i intervjuerna. I arbetet har vi bl. a. använt begreppet
'uppfattning' som i detta sammanhang inbegriper intervjupersonernas erfarenheter, kunskaper, tyckanden och tänkande så som de framträder i intervjuutsagorna. Vi uppmärksammar således främst uppfattningar och inte individer. Variationen i uppfattningar som
beskrivs innehåller flera olika dimensioner.
Intervjuer

Enligt Skolverkets uppdragsbeskrivning (95 11 13) skall utvärderingen bl.a. fokusera på
skolans ansvar för att varje elev utvecklas i sin förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.
Centrala frågor i intervjuerna gäller alltså elevernas utveckling i fråga om att tala och
skriva engelska, tyska, franska (spanska).
Målsättningen är att öka kunskaperna om språkundervisningens variation i några olika
avseenden, särskilt mot bakgrund av de reformer av skolväsendet som genomförts på
senare år. Intervjuerna har innehållsmässigt strukturerats utifrån syftet att kartlägga och
tolka variationen i synen på språkundervisningens mål och genomförande.
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Mot bakgrund av utvärderingens syfte har följande frågeområden valts att behandlas i
intervjuerna med lärare:
Läroplanens mål beträffande främmande språk
Undervisningen i främmande språk
Elevers möjligheter att tala och skriva främmande språk fritt i skolan
Elevers möjligheter att lära sig främmande språk utanför skolan
Elevers ansvar och inflytande när det gäller undervisningen i främmande språk
Elevers användning av främmande språk i framtiden.
De frågeområden som ingått i intervjuerna med lärare är på flera punkter desamma som
de som också använts i intervjuerna med eleverna. Avsikten med detta har varit att möjliggöra kopplingar mellan elev- och läraruppfattningar om samma företeelser.
Intervjuerna i denna utvärdering är av halvstrukturerad karaktär, d.v.s. ett antal frågor
inom varje område har ställts i likalydande form till varje intervjuperson. Svaren har
därefter följts upp individuellt med olika givna frågor beroende på svaren på de inledande frågorna.
Intervjun som datainsamlingsmetod är lämplig både bland lärare och elever. Det finns
emellertid en risk när man frågar lärare om saker som de oftast tar för givna, t ex undervisning, kunskap och inlärning, att de ger svar med ideologiska utsagor som de hämtat
från läroplanen eller läroböcker, s k läroplansretorik. Av denna anledning är det viktigt
att man i intervjun försöker förvissa sig om att intervjupersonen är ärlig och ger uttryck
för sitt mer genuina tänkande snarare än att vara intervjuaren till lags. Intervjuer som är
inriktade mot den egna undervisningen ger ju utrymme för intervjupersonerna att beskriva mer specifika aspekter, d.v.s. vad som uppfattas som det väsentliga för individen
i den egna undervisningen. På detta sätt ger intervjuerna en bra utgångspunkt för lärare
och elever att beskriva olika sätt att tänka och tycka kring den språkundervisning de är
involverade i.
Samtliga intervjuer har spelats in på band varefter alla 27 lärarintervjuerna har skrivits
ut i sin helhet. Sju intervjuer genomfördes med lärare som undervisar år 5, åtta från år 9
och tolv intervjuer från år 2 i gymnasieskolan. När det gäller elevintervjuerna gjordes 80
intervjuer sammanlagt med elever åren 5 och 9 gr och år 2 gy Hälften av dessa intervjuer har skrivits ut i sin helhet. Analysen grundar sig i första hand på dessa utskrifter. De
intervjuer som inte skrivits ut har emellertid avlyssnats och kompletterar på detta sätt
analysen av de utskrivna intervjuerna.
2.2.2 Urval

Lärar- och elevintervjuerna genomfördes i ett urval klasser i skolor som så långt som
möjligt representerade en spridning i några viktiga avseenden, t.ex.. i fråga om kommuntillhörighet (kommuntyp), socioekonomiska förhållanden och utbildnings-struktur i
upptagningsområdet, programutbud i gymnasieskolan. Av ekonomiska och praktiska
skäl var det nödvändigt att i huvudsak begränsa verksamheten till den sydvästra regionen av landet. Pilotstudier för utprövning av instrument och metoder (se nedan) gjordes
i Göteborgsregionen.
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Urvalet omfattade lärare och elever i ett antal klasser med undervisning i engelska 2.1.2,
franska och tyska (några elever hade spanska eller italienska som B- eller C-språk). De
stadier som berördes var år 5 och år 9 i grundskolan och år 2 i gymnasieskolan.
Intervjuer gjordes med både lärare och elever i de utvalda klasserna. Frågorna och intervjumetoden prövades ut på förhand i två pilotförsök. Det första genomfördes våren
1997 med 10 lärare och 22 elever och det andra hösten samma år med 6 lärare och 19
elever. Försöken ledde till vissa anpassningar av urvalsförfarandet, frågornas utformning och intervjumetodiken.
Det slutliga urvalet av medverkande skolor för år 5 och för gymnasieskolan gjordes
inom projektet. Urvalet av skolor för år 9 gjordes av Skolverket (se avsnittet "Franska
och tyska").
År 5

För år 5 drogs fyra låg- och mellanstadieskolor representerande fyra olika kommuntyper: storstadskommun, förortskommun, industrikommun och landsorts-kommun. På
varje skola gjordes ett urval av två klasser och deras lärare. Vid en skola hade man två
årskursblandade klasser men där man läste engelska årskursbundet med en lärare. Dessa
fick i studien utgöra en klass. Sammanlagt ingick i urvalet på så sätt 7 klasser och 7 lärare. Alla lärarna och tre elever per klass intervjuades. I den klass som bestod av samläsande elever från två klasser intervjuades fyra elever.
År 9

I intervjustudien i år 9 ingick fyra av de 20 skolor som drogs av Skolverket och som
också genomförde färdighetsprov. Skolorna var belägna i storstadskommun, större stad
och större övrig kommun. Under kommunkategorin större stad ingick två skolor i upptagningsområden som skiljer sig från varandra med avseende på socioekonomiska och
utbildningskulturella faktorer.
Gymnasieskolan

För intervjuerna i gymnasieskolan valdes 5 kommuner ut representerande olika ortstyper: storstad, förort, två medelstora städer, större övrig kommun. I var och en av dessa
valdes sedan ut en gymnasieskola med brett programutbud. Typ av gymnasieprogram
betraktades nämligen som en variabel som var viktig att täcka in så väl som möjligt med
tanke på utvärderingens art. Det vidare urvalet av elever och lärare på varje skola gjordes bland annat med utgångspunkt i behovet av någorlunda bred programrepresentation
i intervjumaterialet.
2.2.3 Databearbetningen

Datamaterialet har bearbetats i tre steg. I det första gjordes en 'kvalitativ analys' i form
av en beskrivning av innehållet i intervjuerna med lärare respektive elever. Denna del,
som är ganska omfattande (65 sid.), finns i bilaga hos Skolverket. Steg 2 är en sammanfattning av och reflektioner kring analyserna av intervjuer med lärare respektive elever.
I Steg 3 slutligen sammanföres och jämföres analyserna av intervjuer med lärare och
elever.
Vi har i våra analyser (Steg 2 och 3) försökt lyfta fram likheter och skillnader inom såväl lärar- som elevgruppen.
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I föreliggande rapport har vi gjort en sammanslagning av Steg 1 och 2. Tanken med
detta är att vinna överskådlighet av materialet och göra det ganska lättillgängligt för
läsaren. Detta har skett på viss bekostnad av närheten till det ursprungliga undersökningsmaterialet i sin helhet. Exemplifieringarna av svar har alltså måst begränsas, vilket
innebär en viss begränsning i tydlighet. En sammanfattning av Steg 3 finns i diskussionskapitlet.
Det faktiska arbetet med analysen har inneburit en tolkande och skapande process, som
är svår att till alla delar beskriva. Konkret går bearbetningen till så att man läser de utskrivna intervjuerna upprepade gånger. Detta är en mödosam process som tar ganska
lång tid i anspråk. Emellertid uppnår man så småningom en ökad kunskap kring innebörden i materialet och variationen i svarsmönstren framträder.
Även om vi poängterar att resultatet som presenteras längre fram i rapporten i första
hand är giltigt för just den studerade lärar- och elevgruppen vid det aktuella tillfället,
innebär detta inte att resultatet endast har bäring på denna grupp. Genom att intervjuerna
är tämligen omfattande och berör flera frågeområden har en fördjupning skett som bidragit till en ökad förståelse av undervisningen i främmande språk år 5, 9 och 2 i gymnasieskolan, både i ett lärar- och elevperspektiv. De bilder som framträder i de analytiska beskrivningarna visar på olika förhållningssätt och föreställningar hos lärare och elever om språkundervisningens inriktning.
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3. RESULTAT
3.1 Färdigheter
Vi börjar redogörelsen för resultaten av färdighetsbedömningarna med sammanfattande
beskrivningar av elevernas förvärvade förmåga i de tre språken (engelska, franska och
tyska) per utvecklingsnivå. Vi gör det på de två stadier som vi i första hand undersökt,
d.v.s. år 9 gr (avsnitt 3.1.1) och år 2 gy (avsnitt 3.1.2). Därefter redovisar vi, också i
sammandrag, resultat av jämförelser mellan dessa två stadier (avsnitt 3.1.3), liksom
jämförelser mellan de tre språken (avsnitt 3.1.4).
Slutligen beskriver vi försöket att illustrera vad en given betygsnivå (Godkänd, engelska
B-kurs) betyder rent 'empiriskt', uttryckt i explicita färdighetstermer (avsnitt 3.1.5).
Det bör observeras att de olika redovisningarna här nedan endast är sammanfattningar
av resultaten av våra bedömningar. För de mer detaljerade beskrivningarna och många
praktiska exemplifieringar hänvisar vi till Bilaga 2 ("Beskrivningar av färdigheter per
språk, stadium och nivå"). Denna är f.ö. en mycket viktig del av vår rapportering som är
svår att sammanfatta; den bör därför läsas som ett väsentligt komplement till rapportens
huvudtext.
Det kan också noteras att analyserna har gjorts i olika skeden av vårt arbete och att beskrivningarna av prestationer inte ser helt likadana ut. De första är ganska översiktliga,
medan de som gjorts senare är mer heltäckande och också har försetts med illustrerande
exempel tagna direkt från uppsatserna. Beskrivningsmodellen har alltså utvecklats något
också under projektets gång.
Ibland har vi måst begränsa oss till beskrivning av endast en nivå (gäller engelskan i
både gr år 9 och gy år 2). Vi har i dessa fall valt medelnivån, eftersom vi har bedömt att
den ger mest information.
3.1.1 År 9 – Engelska, franska och tyska

Nivåbeskrivningar av den skriftliga förmågan i år 9 finns för de kategorier (undersökningsgrupper) som anges i Tabell 3.1:
Tabell 3.1

Översikt över bedömningar av färdigheter i gr år 9

Att markeringen för de tre nivåerna i tyska satts inom parentes (x) betyder att tillvägagångssättet vid analysen kom att avvika något från det som tillämpades i övriga analyser
i projektet (se avsnittet Färdigheter i tyska år 9 nedan).
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Färdigheter i engelska år 9

På grundval av granskningen av resultaten på den fria skriftliga delen i ämnesprovet
blev sammanfattningsvis bedömningen av medelnivån i engelska i slutet av år 9 följande:
Eleverna kan uttrycka tankar och idéer på ett bra sätt. De tycks med god tillförsikt
gripa sig an en skriftlig uppgift anpassad till deras mognadsnivå och livserfarenhet.
Det är inte ovanligt att eleverna skriver både fylligt och med en personlig 'touch'.
Kommunikationen fungerar i allmänhet väl trots påtagliga brister i språkbehandlingen. De många språkfelen kan ibland verka 'störande' men det är dock endast i
undantagsfall som kommunikationen omöjliggörs på grund av dessa brister. Eleverna på denna mellannivå bedöms ha uppnått läroplanens mål vad gäller skriftlig
kommunikation på engelska.
Elever på medelnivån har i sin utveckling nått dithän att de enligt vårbedömning
skulle klara av att i skrift någorlunda väl behandla en lång rad andra 'näraliggande'
ämnen. Exempel på sådana skulle kunna vara personliga upplevelser av olika slag,
t.ex.. berätta om sin barndom, sina relationer till andra människor, återge innehållet
i en tidningsartikel, en bok eller en film och kommentera innehållet samt ge personliga reflektioner. En del elever skulle troligen också, åtminstone i någon utsträckning, klara av att skriva om lite 'svårare', mer abstrakta uppgifter t.ex.. diskutera dagsaktuella händelser eller en del politiska och moraliska frågeställningar.
Färdigheter i franska år 9

I franska år 9 utgick vi från den skrivuppgift som användes i provet för B-kurs gy år 2 vt
1997, med de smärre justeringar som beskrevs i avsnitt 2.1.3 (Provuppgifterna). Inga
ändringar gjordes dock vad beträffar själva uppgiften, eftersom ett av syftena var att
försöka göra en jämförelse mellan färdighetsresultat i år 9 och i B-kursen i gymnasieskolan.
Proven i franska år 9 betygsattes inte av elevernas egna lärare utan vi gjorde själva en
bedömning av färdighetsnivåerna. Samtliga elevuppsatser lästes och sorterades upp i
grupper motsvarande de angivna sjättedelarna (jfr Omfattning och tillvägagångssätt i
Avsnitt 2.1.4). Utvärderingen blev i sammandrag följande:
Hög nivå
Huvudintrycket av elevuppsatser som tillhör den bästa sjättedelen i år 9 är att eleverna på ett bra eller mycket bra sätt kan uttrycka tankar och idéer på franska. De
kan förmedla sitt budskap på ett tydligt sätt och lyckas härutöver många gånger berätta både personligt och levande. En hel del formella språkfel görs och ordförrådet
räcker inte alltid till, men kommunikationen fungerar i stort sett alldeles utmärkt.
Elever inom det här skiktet skulle förmodligen även klara av att skriva om många
andra, relativt svåra ämnen, även om uppgiften vore mindre styrd och inte fullt lika
utförliga instruktioner gavs i bakgrundsinformationen. De skulle säkert kunna berätta ganska mycket om sig själva, sin familj, fritid, resor, barndom, kamrater m.m.
De skulle troligen även kunna berätta om - samt i någon mån kommentera - en bok,
en film, en tidningsartikel och även kunna resonera kring mer abstrakta ämnen som
vänskap, kärlek, könsroller, framtidsplaner m.m.
För dessa senare uppgifter vore det dock sannolikt nödvändigt med viss stimulans
och hjälp i form av stödord, vissa glosor osv. Eleverna som tillhör denna bästa
sjättedel i franska har med bred marginal uppfyllt kursplanens mål vad avser
skriftlig kommunikation på franska.
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Medelnivå
Elever som tillhör den genomsnittliga sjättedelen i franska kan på ett någorlunda
acceptabelt sätt uttrycka tankar och idéer i skrift. Många fel görs i språkbehandlingen och framför allt det bristande ordförrådet utgör vid flera tillfällen ett hinder
för förståelse. I huvudsak lyckas ändå eleverna på den här mellannivån förmedla ett
begripligt budskap och kan därmed sägas ha uppfyllt kursplanens mål.
Elever som tillhör det här mellanskiktet skulle förmodligen även klara av att skriva
om andra enkla och vardagliga ämnen. Exempel på sådana ämnen skulle kunna vara
att presentera sig själv, sin familj eller sina vänner, berätta om en resa eller någon
fritidsaktivitet, säga något om sin stad, hembygd osv. En förutsättning är dock att
eleverna ges tydliga instruktioner, ganska fyllig bakgrundsinformation och en del
hjälp med ordförrådet osv.
Det är dock inte så troligt att dessa elever har hunnit så långt i sin färdighetsutveckling att de skulle kunna skriva om lite mer abstrakta ämnen och inte heller om
ämnen som är helt fria till sin karaktär, d.v.s. utan tydliga instruktioner eller 'hjälp
på vägen' på olika sätt.
Låg nivå
Elever som tillhör den lägsta sjättedelen i år 9 har mycket stora svårigheter att
kommunicera i skrift på franska. Budskapet är ofta oklart, väsentliga delar utelämnas eller behandlas endast mycket kortfattat, många meningar är svåra eller omöjliga att förstå och man kan knappast säga att uppgiften egentligen har lösts. Läsaren
behöver ha goda kunskaper i de skrivandes modersmål samt en tålmodig och välvillig inställning för att överhuvud taget kunna ta till sig budskapet eller delar därav. På grund av litet ordförråd och stora grammatiska brister fungerar helt enkelt
inte kommunikationen. Dessa elevers prestationer kan inte sägas motsvara vad som
krävs när det gäller skriftlig kommunikation på franska i år 9.
Med tanke på de stora bristerna i framför allt språkbehandlingen är det inte särskilt
troligt att de skulle kunna klara av att skriva andra typer av uppgifter på franska,
även om dessa vore enkla, vardagliga och styrda till sin karaktär.
Färdigheter i tyska år 9

I tyska år 9 utgick vi från den skrivuppgift som användes i 'provbanksmaterialet' för
gymnasieskolans B-kurs år 2, vårterminen 1997 (se beskrivningen i avsnitt 2.1.3 Provuppgifterna). I all huvudsak såg uppgiften likadan ut i år 9 som i gymnasieskolans Bkurs. Ett av syftena var ju här, liksom i franskan, att studera skillnaderna i färdighetsnivåer mellan grundskolans och gymnasieskolans 'slutstationer'.
En van bedömare med tyska som huvudspråk hjälpte oss att göra en indelning av de
nästan 650 uppsatser år 9 som ingick i insamlingen. Av tillfälliga skäl kom vår medhjälpare att följa en annan modell för nivåinplaceringen än den som vi hade utarbetat för
projektet. Indelningen gjordes efter följande kriterier: begriplighet, korrekthet, fyllighet,
variation i ordval och meningsbyggnad samt originalitet. Uppsatserna lästes, bedömdes
och delades in i fem skikt: Högsta nivå (ca en sjättedel), Näst högsta nivå, Mellannivå,
Näst lägsta nivå och Lägsta nivå (ca en sjättedel).
Nedan finns en kortfattad beskrivning av Hög (Högsta) nivå samt Låg (Lägsta) nivå.
Det bör observeras att beskrivningarna på grund av det nämnda avsteget från det ordinarie tillvägagångssättet vid nivåuppdelningen i flera avseenden skiljer sig åt från de övriga i rapporten (dock inte så mycket att resultaten är ointressanta).
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Hög nivå
Innehållet i tyska uppsatser på den här nivån är inte bara relevant för uppgiften
utan också fylligt och uttryckt på ett tydlig sätt. Elever vågar, vill och kan
förmedla ett budskap på ett alldeles utmärkt sätt.
Ordförråd och fraseologi är ganska bra och varierat och räcker i allmänhet till för
uppgiften. En del brister finns i ordförrådet: tyska ord används då och då felaktigt,
påverkan från både svenskan och engelskan förekommer ibland.
Den grammatiska förmågan är oftast god på den här nivån och många 'ganska svåra' grammatiska företeelser används på ett korrekt sätt. Samtidigt förekommer en
del fel, även på relativt frekventa företeelser, dock sällan av så allvarligt slag att
kommunikationen störs.
Sammanfattningsvis kan sägas att den skriftliga kommunikationen fungerar utmärkt väl i tyska år 9 på denna nivå.
Låg nivå
Elever på denna nivå i tyska år 9 skriver ganska kortfattat och torftigt. Det är inte
alltid som eleven ger intryck att verkligen försöka göra sitt bästa och kommunikationen brister många gånger.
Det som särskiljer denna nivå är framför allt bristerna i ordförrådet: tyska ord används många gånger felaktigt, såväl svenska som engelska ord är vanligt förekommande och någon gång lämnar eleven en lucka för det ord han/hon inte kan. Dessa
brister försvårar eller omöjliggör kommunikation vid många tillfällen.
Språkbehandlingen i övrigt - grammatik, stavning mm - uppvisar också mycket
sto-ra brister. Felen är så många och av så grundläggande art att de ofta stör
begripligheten.
Sammanfattningsvis kan sägas att den skriftliga förmågan i tyska år 9 på denna
nivå är mycket bristfällig. Att läsa dessa alster kräver stort tålamod och en mycket
välvillig inställning. Det skrivna är ibland svårbegripligt eller rent av obegripligt
och en infödd läsare utan kunskaper i svenska och engelska torde ha svårt att tillgodogöra sig innehållet.
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3.1.2 Gy B-kurs – Engelska, franska och tyska

Nivåbeskrivningar på gymnasienivå har gjorts så som följande tabell visar:
Tabell 3.2

Översikt över bedömningar av färdigheter i gy år 2, B-kurs

I franska och tyska har alltså beskrivningar gjorts på alla tre nivåerna. I engelska har
enbart medelnivån beskrivits.
Färdigheter i engelska, gymnasieskolans B-kurs¨
Medelnivå
Elever i gymnasieskolans B-kurs i det här genomsnittliga skiktet i engelska kan sägas ha god kommunikativ förmåga i skrift. De tycks skriva med god självtillit och
klarar i stort sett av att förmedla tankar och idéer om resonerande, analyserande
ämnen inom den egna intresse- och erfarenhetssfären. En hel del språkliga brister är
uppenbara, både vad gäller ordförråd och grammatik, och dessa brister drar ner det
goda helhetsintrycket en del. Huvudintrycket är likväl att eleverna lyckas för-medla
ett tydligt budskap i skrift som dessutom ibland har personlig färg.
Det finns anledning att förmoda att elever på den här nivån i engelska även skulle
klara av att i skrift behandla andra för eleven 'näraliggande' ämnen som t.ex..
dagsaktuella händelser, olika samhällsföreteelser, en del livsåskådningsfrågor (t.ex..
en ung människas glädjeämnen och bekymmer, kulturkrockar, en diskussion kring
innebörden av 'meningen med livet' för olika människor) eller moraliska
ställningstaganden (t.ex.. inställning till brott och straff, för eller emot abort, diskussion kring olika fördomar).
Färdigheter i franska, gymnasieskolans B-kurs

För våra nivåbestämningar i franska B, gy år 2, utgick vi ifrån 'provbanksmaterialet' vt
1997 (se avsnitt 2.1.3). Resultatet av bestämningarna blev följande:
Hög nivå
Uppsatser som tillhör den bästa sjättedelen i gymnasieskolan i franska ger sammantaget ett gott eller mycket gott intryck på läsaren. Innehållet är fylligt, välstrukturerat och språkbehandlingen ganska nyanserad och relativt korrekt. En del
språkliga brister förekommer självfallet men den kommunikativa effekten är ändå
god. Dessa elever kan uttrycka sig med sammanhang och tydlighet i skrift på
franska. Med tanke på hur långt dessa elever hunnit i sin språkutveckling är det
sannolikt att de skulle klara av att också skriva om även andra, mer abstrakta och
resonerande ämne på franska. Troligtvis skulle de dock behöva en viss hjälp i form
av bakgrundsinformation, viss vokabulär osv.
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Medelnivå
Elever som befinner sig på den genomsnittliga nivån i franska på det här stadiet har
oftast ganska lätt att göra sig förstådda i skrift. Innehållet är ganska fylligt och klart
uttryckt. Det finns en hel del språkliga brister men det är sällan som dessa språkfel
omöjliggör förståelse. Dessa elever skulle troligtvis också klara av att skriva om
andra 'näraliggande' ämnen som är relativt styrda men det finns anledning att anta
att de skulle få svårigheter att behandla ett friare och mer abstrakt ämne av argumenterande eller resonerande slag.
Låg nivå
På den lägsta nivån fungerar kommunikationen endast med viss tvekan. Det finns
uppenbara begränsningar i språkbehandlingen, både vad gäller ordförråd och
grammatik. Ibland är interferens från svenskan tydlig och störande. Trots dessa
språkliga brister når ändå budskapet i allmänhet fram på ett någorlunda acceptabelt
sätt. Eleverna har, om än med viss tveksamhet, uppnått kursplanens mål när det
gäller färdighetsmomentet skriva i B franska B-kurs i gymnasieskolan. Med några
få undantag har lärarna satt betyget Godkänd på dessa uppsatser.
Färdigheter i tyska, gymnasieskolans B-kurs

Utgångspunkten för nivåbestämningarna i tyska var också resultat på prov vt 1997 (se
avsnitt 2.1.3). Beskrivningarna blev följande:
Hög nivå
Elever som tillhör den bästa sjättedelen i tyska i gymnasieskolans B-kurs kan i allmänhet uttrycka sig på ett mycket bra sätt i skrift. Det är lätt att följa framställningen. Både ordförrådet och grammatiken är ganska varierade och tämligen korrekta.
Den sammantagna 'kommunikativa effekten' är god. Dessa elever skulle förmodligen även klara av att behandla ett relativt abstrakt ämne på ett fullgott sätt.
Medelnivå
Den genomsnittlige eleven i gymnasieskolans B-kurs i tyska kan någorlunda väl
uttrycka sig i skrift. Budskapet går fram och kommunikationen fungerar i stort sett
tillfredsställande. Språkbehandlingen uppvisar en hel del påtagliga brister, både
vad gäller ordförrådet och grammatiken, och detta försvårar ibland förståelsen. Det
är dock sällan som det är omöjligt att förstå vad som avses. Elever i detta mellanskikt har nått kursplanens mål för skriftlig produktion.
Med tanke på den färdighetsnivå eleverna inom detta skikt har nått är det sannolikt
att de skulle klara av att skriva om även andra likartade och näraliggande ämnen
som det som gavs vid provtillfället, t.ex.. berätta om sig själva, sina kamrater, personliga upplevelser, återberätta en bok eller en film, redogöra för framtidsplaner
osv. Det är dock mindre sannolikt att de skulle klara av ett mer allmänt resonerande
eller argumenterande ämne: ordförrådet och det grammatiska registret skulle troligen inte räcka till.
Låg nivå
Elever inom skiktet kan visserligen förmedla ett relevant innehåll till läsaren, men
det sammantagna kommunikativa värdet är begränsat. Framför allt beror detta på
ett stort antal språkliga brister varav en del försvårar eller omöjliggör förståelse.
Visserligen verkar eleven i allmänhet både vilja och våga uttrycka tankar och idéer,
men innehållet blir ofta tunt och i flera fall oklart. Dessa elevers prestationer har
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också av betygssättande lärare bedömts vara Icke godkänd. Denna lägsta sjättedel
elever skulle förmodligen inte heller klara av att skriva om andra enkla och vardagliga ämnen och säkerligen vore det en övermäktig uppgift för dem att skriva om
mer abstrakta och resonerande ämnen.
3.1.3 Jämförelser mellan stadier. - - år 9, gy B-kurs

Som underlag för jämförelser mellan färdighetsnivåerna i år 9 och gymnasieskolans Bkurs i engelska och franska har vi utgått från de beskrivningar för respektive ämne som
finns redovisade ovan och i Bilaga 2.
I detta avsnittet redovisas skillnaderna i färdigheter mellan de två stadierna språk för sig
enligt följande tabell:
Tabell 3.3

Översikt över jämförelser av färdigheter över stadier
Jämförelse
Nivå

Engelska:
år 9/gy B-kurs

Franska:
år 9/gy B-kurs

Hög

-

X

Medel

X

X

Låg

-

X

Sammantaget har alltså fyra parvisa stadiejämförelser gjorts, en i engelska och tre i
franska. Jämförelsen mellan de två nivågrupperna i engelska har gjorts på grundval av
två olika provuppgifter (jfr avsnitt 2.1.3), vilket kan ha lett till en viss osäkerhet i utvärderingen. I franska däremot har utgångsmaterialet för de tre parvisa jämförelserna mellan gr och gy varit samma provuppgift.
Engelska år 9/Gymnasieskolans B-kurs

Jämförelse av medelnivåerna i engelska år 9 och gymnasieskolans B-kurs visar att det
föreligger en avsevärd skillnad i färdigheter mellan dessa två mätpunkter i flera avseenden.
Eleverna i gymnasieskolans B-kurs förmår resonera kring och diskutera inom mer abstrakta ämnesområden. De tycks även kunna strukturera sin framställning på ett tydligare sätt utan så mycket stöd som krävs i år 9 och de har i allmänhet de språkliga verktyg
som krävs för att uttrycka sig lite mer nyanserat och precist.
Elever i år 9 ger påfallande ofta intryck av att de har god tillit till sin förmåga att uttrycka sig i skrift. Denna självtillit består på gymnasienivå.
När det gäller den rent språkliga behärskningen är det tydligt att elever i år 2 i gymnasieskolan skriver längre meningar med en mer komplicerad satsstruktur samt att ordförrådet är mer omfattande och varierat. Påverkan från svenskan är fortfarande tydlig i
gymnasieskolans B-kurs på den undersökta nivån, men sammantaget är ändå interferensen klart lägre i gymnasieskolan än i år 9. Det är samtidigt så att en hel del språkliga
brister, till en del i ordförrådet men framför allt när det gäller de grammatiska strukturerna, kvarstår på gymnasieskolans B-kurs. Det bör dock påpekas att det är sällan som
dessa felaktigheter är av så allvarlig art att kommunikationen omöjliggörs eller nämnvärt försvåras.
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Vid en jämförelse av kunskapsnivåer mellan år 9 och B-kurs gy är det naturligtvis vi tigt
att komma ihåg att det rör sig om olika elevgrupper. I år 9 är så gott som he årskullen
finns med, medan vi i år 2 har ett snävare urval. B-kursen är ju obligatori bara på tre
program (Samhällsvetenskapligt, Naturvetenskapligt och Estetiskt), medan, den är
valbar på övriga.
Franska år 9 / Gymnasieskolans B-kurs

I franska har 'progressionen' mellan år 9 och gymnasieskolans B-kurs undersökts alla tre
nivåerna: Hög nivå, Medelnivå och Låg nivå.
Hög nivå
När det gäller skillnaden mellan elever som befinner sig på Hög nivå i år 9 respektive gymnasieskolans B-kurs är huvudintrycket att båda elevgrupperna på ett tydligt och många gånger personligt sätt kan förmedla tankar och idéer i skrift på
franska. Kommunikationen fungerar i stort sett utmärkt. Båda grupperna kan skriva
på ett personligt och levande sätt. Den sammantagna kommunikativa effekten är
god men ändå med ett försprång för gymnasieeleverna: dessa kan beskriva mer ingående och mera precist och framför allt med större eftertryck framföra personliga
åsikter samt argumentera på ett mer övertygande sätt.
Eleverna i år 9 som tillhör den allra bästa sjättedelen torde i viss mån klara av att i
skrift behandla inte bara näraliggande ämnesområden som familj, fritid, skola utan
även något svårare ämnen som t.ex.. relationer mellan människor, dagsaktuella
händelser, framtidsplaner. Gymnasieelever inom motsvarande skikt skulle säkerligen klara av att i skrift behandla relativt abstrakta ämnesområden som dagsaktuella
händelser, innehållet i en läst bok, vissa politiska frågor eller kontroversiella ämnen/ställningstaganden osv, i vart fall om de fick något stöd i form av för uppgiften
relevant vokabulär.
Den tydligaste skillnaden mellan år 9 och gymnasieskolans B-kurs gäller dock
språkbehandlingen. En hel del formella fel görs i år 9, men ur kommunikativ synpunkt fungerar språket ändå väl. Som helhet kan sägas att färdighetsnivån i fråga
om vokabulär och grammatiska strukturer är påtagligt högre på gymnasienivå än i
år 9.
Stavning och interpunktion fungerar påfallande väl på båda stadierna.
Medelnivå
När det gäller skillnaden i franska mellan Medelnivåerna är det huvudsakliga intrycket att 'färdighetstillväxten' framför allt framträder på de rent språkliga delarna,
d.v.s. i fråga om ordförråd och strukturer. Interferensen från modersmålet är klart
lägre bland gymnasieeleverna; de har helt enkelt kommit längre i sin färdighetsutveckling i målspråket och besitter en större arsenal av ord och grammatiska
strukturer för att framföra sitt budskap. Uppsatserna i B-språk år 2 blir inte bara
längre och lite mer målande utan den kommunikativa effekten blir också starkare.
Gymnasieeleverna har löst skrivuppgiften på ett mer övertygande sätt.
När det gäller andra aspekter, t.ex.. innehållets relevans, våga/vilja- aspekten eller
strukturen i uppsatserna, är skillnaderna inte lika påtagliga.
Låg nivå
Skillnaden i färdighetsnivå när det gäller de lägsta sjättedelarna i franska på de
båda stadierna är ganska slående: i år 9 grundskolan har eleverna egentligen inte
förmåga att i skrift förmedla ett förståeligt budskap. Uppsatserna är inte bara tunna
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till sitt innehåll utan stora delar av det som skrivs är svårt eller ibland omöjligt att
förstå. Påverkan från svenskan är mycket påtaglig, de språkliga bristerna är mycket
stora och uppgiften har i många fall egentligen inte lösts.
Kommunikationen i den lägsta sjättedelen på gymnasienivå kan däremot i stort sägas fungera, om än med viss tveksamhet. Bristerna är i flera avseenden besvärande,
men på det hela taget fungerar ändå kommunikationen. Innehållet är relevant, någorlunda fylligt och den rent språkliga kompetensen är visserligen relativt svag
men ändå tillräcklig för att kommunikationen ska fungera.
3.1.4 Jämförelser mellan språk - - Engelska, franska och tyska år 9

I detta avsnitt redovisas resultat av försök till jämförelser språken emellan (d.v.s. mellan
engelska, franska och tyska). Arbetet är begränsat till år 9 och avser dessutom bara medelnivåerna i de resp. språken. Skälen till detta senare är dels att vi har bäst underlag för
analyser just där, dels att denna nivå antagligen ger mest information. Man vet t.ex.. att
det finns elevgrupper som presterar både bättre och sämre än dessa genomsnittselever..
Våra analyser gör inte anspråk på att vara heltäckande ens för detta stadium och denna
nivå. Den beskrivande texten ska snarare ses som ett första försök till jämförelser av det
här slaget.
Innehåll

Innehållet är till största delen relevant i alla tre språken och svarar väl mot den givna
uppgiften. Skillnaden i uppgifternas 'abstraktionsnivå' är dock mycket tydlig: i franska/tyska är det fråga om mycket konkreta och alldagliga ämnen som är 'styrda' till sitt
innehåll, medan uppgifterna i engelska åtminstone delvis ger utrymme för en hel del
egna tankar och funderingar.
Det eleverna skriver i de tre språken torde i all huvudsak vara begripligt för en infödd
läsare. I de fall kommunikationen störs eller omöjliggörs (gäller framför allt franska och
tyska) beror det på att ord och uttryck används på ett felaktigt sätt. Inslaget av svenska
ord, och i fråga om franska/ tyska även engelska ord, är ibland störande. Det är dock
inte så vanligt i något av de tre språken att kommunikationen blir helt omöjlig på grund
av interferens.
Elever skriver betydligt fylligare alster i engelska än i franska/ tyska på denna 'mellannivå'.
I alla tre språken är det påfallande att eleverna verkligen 'vågar' uttrycka sig i skrift.
Språkliga brister i formellt avseende tycks inte hämma eleverna i någon större utsträckning utan de flesta verkar gripa sig an skrivuppgifter med friskt mod. I en del fall, i synnerhet när det gäller engelska, lyckas eleverna ge sin framställning en personlig prägel.
Struktur

Genom att skrivuppgifterna i franska/tyska är noggrant 'styrda' till sin karaktär ges eleverna egentligen få möjligheter att strukturera sitt skrivande på ett personlig sätt: de
följer i all väsentlighet den uppläggning som ges i bakgrundsinformationen till uppgiften. Man måste i sammanhanget komma ihåg att eleverna har ganska begränsad tid till
sitt förfogande.
I engelska däremot, där ämnet delvis är av en lite öppnare karaktär, ges fler möjligheter
till en något friare uppläggning, framför allt mot slutet av uppgiften. I äp 9 (se Kap 4) är
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ämnena upplagda på så sätt att de är mer 'styrda' till en början och 'mer öppna' mot
slutet, detta för att alla elever ska ha möjlighet att visa sina färdigheter. Huvudintrycket
är likväl att eleverna även när det gäller engelska i stort följer just den 'grundmall' som
ges i bakgrundstexten till uppgiften.
Språk

Ordförrådet i engelska är ganska gott i fråga om omfång, variation och korrekthet i år 9
i detta genomsnittliga skikt. Inslaget av ord som eleverna sannolikt lärt sig utanför skolan, framför allt via media, är ganska påtagligt. De har i stort sett det aktiva ordförråd
som krävs för att lösa uppgiften på ett acceptabelt sätt. När det gäller franska/tyska ser
bilden annorlunda ut. Det är just påtagliga brister i ordförrådet som gör att innehållet
ofta blir tunt och det sammantagna kommunikativa värdet blir lidande.
I fråga om grammatiska former och grammatiska strukturer ser vi en liknande bild. Oftast räcker förmågan till för att kommunikationen ska fungera på engelska, även om det
förekommer en hel del brister. I franska och tyska är felen inte bara fler till antalet utan
är också av mer elementärt slag.
Inverkan från modersmålet eller annat språk, s.k. interferens, förekommer i alla tre
språken, men speciellt i franskan och tyskan. I dessa senare språk märks påverkan från
såväl svenskan som engelskan.
Idiomatisk språkanvändning vad gäller ord, uttryck och fraser är inte oväntat betydligt
vanligare i engelskan än i de andra två språken.
I fråga om stavningen förekommer visserligen en hel del felaktigheter, men det är endast i undantagsfall som antalet stavfel är så stort, eller att stavfelen är så avvikande från
gängse normer, att kommunikationen störs. I franskan är förmågan att stava påfallande
god.
Vad gäller interpunktion (punkt/stor bokstav, kommatering mm) kan sägas att den i allmänhet fungerar ganska väl. Det är ganska sällan som brister i det här avseendet försvårar kommunikationen.
Sammanfattning

Det huvudsakliga intrycket är att elever på 'mellannivå' år 9 i såväl engelska, franska
som tyska har förmåga att förmedla ett budskap i skrift. Det de skriver om stämmer med
den givna uppgiften i alla tre språken och lär vara förståeligt även av infödda utan kunskaper i annat språk. Språken emellan är det dock stora skillnader i fråga om innehållet.
Mest påfallande är de avsevärt bättre prestationerna i engelska.
Den engelska medelgruppen har ett relativt gott förråd av ord och tämligen god behärskning av formerna. I tyska och, kanske något mindre, i franska är svagheter i ordförråd och grammatik mycket tydliga. Allmänt gäller även att elever i alla tre språken
verkar orädda att gripa sig an skrivuppgifter och de tycks oftast ha god tillit till sin förmåga att förmedla ett relevant budskap.
3.1.5 Vad betyder G? Beskrivning av färdigheter på en given betygsnivå

Det nationella provsystemets resultat kan naturligtvis också utnyttjas för mer precis
koppling mellan givna betyg (d.v.s. lärarbedömningar) och observerade färdigheter hos
eleverna. (Allmängiltigheten i beskrivningar är då återigen beroende av att man kan visa

37

att det underlag som man använt inte är "snett" i förhållande till den större grupp man
vill generalisera erhållna resultat till; jfr diskussionen om bortfall i avsnitten 2.1.1 och
4.2) För att illustrera den här möjligheten har vi på försök definierat förmågan hos
grupper av gymnasieelever som fått exakt samma betyg på skriftliga uppgifter i nationella prov. "Vad kan en elev som fått betyget Godkänd?" är den enkla fråga vi har försökt besvara och vi gick tillväga på följande sätt.
Slumpvis valdes ut ett antal uppsatser som av lärarna i skolorna hade bedömts med betyget G (i delprovet Writing) i provomgångarna Engelska B vårterminen 1997 (20
stycken) och Engelska B höstterminen 1997 (17 stycken). Enbart uppsatser med ett rent
G togs med, d.v.s. ingen hade fått någon tilläggsmarkering av typen +, –, ? som antydde
att läraren skulle ha varit tveksam om att sätta just betyget Godkänd. De två ämnen som
eleverna hade fått att skriva om i vartdera provet var "A Real Eurokid"/ "Why I am not
a Eurokid" resp. "School 'dress code' – Yes or no?"/ "Who decides what you and other
people wear?"
För tydlighetens skull beslöt vi att beskriva både en övre nivå och en nedre nivå och att
för båda ge separata beskrivningar av "Innehåll och struktur" och "Språkbehandling".
Resultat av försök att karakterisera färdigheter som kan avläsas i uppsatser bedömda med betyget Godkänd i två prov i engelska kurs B (vt och ht 1997)
Övre nivå
Innehåll och struktur

Kan någorlunda tydligt och fylligt förmedla ett budskap i skrift, berätta och ge uttryck för personliga åsikter samt argumentera för eller mot vissa företeelser. Innehållet svarar mot uppgiften och på det hela taget kan kommunikationen sägas
fungera väl.
Vågar och kan utveckla sina tankar och idéer någorlunda väl.
Kan ge det skrivna en någorlunda tydlig och sammanhängande struktur med inledning, "avhandling" med underavdelningar och avslutning. Framställningen är lätt
att följa.
Språkbehandling

Har ett språkligt register, både vad gäller ordförråd, fraser och grammatiska strukturer, som räcker för att på ett relativt nyanserat sätt förmedla ett budskap inte bara i
berättande eller beskrivande text utan också om ett resonerande eller argumenterande ämne.
Kan i någon mån skilja mellan formell och informell stil och använder sig åtminstone ibland av linking words för att binda ihop de olika delarna i uppsatsen.
Stavning och interpunktion fungerar på det hela taget någorlunda väl.
Nedre nivå
Innehåll och struktur

Ibland är innehållet relativt tunt och i enstaka fall svarar inte innehållet mot rubriken.
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Framställningen kan bitvis vara oklar till sitt innehåll, osammanhängande till sin
struktur och den kommunikativa effekten blir därmed lidande.
Tankar och idéer är ibland föga utvecklade och de olika delarna är inte alltid sammanlänkade med varandra.
Språkbehandling

Skriver med ett relativt enkelt och alldagligt ordförråd inom snäva gränser. De
språkliga strukturer som eleven använder tillhör språkets allra vanligaste och
uppvisar dessutom föga variation.
Många språkfel förekommer, även på grundläggande ordförråd, fraseologi och
grammatiska företeelser, och dessa brister i språkbehandlingen stör ibland framställningen, i synnerhet som de kan vara många till antalet.
Det finns brister vad gäller stavning (även av frekventa ord) och interpunktion
(bl.a. avsaknad av punkt för att avskilja meningar).

Den här inventeringen ska naturligtvis inte tolkas så att varje enskild individs alster
uppvisar samtliga de angivna särdragen. I det enskilda fallet är det snarast så att uppsatsen alltid uppvisar något eller några karakteristika i övre halvan av skalan men också
något eller några i den nedre. Beskrivningen ska således ses som representation av vad
lärarna allmänt sett har ansett vara rimligt för att elever på det här stadiet och för just de
givna uppgifterna ska ges betyget Godkänd.
Resultatet visar att "spannet" för betyget Godkänd är tämligen vitt. Så här förtjänstfull
kan den godkända skrivförmågan vara – utan att därför anses vara Väl godkänd – men
den kan också vara så här bristfällig – utan att därför betraktas som Icke godkänd.
Sammanfattningsvis kan man säga att den kommunikativa förmågan är allt ifrån god
och välfungerande till ganska svag och formellt osäker.
Betygskriterierna säger följande om vad som definierar betyget Godkänd i fråga om
färdigheten skriva:
"Eleven berättar, beskriver och kommenterar ett självvalt eller tilldelat stoff i
skriftlig form. Språket är sammanhängande, relativt nyanserat och utan störande
språkfel."

Hur förhåller det sig med vårt urval i det senare avseendet? Oberoende av de föregående
analyserna granskade en erfaren bedömare språket i de 20 G-uppsatserna från provet för
Engelska B vt 1997 och kom fram till följande resultat:
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Enligt den här bedömarens uppfattning tenderar kriterierna "sammanhängande" och
"relativt nyanserat" att vara uppfyllda, medan kravet "utan störande språkfel" inte tycks
uppehållas i samma utsträckning. Slutsatsen skulle alltså vara att eleverna på godkändnivån i B-kursengelska verkligen skriver sammanhängande och relativt nyanserat (som
kriterierna förutsätter), men att det måste sägas vara mera tveksamt om de skriver utan
störande språkfel. Bedömningen kan dock inte ges någon långtgående tolkning. Det är
svårt att bestämma de två första kategorierna och något lättare att ha en uppfattning om
vad som är en störande mängd eller typ av språkfel.
Av det här försöket drar vi slutsatsen att arbete av den här typen är fullt möjligt att
genomföra som inslag i utvärderingar av skolans resultat. Tillämpning av modellen kan
resultera i mycket konkret och värdefull information som kan komma till nytta i såväl
lokalt som nationellt målanalysarbete.
Allmän slutsats

Det arbete som redovisats i det här avsnittet (3.1) har haft två huvudsyften (jfr avsnitt
1.2.1). Det ena har varit att pröva en möjlig utgångspunkt och ett tillvägagångssätt för
utvärdering, det andra att definiera färdigheter. Vi har försökt ta reda på om det ur både
principiell och praktisk synpunkt är möjligt att använda det nationella provsystemet för
att skatta förvärvade färdigheter i främmande språk i den svenska skolan. Frågan om
den principiella utgångspunkten återkommer vi till i Kapitel 4.
I övrigt visar våra försök, vare sig de gått ut på att beskriva vissa inlärningsnivåer vid
olika "mätstationer" i skolsystemet eller skillnaden i färdigheter mellan stadier, att det
metodiskt och praktiskt är fullt möjligt att använda de nationella provresultaten för bedömning och utvärdering. Arbetet är dock mycket krävande ur både personalkompetens- och tidssynpunkt. Det är vidare viktigt att komma ihåg att vi egentligen endast har
studerat ett färdighetsområde, d.v.s. den skriftliga kommunikationsförmågan (se förklaringen till denna begränsning i Kap. 2). Att göra motsvarande analyser i fråga om
förmågan att kommunicera muntligt blir sannolikt också fullt möjligt med den utveckling av de nationella proven och insamlingsrutinerna som pågår. Också denna fråga tar
vi upp i avslutningskapitlet.

3.2 Attityder och uppfattningar
I det här avsnittet redovisas resultaten av analyserna i intervjustudien. Först ges en
samlad redovisning av utfallet av lärarintervjuerna (avsnitt 3.2.1), med uppdelning på de
tre nivåer i skolan som vi studerat, d.v.s. gr åren 5 och 9 och gy år 2. Därefter ges motsvarande ifråga om elevintervjuerna (avsnitt 3.2.2). Slutligen redovisas också resultatet
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av analyser där lärar- och elevuppfattningar jämförts med varandra inom gruppens ram
(avsnitt 3.2.3).
I rapportens avslutande kapitel (4. Sammanfattningar och diskussion) görs också övergripande jämförelser mellan lärar- och elevuppfattningar på grundval av de resultat som
beskrivs här nedan.
Som förklarades i avsnitt 2.2.3 (Databearbetningen) finns grunddata redovisade i en
separat bilaga hos Skolverket. I denna ges en 'kvalitativ analys' i form av en mer fullständig beskrivning av innehållet i intervjuerna med såväl lärare som elever. Nedanstående utgör alltså sammanfattande beskrivningar samt reflektioner kring analyserna.
3.2.1 Lärarintervjuer

I detta avsnitt presenteras resultatet från analyser av intervjuer med lärare som undervisar i engelska åren 5 och 9 i grundskolan och år 2 i gymnasieskolan.
Resultatredovisningen är uppdelad i sex frågeområden, vilka benämns:
1.

Läroplanens mål beträffande främmande språk

2.

Lärares egen undervisning i främmande språk

3.

Elevers möjligheter att tala och skriva främmande språk fritt i skolan

4.

Elevers möjligheter att lära sig främmande språk utanför skolan

5.

Elevers ansvar och inflytande när det gäller undervisning i främmande språk

6.

Elevers användning av främmande språk i framtiden.

Inom de olika frågeområdena redovisas intervjupersonernas olika uppfattningar genom
att dessa beskrivs samt illustreras med intervjuutdrag. Varje frågeområde avslutas med
en sammanfattande kommentar, som avser att förtydliga det huvudsakliga resultatet
inom frågeområdet. Efter varje skolår ges också en sammanfattning och reflektion kring
resultatet.
Lärare i engelska år 5

I detta avsnitt presenteras resultat av analys av intervjuer med lärare som undervisar i
engelska (men också i andra ämnen) år 5 i grundskolan.
Läroplanens mål beträffande de främmande språken

Huvudfråga:
Hur ser du på målen för språkundervisningen enligt Lpo 94?
Följdfrågor:
Anser du att målen är rimliga och möjliga att genomföra i skolan? Ge exempel? En stor
förändring i kursplanerna i anslutning till Lpo 94 är att där krävs ett visst mått av kunskaper i alla ämnen för alla elever. Vad anser du om det?
Bland de intervjuade lärarna framkommer att det finns ganska goda förutsättningar för
de flesta elever att nå uppnåendemålen i engelska.
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L: Ja, dom är absolut inte för högt satta. Det är inga omöjliga mål och dom allra
flesta barnen klarar dom ju utan problem och det är bra att dom finns och att man
ska bocka av dom för att få upp ögonen för dom personer som inte klarar dom.
Med tanke på att dom är så pass självklara och lätta egentligen, så är det jätte sorgesamt att några inte klara dom.

Alla elever har inte de individuella förutsättningar, som fordras för att uppnå den kunskapsnivå som uppnåendemålen anger i engelska.
L: Svår fråga. Det tror jag. Att alla når målen, det tror jag inte. Det är en omöjlig-het,
för alla är inte språkbegåvade på det sättet, men jag vet inte hur mycket som skulle
behövas för att få alla att nå målen.
I: Att dom inte når målen i så fall, beror det på skolans möjligheter? L: Jämfört
med individens förutsättningar?
I: Ja,
L: Nä, det är individens förutsättningar som avgör det
I: Det är det?
L: Ja.

Vissa elever når inte den kunskapsnivå som uppnåendemålen anger i engelska därför att
skolan saknar tillräckliga resurser för att hjälpa dessa elever med t. ex. extra lärarstöd
eller mindre grupper.
L: Möjligheten är liten alltså...
L: Ja, det är frågan det. Jag känner det inte så.
I: En stor förändring är ju att det krävs ett visst mått av kunskap av alla elever i alla
ämnen ... Vad anser du om det?
L: Ja, det är ju synd om dom som aldrig kommer dit ... Det känns lite pressat för
mig som lärare är det så. Alla klarar ju inte av det, för det finns elever som aldrig
kommer dit ...
L:... Jag känner att jag inte har extraresurser att sätta in, för det är ju jag som ska
hjälpa dom
L: Ja, ytterst blir det ju det, tycker jag. Jag känner så. Det är ju jag som undervisar
dom dagligen...
Sammanfattande kommentar

Bland de intervjuade lärarna framkommer att målen i engelska är rimliga och möjliga
att uppnå för de flesta elever i år 5. Man betonar dock att vissa elever saknar individuella förutsättningar för att nå de kunskaper som anges i läroplanens uppnåendemål.
Andra menar att för att de svaga eleverna överhuvudtaget ska ha en chans att nå uppnåendemålen skulle skolan behöva göra mer resurskrävande insatser, t.ex.. flera undervisningstimmar och mer lärarstöd än vad den ordinarie verksamheten idag erbjuder.
Lärares egen undervisning i engelska

Huvudfråga:
Vad lägger du störst vikt vid i din undervisning i engelska?
Följdfrågor:
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Tycker du att du har möjlighet att jobba med detta som du vill?
Finns det andra moment som du skulle vilja ha med i undervisningen men som du inte
har möjlighet att ta med?
Tycker du att du har förändrat din syn på språkundervisning under de år du arbetat som
lärare?
Lärarna försöker skapa möjligheter för eleverna att träna språket muntligt och
skriftligt.
En del lärare framhåller grammatiska regler, ordförståelse, skriftliga övningar och
ger mindre utrymme till muntlig träning av språket.
Även om det finns skillnader mellan lärarna när det gäller vad man betonar i sin
undervisning i engelska framkommer i beskrivningarna att de olika inslagen förekommer mer eller mindre uttalat hos alla lärare.
Några framhåller att de ändrat sin undervisning över tid på så vis att de låter
eleverna tala mer i undervisningen.
L: Att prata engelska. Där har jag ett jätteproblem, för konflikten för mig är då
att jag sitter med 30 elever och ingen halvklasstimme .. för man kan ju hålla
igång en klass på 30 stycken som skriver, för det är inga problem ... Jag
försöker jobba med pratet och jag ställer frågor till dom och då är det alltid
samma personer som räcker upp handen. Dom tysta är väldigt svåra att nå, men
det är det som jag lägger störst vikt vid. Jag har nog fäst större vikt vid
grammatik och sånt tidigare. Det är ju så som läroplanen har förändrats också,
så tidigare var jag mer tvingad till dom bitarna. Det var nog så. Jag har varit
petigare förut och rättat allt åt dom.

Förutom att man låter eleverna tala mycket särskilt i samband med dialogövningar
arbetar man med elevernas hörförståelse.
L: Ja, jag satsar väldigt mycket på att prata engelska och att dom ska kunna läsa
engelska och sen tycker jag det är viktigt med ett bra ordförråd, så jag kör
stenhårt med mycket glosläxor. Sedan skulle jag vilja ha igång dom till att prata
mycket mer. Det är jag dålig på att hålla ... Dialogövningarna blir lätt uttjatade,
men man vill väl våga pröva något nytt, tycker dom ofta att det är kul, men jag
satsar alltså mest på ordförråd och också att jag pratar engelska och att dom får
höra mycket engelska.

Även om lärare med ovan beskrivna uppfattning också betonar värdet av språklig
struktur handlar deras undervisning främst om att eleverna på olika sätt ges
möjlighet att själva tala och att alla skall våga tala engelska.
Citaten nedan ger exempel på språkundervisning där utgångspunkten är
grammatik, ordförståelse och textläsning. Det handlar mera om att eleverna
behöver lära och förstå språkets strukturer och bygga upp ordförrådet och sedan
tillämpa dessa kunskaper i enkla samtal, förstå enkelt tal och göra sig förstådda
istället för att tala och skriva mera fritt.
L: Jag är kvar väldigt mycket i den gamla skolan, så jag jobbar mycket med
texter och grammatiska grunder. Jag känner att vad som är svårt är att få barnen
att kunna prata engelska ... Jag försöker hitta det rätta sättet, men det är svårt.
Jag förstår inte hur man ska kunna genomföra det, så att barnen ska kunna få
prata. Jag hinner inte runt att hjälpa dom.
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I: Att eleverna ska få tala, är ett moment som du skulle vilja ha med mer men ...
L: Ja, för annars missar dom ett väldigt viktigt moment, men jag tycker som sagt
att förutsättningarna är svåra.
I: Vad är det som gör att du skulle vilja ha med det?
L: Därför ett språk är ju att tala, att kommunicera, så att dom kan använda
språket.

Läroböckerna är en viktig utgångspunkt i den egna undervisningen.
Lärobokens uppläggning utgör en ram för undervisningens planering och
genomförande.
Förutsättningarna för eleverna att muntligt träna engelska inte är särskilt
gynnsam-ma i klasser med t. ex. 25 - 30 elever utan möjlighet till
halvklasstimmar.
L: Ja, jag låter ju ... mig vara väldigt styrd av materialet ... Jag utgår ifrån att det är
kunnigt folk som har gjort det och därför följer jag boken till punkt och pricka och
då kan jag vara helt säker på att jag inte har missat något eller låtit tiden löpa iväg,
så jag styrs av det. ... Det är viktigt för mig att ha en bok som jag känner stämmer
överens med mitt ... Jag tror att det är en rätt bra bok som jag känner stämmer
överens med mitt ... en rätt bra bok med mycket glosor som ger stort ordförråd och
så är det mycket skrivövningar ... inte så mycket talade övningar... Att kunna glosor och göra sig förstådd är viktigt.
I: Finns det saker som du skulle vilja jobba med som du inte kan idag?
L: Jag kan inte med 25 elever på 30 minuter ... Det är ju som en saga med bara 30
minuter. Dom ska komma in och ska sätta sig och ta upp böcker ... Då är ju i bästa
fall kvar 25 minuter och är man då 25 elever har jag en minut till varje elev. Det
talade skulle jag önska att man fick sitta med en liten grupp, men en hel klass är
orealistiskt att tänka sig ...
I: Tror du att du har förändrat din syn på språkundervisningen under din tid som
lärare?
L: Nej, det har jag inte. Jag har ju inte så lång erfarenhet av språkundervisningen.
I: Men åtta år.
L: Det är väl det att jag är lite friare nu än vad jag var i början och vågar mer nu....
Sammanfattande kommentar

Lärarna betonar vikten av att eleverna lär sig att tala engelska. Eleven skall utveckla
färdigheterna att tala, i mindre omfattning att skriva samt viljan att använda språket.
Eleverna skall ges möjlighet att använda språket och utveckla en tillit till sin egen förmåga att tala. Tyngdpunkten i undervisningen ligger således mer på elevernas muntliga
träning och mindre på träningen av deras förmåga att skriva.
Bland lärarna finns även uppfattning att man lägger tonvikten vid grammatik, ordförståelse, textläsning i sin undervisning. Det handlar till stor del om att lärarens funktion är
att förmedla kunskap om språket för att ge dem en utgångspunkt för den muntliga och
skriftliga framställningen.
Mycket av undervisningen planeras och genomförs utifrån läroböckernas struktur. Det
förefaller också som om läraren står i centrum för elevernas uppmärksamhet, men
främst för att fästa deras uppmärksamhet på det som skall läras, lärostoffet. Undervisningen framstår på detta sätt som mer läraraktiv i en jämförelse med den tidigare beskrivna undervisningen, som framstår som mer elevaktiv. Härmed kan sägas att de olika
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uppfattningarna om språkundervisningen speglar olika förhållningssätt till elevers
lärande i undervisningen, i den meningen att eleven medges olika utrymme till eget
lärande i språkundervisningen.
Elevers möjligheter att tala och skriva engelska fritt i skolan.

Huvudfråga:
Hur ser du på möjligheterna att öva främmande språk i fria muntliga och skriftliga
sammanhang i skolan?
Följdfrågor:
Innebörden i "tala och skriva fritt" tolkas lite olika av olika lärare. Vad innebär begreppet för dig?
Finns det svårigheter med att få eleverna att använda språket "muntligt och
skriftligt i fria sammanhang"?
Vad skulle göras för att förbättra möjligheterna att ytterligare utveckla den
kommunikativa förmågan?
Lärarna i år 5 menar att det finns möjligheter att öva engelska i fria muntliga och skriftliga sammanhang, men det finns vissa svårigheter med hänsyn till dels elevernas
grundläggande kunskaper i engelska, dels praktiska faktorer som gruppstorlek, lokaler
etc. Den skriftliga träningen går bättre att genomföra med en lärare än den muntliga
träningen. Vid fri skrivning kan eleverna t. ex. ta hjälp av lexikon, istället för att fråga
läraren.
L: Ja, det är ju det som är svårt. Att skriva fritt ... fritt... Ja, det är ju inte bara att
sätta sig ner och skriva, för dom måste ju ha en grund också. Dom måste veta fraser. ... men dom tycker det är roligt.
I: Så skriva fritt är möjligt.
L: Nja, det är ytterst lite vi har gjort det.
I: Men det finns större möjligheter att klara av det än muntligt?
L: Ja, för där är det andra resurser det tar i anspråk, som lexikon och sånt. Jag är ju
bara en person och det fordras mer av mig vid dom muntliga övningarna.
I: Vad skulle man kunna göra för att utveckla möjligheterna till att öva dom här
bitarna?
L: Mindre grupper främst. Ja, det skulle underlätta mycket.

Den muntliga träningen i undervisningen är svår att genomföra därför att läraren inte
räcker till för alla elever. Det handlar om att man i undervisningen anser sig behöva mer
tid och resurser.
L: Det är ju tempot och tidsbristen ... Alla ämnen tränger sig på och ska ha sin tid
och då är det inte lätt med dom kreativa bitarna ... Dom hinner ju mängder och dom
kan skriva berättelser och berätta om sig själva och allt möjligt sånt, men att alla
ska hinna det i skolan, det är svårt.
I: Vad skulle man kunna göra för att förbättra det här kommunikativa? L: Det är
tiden.
I: Tiden?
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L: Ja, mer tid. Tempot är för högt, tycker jag. Nu har man dragit ner tiden i engelska och jag känner att vi behöver mer resurser. Jag känner mig jäktad som lärare att
hålla ett visst tempo, för varje årskurs bygger ju på den föregående och då måste
dom har gjort färdigt den kursen för att kunna gå vidare.
... Jag försöker hjälpa dom så mycket som möjligt, men jag kan ju inte ta hela mitt
sommarlov till att läsa extra, men det hade behövts.
Sammanfattande kommentar

Lärarna i år 5 uppfattar att det finns möjligheter att öva engelska i fria muntliga och
skriftliga sammanhang, men det finns också både organisatoriska och didaktiska hinder.
Bland lärarna finns uppfattningen att eleverna inte har tillräckliga grundkunskaper för
att kunna öva i fria muntliga och skriftliga sammanhang i undervisningen. Vidare framkommer uppfattningen att den ensamme läraren saknar tid och andra resurser för att
eleverna ska ges möjlighet att träna de kommunikativa färdigheterna och de menar att
det finns en obalans mellan läroplanens mål och de resurser som står till förfogande.
Elevers möjligheter att lära sig främmande språk utanför skolan - lärares uppfattningar

Huvudfrågan:
Vad innebär det för dig som lärare att eleverna alltmer kommer i kontakt med engelska utanför skolan?
Följdfrågor:
Inverkar detta på något sätt på din undervisning?
Får du frågor om engelska från eleverna om sånt de stött på utanför skolan?
Tycker du att du för egen del har möjlighet att 'hänga med' i engelskans
utveckling.
Lärarna i år 5 uppfattar att elevernas möte med engelska språket utanför skolan utvecklar deras kunskaper och färdigheter, vilket underlättar och tillför något väsentligt till
lärandet i skolan.
Att eleverna börjar läsa engelska tidigare i skolan och att de lär sig engelska i olika
sammanhang utanför skolan, medverkar till att de flesta elever har lättare än elever hade
tidigare att uttala språket, hitta formuleringar och förstå. De är också mindre hämmade
av grammatiska regler.
Att de flesta elever lär sig engelska även utanför skolan möjliggör ett friare arbetssätt i
undervisningen. Denna kan ta sin utgångspunkt i elevernas kunskaper, färdigheter och
intressen. Detta innebär också att man inte behöver vara lika bunden till läromedel/boken som tidigare.
L: Det innebär att när jag får dom i engelska har dom faktiskt ett litet ordförråd och
ett stort passivt ordförråd. Dom förstår mer och det finns alltid någon i varje klass
som redan i fyran är jätteduktig och som hjälper till och för undervisningen framåt
... Det är en tillgång.
I: Det här har ju förändrats en hel del ... För 30 år sedan var det ju inte så ...
L: Nä, då var ju språket alldeles nytt för dom i fyran och det var jättespännande.
Det var som ett helt tomt blad när man började.... Nu ser ju undervisningen helt
annorlunda ut också. Nu är det mer det här att man ska prata och förstå och kanske
försöka skriva något.
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Lärarna menar att för de flesta eleverna är det datorer och musiklyssnande som bidrar
till att de lär sig engelska utanför skolan. Elevernas användande av datorer antas öka
deras intresse och motivation för att lära sig engelska.
Även om eleverna har vissa kunskaper och färdigheter i engelska när de kommer till
skolan förefaller det dock som om detta inte alltid leder till någon medveten förändring
av undervisningen från lärarens sida.
Bland de intervjuade lärarna finns olika uppfattningar om huruvida de för egen del har
möjlighet att hänga med i språkets utveckling; några saknar utvecklingsmöjligheter och
andra tar privata initiativ till förkovran genom att t. ex. resa och följa utvecklingen i
olika medier.
L: Ja, jag saknar fortbildning. Jag saknar att kunna åka till England och använda
språket. Nu står jag bara stilla och stampar ...
I: Hur mycket har du fått under åren?
L: Inte annat än vid utlandsresor och samtal med bekanta. Sen var jag på en fortbildningskurs. En gång på tre dagar.

Vidare visar sig att man upplever att man ständigt utvecklas i sitt arbete med eleverna
och att detta kan ses som en fortbildning i sig.
Sammanfattande kommentar

Elevernas kontakter med språket utanför skolan underlättar undervisningen i engelska.
De har numera en erfarenhet av engelska språket när de börjar sin språkinlärning i skolan. Lärarna menar att eleverna t.ex.. har bättre uttal och ordförståelse samt inte minst en
positiv inställning till språket, vilket främjar deras förutsättningar att vilja tala och skriva engelska. Även om eleverna numera har en bättre förberedelse i engelska när de
kommer till skolan än tidigare förefaller det dock som om detta inte alltid leder till någon medveten förändring av undervisningen från lärarens sida.
När det gäller möjligheterna för lärarna att hänga med i språkets utveckling framhålles
att det huvudsakligen handlar om att man tar egna initiativ till resor och kurser m.m..
Även om vissa kurser och studiedagar har haft betydelse för deras undervisning uppfattas den fortbildning som står till buds som otillräcklig i förhållande till de nya synsätt på
undervisning, kunskap och lärande som betonas i de senaste läroplanerna.
Elevers ansvar och inflytande när det gäller undervisning i främmande språk

Huvudfrågor:
Vad är för dig innebörden av målsättningen "att varje elev tar ett personligt
ansvar" för sina språkstudier?
Vad lägger du i formuleringen att eleverna ska ha inflytande över sin utbildning i
främmande språk?
När det gäller elevers ansvar för sina språkstudier framkommer uppfattningen att ansvar
är något eleverna lär sig av läraren, som lär ut detta med utgångspunkt i elevernas individuella förutsättningar. Mot denna bakgrund handlar det huvudsakligen om att eleverna
tar ansvar för det som läraren har planerat, beslutat om och kontrollerar; att göra det
man blir tillsagd att göra.
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L: Jag skulle önska att man kunde lära dom att ta ett bättre ansvar, så man slapp
hålla efter dom så mycket, för att se att dom gör uppgifter. Det skulle vara skönt att
kunna gå ifrån dom lite mer än vad jag gör...
I: Vad lägger du in i formuleringen att eleven ska ha inflytande över sin utbildning?
L: Nä, jag vet inte riktigt ... Det kanske dom kan få lite mer i sexan ... Om vi ska
skriva fritt i någon period, skulle dom kunna få komma med förslag på vad dom
ska skriva om. Det har vi inte gjort än.
I: Krävs det kunskap för det?
L: Ja, det är ju lättare då.
I: Det krävs alltså en viss bas.
L: Ja, den måste dom ha först.
I: Är den här basen av kunskaper rentav en förutsättning... L: Ja, för ett vettigt
inflytande åtminstone.

De flesta eleverna förväntas kunna ta ett visst personligt ansvar för genomförandet av
förelagda uppgifter och tillåts även ge förslag till vad man ska arbeta med i undervisningen. Även om läraren kontrollerar att uppgifter och läxor görs framkommer att man
har ändrat sitt förhållningssätt till eleverna. Idag ges eleverna ett större utrymme att ta
ansvar för och komma med förslag och idéer till både innehåll och genomförande i undervisningen än tidigare. En viktig utgångspunkt är elevernas kunskaps- och mognadsmässiga förutsättningar och att läraren anpassar sitt förhållningssätt efter elevernas förutsättningar. Det handlar om en balansakt mellan elevinflytande och lärarstyrning.
L: Ja ... jag tycker barn blir duktigare och duktigare på det. Förr var det alltid jag
som sa vad dom skulle göra, men nu kommer dom med egna förslag och jag försöker nappa på deras förslag. Jag försöker vara lyhörd och lyssna på dom, men jag är
noga med att följa upp, så att dom får redovisa vad det är dom har gjort. Det finns
alltid några stycken i varje klass som försöker smita undan, men det hände för 20 år
sedan också. Det kommer man aldrig undan. ... jag har inte släppt dom lika mycket
i engelska som i andra ämnen ... för det bygger så mycket på att dom behöver lyssna på mig hur jag låter och på bandet och jag vill lyssna på dem. Det är klart dom
jobbar själva också.

När det gäller elevernas inflytande framkommer uppfattningen att detta reduceras till
något moment i undervisningen. Elevernas möjlighet till delaktighet griper inte in i undervisningen som helhet. Det handlar först och främst om att läraren planerar undervisningen och kontrollerar elevernas lärande, kunskaper och färdigheter. Eleverna anses
inte ha de kunskaps- och mognadsmässiga förutsättningar som erfordras för ett mer reellt inflytande över undervisningen och det egna lärandet i engelska.
L: Dom kan ju komma med förslag på vad vi ska hitta på, men det får vara måtta
på det, för det finns ju vissa grejor som dom måste kunna, så ibland tycker jag det
där är överdrivet, för jag vet ju mycket mer vad som krävs för att dom ska klara
femmans kurs ... Det måste dom ju förstå.

Bland lärarna finns även uppfattningen att man själv inte känner sig delaktig och verkligen kan vara med och påverka vad som sker i skolverksamheten. Detta medverkar till
att man som lärare inte i någon större utsträckning är beredd att låta eleverna vara med i
planeringen av undervisningen.
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L: Jättesvårt. Jag kan inte svara på det. Det kan jag inte. Jag är själv så styrd från
början och jag får ju inte göra som jag vill, utan jag är själv en bricka i spelet ...
Om inte jag är samvetsgrann för min del, så sätter jag dom på pottkanten. Nu ska
dom ha en annan lärare i årskurs sex och då tycker jag att jag måste ha gjort det
som hon förväntar sig ska vara gjort va ...
Sammanfattande kommentar

Elevernas möjligheter till delaktighet och ansvar handlar i stor utsträckning om hur undervisningen bedrivs och vilken kontroll över det egentliga lärandet som eleverna har.
Det finns tecken på att en förändring ägt rum när det gäller lärares förhållningssätt till
elevers ansvarstagande och inflytande. Här finns också uppfattningen att eleverna till
viss del ges möjlighet att påverka innehållet och undervisningens uppläggning genom
att komma med egna förslag och idéer. Man betonar att en öppen och fungerande dialog
mellan lärare och elever i undervisningen möjliggör för eleverna att ha ett visst litet inflytande över sin språkundervisning.
Lärarna låter oss också förstå att det tar tid för både lärare och elever att vänja sig vid
nya inflytandeformer, och att komma underfund om hur man får eleverna mer delaktiga
i undervisningens planering och genomförande. För lärarna handlar det om att balansera
olika intressen, och inte minst att se till att det finns en viss stadga och kontinuitet i
verksamheten.
Elevers användning av främmande språk i framtiden

Huvudfråga:
Vilken användning tror du att eleverna kommer att få av sina språkkunskaper i
framtiden?
Lärarna i år 5 menar att engelska språket är viktigt att kunna för alla idag och att de
flesta elever kommer att få användning av sina kunskaper i engelska på olika sätt i
framtiden. Eleverna antas behöva olika slags färdigheter i sin användning av språket.
För vissa elever handlar det om att kunna förstå och använda språket i gymnasieskolan,
i högskolestudier, i framtida yrke och för förståelse i utbyte med andra länder medan
andra elever behöver språkfärdigheter i enkla vardagssituationer och för att resa som
turist.
L: Dom flesta kommer ju att fortsätta på gymnasiet ... och sen efter det ... så kommer dom ju att använda dom i sina framtida yrken och många kommer ju att resa
mycket ... Man har ju nytta av det i sin yrkesroll.
L: Många tycker nog att det är trevligt för att dom kan resa, men alla kommer nog
inte att ha nytta av det i sitt yrke. ... Jag skulle väl gissa att dom allra flesta kommer
att ha nytta av det på ett eller annat sätt, men man vet ju inte hur framtiden kommer
att se ut, ...
Sammanfattande kommentar

Lärarna i år 5 tror att alla elever kommer att få konkret användning av sina kunskaper
och färdigheter i engelska, dels för vidare studier, dels privat och i yrkeslivet.
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Sammanfattning av och reflektion kring analys av intervjuer med lärare som
undervisar i engelska år 5

Lärare år 5 anger att man lägger störst vikt vid den muntliga kommunikationen. Man
framhåller att man pratar mer i undervisningen numera, förr var det mera "plugg". Men
man arbetar mycket med glosinlärning, eftersom man anser att ett bra ordförråd är en
förutsättning för att eleverna skall kunna prata. Bland lärarna finns samtidigt uppfattningen att det är svårt att träna den muntliga kommunikationen eftersom det är en stor
spridning i färdighetsnivå bland eleverna år 5. Många elever har svårt att arbeta självständigt i engelskan och de behöver mycket hjälp och handledning av läraren.
När man upplever sig styrd av läromedlet blir det inte så mycket talövningar. Man upplever att det är lättare att träna de skriftliga färdigheterna än de muntliga. Eleverna får
t.ex.. skriva små brev eller meddelanden och arbeta med skriftliga övningar i läroboken.
Någon "fri" skrivning i egentlig mening blir det sällan tal om eftersom läromedlen inte
medger detta i nämnvärd utsträckning.
De intervjuade lärarna låter oss förstå att även om målen uppfattas som bra, realistiska
och genomförbara finns vissa hinder för möjligheterna att bedriva undervisning i enlighet med läroplanens mål på så sätt, att alla elever kan nå uppnåendemålen i engelska.
En del anser att alla elever inte har förmågan att klara det, andra att en del elever behöver mer hjälp i sin utveckling i engelska än de får idag i skolan. Lärare anser att skolan
skulle behöva göra mera resurskrävande insatser, t.ex.. flera undervisningstimmar och
mer lärarstöd än vad den ordinarie verksamheten idag erbjuder.
Bland de intervjuade lärarna finns uppfattningen att elevernas kontakter med språket
utanför skolan oftast underlättar undervisningen i engelska. Eleverna i år 5 har numera
erfarenheter av engelska språket när de börjar sin språkinlärning i skolan. De har mött
engelskan på många håll utanför skolan, genom datorer, TV, filmer, popmusik, resor
m.m. Detta leder till att eleverna t.ex.. har bättre uttal, ordförståelse och inte minst en
positiv inställning till språket, vilket främjar deras förutsättningar att vilja tala och skriva engelska. Genom att de flesta elever numera även lär sig engelska utanför skolan och
på detta sätt har en bättre förberedelse för att lära sig engelska i skolan möjliggörs ett
friare arbetssätt i undervisningen, vilket kan ta sin utgångspunkt i elevernas kunskaper,
färdigheter och intressen. Vidare framkommer att det inte är lätt för lärare att skapa situationer i klassrummet där eleverna får använda engelskan i ett naturligt skriftligt eller
muntligt sammanhang. Det ställer högre krav på lärare vad gäller praktisk språkbehärskning och metodiskt nytänkande.
Lärarna tror att alla elever i framtiden kommer att få konkret användning av sina kunskaper i engelska. För vissa elever handlar det om att kunna förstå och använda språket i
gymnasieskolan, i högskolestudier, i framtida yrkesliv och för förståelse i utbyte med
andra kulturer/länder medan andra elever behöver språkfärdigheter i vardagssituationer
och för att resa som turist.
När det gäller möjligheterna för lärarna att hänga med i språkets utveckling framhålles
att det huvudsakligen handlar om att man tar egna initiativ till resor och kurser m.m.
Även om vissa kurser och studiedagar har haft betydelse för deras undervisning uppfattas den kommunala fortbildningen som otillräcklig i förhållande till de nya synsätt på
undervisning, kunskap och lärande som betonas i den senaste läroplanen.
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Lärarna menar att ansvarstagande i engelska är något eleverna lär sig efterhand. Det
ingår i lärares arbete att med utgångspunkt i elevernas olika förutsättningar lära eleverna
att ta ansvar för och vara delaktiga i det som sker i språkundervisningen. Att ta ansvar
innebär för elever år 5 i första hand att komma i tid, att göra sina läxor och göra sitt
bästa och ha ordning på sina 'grejer'.
Lärare i främmande språk år 9
Läroplanens mål beträffande främmande språk

Huvudfråga:
Hur ser du på målen för språkundervisningen enligt Lpo 94?
Följdfrågor:
Anser du att målen är rimliga och möjliga att genomföra i skolan? Ge exempel?
En stor förändring i kursplanerna i anslutning till Lpo 94 är att de kräver ett visst
mått av kunskaper i alla ämnen för alla elever. Vad anser du om det?
Även om målen är realistiska finns uppfattningen att det är svårt att muntligt träna språket i undervisningen, särskilt när det gäller tyska och franska.
L: Det finns ingenting i dom målen som jag tycker är orealistiskt eller felaktigt. Jag
tror att alla tysk- och fransklärare tycker att det inte alltid är så lätt att få den kommunikativa förmågan att fungera som vi skulle vilja. Det kan jag känna, att det
skulle kunna bli bättre, men något annat tycker jag inte...

Här finns också uppfattningen att skolan inte har tillräckliga resurser för att hjälpa de
svaga eleverna med t.ex.. extra lärarstöd. Man betonar även vikten av att de lokala målen är rimliga i förhållande till elevunderlaget.
L: Nä, inte fullt ut. Det tycker jag inte. Förutsättningarna för att alla ska nå målen
är, för det första ... Jag har tre elever som, om dom skulle kunna nå upp till målen,
så innebär det att dom måste skippa ett par tre andra ämnen och då klarar dom inte
målen i dom ämnena. Det innebär att dom har för mycket ... Jag sa förut att om jag
skulle kunna leva upp till mina ambitioner, så kan jag bara ha åtta lektioner i veckan. Det är ju samma sak för eleverna.... att dom kan inte jobba så här.

Vissa lärare menar att målen när det gäller främmande språk är diffusa och oklara. Här
uppmärksammas problemet med att formulera betygskriterier. Man menar att de nya
målen förutsätter ett nytt sätt att tänka kring språkundervisningen. Det handlar om ett
förändrat synsätt på undervisningen, vilket tar tid att utveckla.
L: Målen är ju rätt diffusa egentligen. Vi har ju satt egna kriterier ... Hur ser jag på
dom. Jag tror att det tar tid innan man kommer in i ett nytt sätt att tänka, speciellt
när man har hållit på så pass länge som jag har gjort. Jag är nog lite fast i det gamla
fortfarande och den förändringen får komma successivt

Lärare ser olika på målen för engelska och för B/C-språk och menar bl.a. att målen är
alltför högt ställda i B-språken när det gäller elevernas kommunikationsfärdigheter.
I: Är målen rimliga att genomföra?
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L: Nä, dom är väldigt högt ställda för B-språk. Där står ju att dom ska kunna uttrycka sig nästan lika bra som i engelskan ... att dom ska ha den förmågan. Det är
inte så stor skillnad på kraven för engelska och B-språk och det är klart att vi har
många fler timmar i B-språken, så man kanske kan tycka vi borde komma lika
långt ... men det. finns ju vissa som är där redan nu ... i gruppen ... Det finns elever
som klarar MVG-nivån redan nu.
I: Ser du det som att läroplanens mål, för att nå dom, så kräver det vissa arbetssätt?.
L: Ja, på sätt och vis gör det ju det ... Det gör det ju. Har dom ingen tyska, så hur
ska dom kunna uttrycka sig då? Om dom inte får chansen att uttrycka sig fritt någon gång, så kan dom ju inte heller lära sig.

Här finns även uppfattningen att det är lättare för elever att nå uppnåendemålen i tyska
än i engelska. Elever som själva väljer tyska klarar av det och vill klara av det.
L: Nu är det ju så här att tyska är ett språk som dom själva har valt och man får ju
räkna med att dom eleverna som inte väljer bort det, dom klarar av det och vill klara av det ... Man ser det i engelskan som är obligatoriskt språk. Där kan man känna
att det kan vara väldigt jobbigt med målen, men dom problemen känns inte i ett
språk som dom själva har valt.

Bland lärare i år 9 framhålles att man behöver kompetensutveckling och att man har
svårigheter när det gäller att tolka och konkretisera undervisningsmålen i de främmande
språken. I detta sammanhang betonas också problemet med att hantera språkets sociala
och kulturella aspekter i undervisningen.
Sammanfattande kommentar

Bland de intervjuade lärarna framkommer att målen är rimliga och möjliga att uppnå för
de flesta elever i år 9. Även om målen är realistiska kan det vara svårt att få den muntliga träningen i undervisningen att fungera, särskilt i tyska och franska. Här finns uppfattningen att ett mindre antal elever i år 9 saknar individuella förutsättningar för att nå
de färdigheter som anges i läroplanens uppnåendemål. Vissa lärare kopplar detta till
brist på resurser i form av t.ex.. undervisningstimmar och lärarstöd. Vidare menar lärarna att målen är diffusa och svårtolkade och därmed svåra att leva upp till och ha som
utgångspunkt för formulerande av betygskriterier. Man betonar också vikten av att de
lokala målen utformas med hänsyn till skolans elever. Bland lärarna finns uppfattningen
att målen är alltför högt ställda i B-språken. Här finns även uppfattningen att det är lättare för elever att nå uppnåendemålen i tyska än i engelska. Anledningen skulle kunna
vara att eleverna själva väljer detta ämne medan engelska är ett obligatoriskt ämne för
alla.
Lärares egen undervisning i främmande språk
Huvudfråga:
Vad lägger du störst vikt vid i din undervisning?
Följdfrågor:
Finns det andra inslag som du skulle vilja ha med i undervisningen, som idag inte
existerar?
Tycker du att du har förändrat din syn på språkundervisning under de år du arbetat
som lärare?
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I den variation av uppfattningar som visar sig bland lärarna antyds att man övergått från
att tidigare mer ha betonat grammatik ordförståelse och översättningsövningar till att
numera lägga huvudvikten vid att träna elevernas kommunikativa färdigheter i undervisningen. Främst handlar det om att eleverna ges ett större utrymme att muntligt träna
de främmande språken, delvis på bekostnad den skriftliga träningen.
Flera menar ändå att utgångspunkten i språkundervisningen är grammatikstudier, ordförståelse, textläsning och att tala och skriva korrekt. Det handlar mera om att eleverna
behöver lära och förstå språkets strukturer och bygga upp ordförrådet och sedan tillämpa dessa kunskaper istället för naturlig kommunikation, i den meningen att man är aktivt
deltagande i samtal om vardagliga ämnen och kända förhållanden.
L: Jag försöker hela tiden att hitta nya sätt att få det så kommunikativt som möjligt,
alltså så många situationer som möjligt, där dom får prata och yttra sig. Sedan gäller det att få dom här situationerna så naturliga som möjligt. Det är inte alltid så lätt.
... Det är klart att man inte får missa struktur och så, för då kan dom inte kommunicera alls, men .. hittar man inte situationer där dom känner att dom har något som
dom kan använda, så gör jag inte mitt jobb... Jag försöker hitta nya grejer hela tiden, för att det ska bli kommunikativt, så att det inte bara blir färdigskrivna dialoger och så där va, för då blir det ganska lojt.
L: Grammatik
I: Grammatiken?
L: Ja, framför allt i franska. Jag tycker inte att man klarar franskan utan att ha
grammatiken. Jag har dessutom undervisat i tyska i 30 år och där gäller det samma
sak. Det är grunden till att vidareutveckla ordförrådet och så. Man måste kunna
böja verben rätt och så. Grammatiken kommer ju tidigt in i både tyskan och franskan, men i engelskan klarar dom sig ganska länge utan att det egentligen fungerar.
Jag tycker att den grunden ska dom ha.
I: Det är skolans viktigaste uppgift att ge eleverna en god grammatik?
L: Mm.. Nu blir det ju mer och mer rörlighet hos eleverna. Dom åker iväg tidigt
och ska klara den muntliga delen också, men jag tycker inte att man kan låta den
andra vila i alla fall. Korrektheten är viktig. Det kanske är min åldersgrupp som
tycker att det är viktigt.

Här visar sig även att lärare varierar utgångspunkt i sin språkundervisning beroende på
elevernas förutsättningar, gruppstorlek, om det rör sig om engelska eller B/C-språk och
utifrån vilket år man undervisar.
L: Jag försöker lägga vikt vid allt möjligt. För det första tycker jag att det är väldigt
viktigt i språkundervisning med variation, att språktimmarna inte bara innehåller
text och grammatik och det får inte bli något trist mönster, så att eleverna vet hur
varje lektion ska bli .... det är viktigt att se till att det finns talövningar och att vi
talar, skriver ibland. Jag vet inte om jag lägger tonvikten på någonting, däremot så
vet jag att eleverna tycker (om) att jag går igenom ... "Du går igenom det så bra på
tavlan" men jag går inte bara igenom det med dom, utan jag resonerar med dom ...
Vi gör det tillsammans och dom får ge egna exempel och det tycker dom är så bra,
för dom fattar så bra, så då har jag utarbetat en metod som jag tycker fungerar ...
Jag tar varken det här att jag bara skriver upp hur det är eller att det är helt elevcentrerat, utan jag gör något mitt emellan och det funkar och då fortsätter jag med
det.
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Sammanfattande kommentar

När lärarna beskriver vad de lägger störst vikt vid i sin undervisning framträder en viss
variation i uppfattningarna. Här uppmärksammas uppfattningen att det är mest angeläget att eleverna lär sig att kommunicera på det främmande språket. Det handlar om att
det är eleven som lär sig och förvärvar förmågan att kommunicera. Målet är att eleverna
ges möjlighet att använda språket och själva kommunicera och utveckla en tillit till sina
kommunikativa färdigheter. En del lärare beskriver att tyngdpunkten i deras undervisning ligger på elevernas muntliga träning medan den skriftliga träningen förefaller få
mindre utrymme i undervisningen. Några lägger tonvikten vid grammatik, ordförståelse,
textläsning och språkriktighet i sin undervisning för att skapa en utgångspunkt för
kommunikativa färdigheter. Det är en slags grammatik- och översättningsmetod som till
stor del bygger på strukturella och analytiska/intellektuella insatser av både lärare och
elever.
Bland lärarna finns även uppfattningen att man varierar sin språkundervisning beroende
på elevernas förutsättningar, gruppstorlek, om det rör sig om engelska eller B/C-språk.
En metod utesluter inte en annan. Det förefaller som om lärarna använder lite av varje,
kanske med olika tyngdpunkt.
Elevers möjligheter att tala och skriva främmande språk fritt i skolan

Inom detta frågeområde beskrivs de intervjuades uppfattningar om möjligheterna att
skapa goda inlärningstillfällen i skolan när det gäller att öva de främmande språken i
fria muntliga och skriftliga sammanhang.
Huvudfrågan:
Hur ser du på möjligheterna att öva främmande språk i fria muntliga och skriftliga
sammanhang i skolan?
Följdfrågor:
Innebörden i "tala och skriva fritt" tolkas lite olika av olika lärare. Vad innebär begreppet för dig?
Finns det svårigheter att få eleverna att använda språket muntligt och skriftligt i
fria sammanhang?
Vad skulle göras för att förbättra möjligheterna att ytterligare utveckla den kommunikativa förmågan?
I lärarnas uppfattningar antyds att det finns mer eller mindre goda möjligheter att öva de
främmande språken i fria muntliga och skriftliga sammanhang i undervisningen med
hänsyn till elevernas olika förutsättningar samt om det är engelska eller B/C-språk.
L: Jaa, jag tycker nog att det beror på hur klassen är. Jag känner att jag har en sjua i
engelska nu som är en vanlig klass och jag tycker att det går ganska bra att göra där
vad jag har tänkt, både muntligt och skriftligt.
...Med franskan kommer man mycket långsammare fram än med tyskan och engelskan. Det tar mycket längre tid innan dom kan säga saker på franska tyvärr.... på
engelska kan man tala fritt, men tyskan är nog ganska svårt många gånger att säga
att dom kan tala fritt.
I: Vad skulle man kunna göra för att förbättra möjligheterna till att öva upp den här
kommunikativa förmågan?
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L: Jaa ... Det är väl att man helt enkelt sätter upp helt annorlunda mål, vad gäller
betygsättningen. Man skulle kunna gå in för att göra allting muntligt. Man behöver
inte alls skriva, men då når man ju inte upp till dom målen, som vi satt nu.

Vidare handlar det om vad man som språklärare vill betona i sin undervisning och att få
tillräcklig tid till kommunikativa övningar. Man anser sig behöva mera tid och mindre
grupper för att kunna utveckla de kommunikativa färdigheterna hos eleverna.
L: Ja, det var svårt... Ja, dom förutsättningarna som finns skapar ju jag, för varje
grupp, så där ligger ansvaret väldigt mycket på mig och på dom naturligtvis. Samspelet handlar det givetvis om. Jag tycker att det gäller att först skapa en god relation med klassen och detta kan vara olika svårt, men har man den, så kan man ju
nästan göra vad som helst i en klass, för då är dom positiva till mig och då tycker
jag att förutsättningarna för ett gott arbete finns... Eftersom språkundervisningen
fungerar bäst i korta och täta pass och dom har det på schemat nu, så tycker jag att
det fungerar bra. Jag tycker det är bra att ha korta pass. Man drillar dom en stund
och sen så får dom lära in hemma och så återkommer vi nästa gång. Jag tycker förutsättningarna för det finns nu, men sen kan det vara så i nian, när dom har blivit så
duktiga, att det skulle vara roligt att ha dom en hel eftermiddag och kanske jobba
med någonting. Det skulle inte vara fel.
L: Jag tycker att vi har för lite tid i engelska. vi borde ha fyra timmar i veckan.
Basämnena ger man minst lektioner nästan av alla ämnen. Jag skulle vilja ha flera
timmar i språk, speciellt om vi ska hinna med talövningarna. Om vi gör såna här
muntliga och skriftliga grejer, så känner man ju att man samtidigt vill gå framåt
och lära sig nya ord samtidigt, men då får man nästan göra avkall på det ... tidsmässigt så tycker jag att det är snedfördelat mellan B-språken och A-språket.

Vidare antyds att nivågrupperingar och mindre grupper ger bättre inlärningsmöjligheter
för såväl hög- som svagpresterande elever.
L: Jaa, då kommer jag till detta om allmän och särskild kurs. Jag tycker att det är
alldeles fel att det har tagits bort. Nu har vi på den här skolan saboterat det, för vi
har ändå nivågruppering i klasserna och om vi nu följer läroplanen eller inte låter
jag vara osagt, men det är det enda sättet att få det att fungera, så att alla får sitt, så
att dom bästa hinner fram och att dom svaga får hjälp.

En del lärare framhåller också att arbetsenheten som planerings- och samverkansenhet
utgör ett hinder, i den meningen att man som lärare undervisar i många olika grupper
och därmed ingår i olika arbetsenheter som ger olika förutsättningar för språkundervisningen, t.ex.. schemamässigt. Detta tenderar att försvåra för den enskilde läraren i arbetet med att skapa goda inlärningsmöjligheter för eleverna.
L: Ja, apparaten i sig ..Vi har tre arbetsenheter och i bästa fall blir det tre olika sätt
att jobba, för att få ett sätt att jobba, det går inte. Det tror jag inte. Det gäller att få
varje grupp att hitta sitt sätt, men problemet är då för franskan att jag är i alla arbetsenheter, eftersom jag har alla elever och det är ett dilemma, för man skulle
kunna ha det så att man har all undervisning lagd så att man har alla sina arbetstimmar i en och samma arbetsenhet. Då skulle jag kunna få hur fritt som helst i
tidsschemat, för då gör vi lärare upp det emellan oss. Vi skulle kunna ha temaperioder, helt utan lektioner, med språktema och då jobbar man intensivt med det språk
man har.

Bland lärarna betonas också att det begränsade utbudet av olika läromedel i skolan,
t.ex.. TV, video, filmer och lexikon, samt det förhållandet att man har gamla slitna läro-
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böcker, utgör hinder för att skapa goda inlärningstillfällen när det gäller språkundervisningen.
L:.. jag tycker inte att vi har tillräckliga resurser. Det finns väldigt många saker jag
skulle önska att skolan hade ... TV till exempel .. aktuella saker .. men det finns
inte pengar till att skaffa dom här roliga sakerna. Vi skulle kunna skaffa filmer
också, som vi hade tidigare. Det skulle jag vilja ha och så fler lexikon. Jag tycker
nog främst att det är brist på resurser som gör att möjligheterna inte blir så bra ...
Ja, och även kanske att dom inte skulle behöva använda böckerna så himla många
gånger ... både två och tre gånger. Det är ju kanske inte alltid så roligt att få en
gammal sliten bok. Det har ju också med resurser att göra ...
Sammanfattande kommentar

I lärarnas uppfattningar antyds att det finns mer eller mindre goda möjligheter att öva
det främmande språket i fria muntliga och skriftliga sammanhang i undervisningen, vilket bl.a. beror på elevernas olika förutsättningar samt om det är engelska eller B/Cspråk. Vidare framkommer att det är läraren som tillsammans med eleverna skapar förutsättningarna för goda inlärningsmöjligheter för eleverna. Det handlar mycket om att få
tillräcklig tid till kommunikativa övningar i undervisningen. Man anser sig behöva mera
tid och mindre grupper.
Bland lärarna i år 9 antyds också att arbetsenheten som planerings- och samverkansenhet utgör ett hinder. Man anser dels att bristen på olika läromedel, t ex TV, video, filmer
och lexikon, dels gamla och slitna böcker utgör hinder för att kunna skapa goda inlärningsmöjligheter för eleverna i de främmande språken.
Elevers möjligheter att lära sig främmande språk utanför skolan – lärares uppfattningar

Huvudfråga:
Vad innebär det för dig som språklärare att eleverna alltmer kommer i kontakt
med de främmande språken utanför skolan?
Följdfrågor:
Inverkar detta på något sätt på din undervisning?
Får du frågor om de främmande språken från eleverna om sånt de stött på utanförskolan?
Vad tycker du eleverna lär sig av språket utanför skolan?
Tycker du att du för egen del har möjlighet att 'hänga med' i språkens utveckling?
Lärarnas uppfattning om vad det innebär för deras undervisning och elevernas lärande
att eleverna möter språket utanför skolan varierar. Det handlar dels om att lärarna ser
elevernas kontakter med språken utanför skolan som en värdefull kunskap/erfarenhet
som underlättar och tillför något väsentligt till lärandet i skolan, dels om att elever som
är svaga inte kan tillgodogöra sig den engelska de möter utanför skolan.
L: Ja, för dom borde ju vara bättre än någonsin på hörförståelse ... men jag tycker
inte att dom verkar vara det ... inte alla i alla fall.
I: Kan det vara så att en del elever lär sig utanför skolan, men det finns elever som
har det som en ljudmatta, men dom lär sig inte av det.
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L: Nä, precis, dom analyserar inte eller reflekterar inte över det, utan det är bara
ljud för dom, men för några då, så går det in. Man lär sig ju på olika sätt. En del
måste plugga, men andra lär sig ...

Eleverna möter idag det engelska språket utanför skolan i olika former, främst genom
media. Mot denna bakgrund finner man att det numera är lättare men också mer krävande att undervisa i engelska än tidigare. Eleverna har lättare att uttala språket och hitta
formuleringar och är inte hämmade av grammatiska regler och man kan arbeta mera fritt
i språkundervisningen. När det gäller t.ex.. franska och tyska, erbjuds eleverna inte
samma möjligheter att lära sig språket utanför skolan.
L: Dels tycker jag att det har varit en väldigt stor hjälp. Därför deras engagemang
att lära sig engelska är ju mycket större nu än vad det har varit tidigare, för nu vill
dom ju hänga med i den här mediavärlden och dom lär sig ju ofta väldigt gärna ord
som har med sådana saker att göra och från det hållet får vi en väldigt stor hjälp.
Dom lär sig många ord därifrån och dom är intresserade och dom förstår att engelska är ett viktigt språk. Sedan har vi ju datorn, som också är ett gott hjälpmedel
för oss engelsklärare. Därifrån lär dom sig också massor av ord och dataspråket är
ju engelska. Däremot känner jag att i franskan då, som egentligen är ett svårare
språk, där skulle jag behöva samma hjälp, men den har jag ju inte. Det är ju inte så
mycket på franska på TV. Det säger eleverna ibland och därför är jag väldigt noga
med att jag kör lite franska skolradioprogram och snuttar ifrån Frankrike då, för att
visa dom det, för annars kommer dom inte i kontakt med franska överhuvudtaget.

Även om man anser att elevernas kontakter med engelska språket utanför skolan ger en
ökad språkförståelse och ett utökat ordförråd leder detta inte alltid till någon medveten
förändring av undervisningen från lärarens sida. Istället framkommer uppfattningen att
lärarens funktion i undervisningen är främst att lägga en struktur/grund för elevernas
språkutveckling.
L: Det innebär att dom får ett utökat ordförråd och att dom uppfattar det talade
språket bättre än vad dom gjorde förut. Det är det första jag kommer att tänka på.
Jag råder dom att använda media som någon slags träning. Det verkar som dom
lyssnar, för ibland kommer det någon som säger att en film har varit fel översatt ...
Det är väl dom två sakerna, alltså språkförståelsen och ett utökat ordförråd.
I: Tycker du att det här inverkar på din undervisning?
L: Inte speciellt. På det här stadiet behöver dom få grunder och därför är det korrektheten som jag undervisar i. Resten, alltså flytet, får dom vid sidan om.
Dom kanske åker på språkresor. Jag har inte märkt någon större effekt på att dom
har varit en tre veckor på sommaren i England och kommit tillbaka, för det är inte
så stor skillnad.
...Jo, i det talade. Uttal och sånt. Det beror ju på om dom har hamnat tillsammans
med andra elever och om dom har pratat engelska eller svenska.
... Om dom har brevvänner, kan dom komma med ett brev och fråga vad brevvännen menar med något uttryck. Det kan ju vara slanguttryck ... Jag måste säga att det
inte är speciellt vanligt att dom kommer, åtminstone inte att dom har hört något på
TV och kommer och frågar läraren.

I och med att eleverna kommer i kontakt med engelska utanför skolan ökar också deras
intresse och motivation för att lära sig språket. Här nämns datorn som ett viktigt hjälpmedel för lärare och elever i undervisningen.
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Bland lärarna framkommer även uppfattningen att elevernas möjligheter att lära sig
engelska utanför skolan minskar intresset och motivationen att lära sig andra språk,
t.ex.. franska och tyska, som de inte har samma möjligheter att lära sig utanför skolan.
I: Just engelska möter ju eleverna mycket utanför skolan,
L: Ja, det är ju naturligt för dom. Dom flesta behöver inte tänka alls när dom ska
konversera på engelska eller läsa eller förstå eller höra.
I: Vad har det inneburit för förändringar för dig som lärare, att eleverna hör så
mycket engelska?
L: Jag vet inte. Jag tycker inte eleverna är lika beredda att satsa på språket som
dom gjorde förr, franska och tyska tänker jag på då. Engelska har tagit överhanden
på något sätt, så dom andra språken kommer i andra hand.
I: Hänger det samman med att elever idag lär sig så mycket mer engelska?
L: Ja, kanske, för det är ju engelska i TV hela tiden ... då blir det trögare på något
sätt att lära sig i dom andra språken.

När det gäller lärares möjligheter att "hänga med" i språkens utveckling finns uppfattningen att man trots förändringar upplever sig vara med i språkets utveckling. Ofta
handlar det om att lärare fortbildar sig på eget initiativ. Man erbjuds inte tillräcklig fortbildning från skolans sida för att kunna hänga med. Istället är man hänvisad till privata
utbildningsinsatser och fortbildning på egen bekostad.
Sammanfattande kommentar

Lärarna menar att elevernas kontakter med språken, särskilt engelska, utanför skolan
underlättar inlärningen i skolan. Eleverna möter idag det engelska språket utanför skolan i olika situationer och mot denna bakgrund har de förvärvat ett ordförråd och en
förståelse, som gör det lättare att undervisa i engelska än tidigare. Eleverna har lättare
att uttala språket och hitta formuleringar och är inte hämmade av grammatiska regler
och man kan arbeta mera fritt i språkundervisningen. Dock erbjuds eleverna inte samma
möjligheter att lära sig språket utanför skolan när det gäller franska och tyska.
Trots att eleverna numera har bättre ordförståelse och större ordförråd påverkar detta
inte alltid lärare att ändra sin undervisning. Här framhålles att man har sina "käpphästar"
som man håller fast vid i undervisningen.
Vidare finns uppfattningen att svaga elevers kontakter med språket utanför skolan inte
leder till en förbättring av deras möjligheter att lära sig språket i skolan. Det framkommer också bland lärarna att elevernas möjligheter att lära sig engelska utanför skolan
minskar intresset och motivationen att lära sig andra språk, t ex franska och tyska.
Lärarna upplever att de följer med i språkens utveckling. Det handlar mestadels om att
man fortbildar sig på eget initiativ. Fortbildning från skolans sida erbjuds i alltför liten
utsträckning.
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Elevers ansvar och inflytande när det gäller undervisning i främmande språk

Frågorna inom detta område avser att belysa hur lärarna uppfattar begreppet ansvar och
inflytande samt hur de bedömer möjligheterna för eleverna att ha inflytande och ta ett
personligt ansvar för sina språkstudier.
Huvudfrågor:
Vad är för dig innebörden av målet "att varje elev tar ett personligt ansvar" för
sina språkstudier?
Vad lägger du i formuleringen att eleverna ska ha inflytande över sin utbildning i
främmande språk?
Här finns uppfattningen att eleverna huvudsakligen förväntas ta ansvar för det som läraren har planerat, informerat om och kontrollerar. Det handlar mestadels om att göra det
man blir tillsagd att göra. Lärarens ansvar är att lära eleverna hur och vad man lär sig
och hur man arbetar och att ge ramar och förutsättningar för arbetet. Inom denna ram
ges eleverna ansvar för arbetet.
L: För mig ligger ju bland annat det att dom ska ta så pass ansvar för det, så att
dom vet hur dom lär sig det, för då fortsätter dom lära sig franska efter det att dom
har slutat hos mig ... Sedan har dom ju ett ansvar gentemot hela undervisningen här
också, för den får dom ju under tre år och den kostar ju tiotusentals kronor ...
Jag tycker att dom i franska särskilt tar mycket ansvar för sin undervisningssituation och dom gör mycket av det. Dom är kreativa och noga och går verkligen in för
det. ... Jag har ett ansvar i att lära dom arbeta och då måste dom få struktur och det
får dom genom betinget.
L: Ja... om dom inte begriper själva grunderna är det ju svårt att ta ansvar, utan då
måste dom få hjälp med ansvaret. Dom måste ha ett hum om vad det rör sig om...
då är det ju i och för sig ett ansvar att be om hjälp då.
Det är ju att man gör läxor ... och att man frågar om man inte förstår ... och att man
ser till att det som ska blir gjort blir gjort ... men också att lära sig jobba självständigt och att inte fråga efter grejer som man kan slå upp, för man ska lära sig hur
man gör, så att man kan göra det utan min hjälp och hur man gör när man lär sig
också.

Eleverna i år 9 förväntas, liksom eleverna i år 5, kunna ta ett visst ansvar. Resonemanget är detsamma för båda grupperna, d.v.s. elevernas kunskaps- och mognadsmässiga
förutsättningar är utgångspunkt för hur läraren anpassar elevernas ansvarstagande. Det
handlar således även här om en balansakt mellan lärar- och elevansvar.
L: Jag tycker att jag försöker planera tillsammans med eleverna. Jag utvärderar saker och ting som vi har gjort och så försöker jag låta dom planera tillsammans med
mig. Jag kanske styr lite ibland, men jag försöker göra det.... speciellt i nian

När det gäller elevernas inflytande framkommer uppfattningen att inflytande ofta reduceras till något eller några moment i undervisningen. Det handlar mestadels om att läraren planerar undervisningen och kontrollerar elevernas lärande, kunskaper och färdigheter.
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I: Eleven ska också ha inflytande över undervisningen...
L: Nja, i viss mån. Jag tycker att man ska göra en plan, så att eleverna vet när dom
kan få vara med och bestämma och när det inte är förhandlingsbart. När man ska ha
prov, frågar jag alltid när dom vill ha prov. Sådana beslut tycker jag att eleverna
ska kunna ta. Hur mycket man kan lära in i hemläxa, tycker jag att dom ska ha något att säga till om också. Om man ger för lång hemläxa, lär dom sig mindre än om
man gett dom en mindre läxa. Där tycker jag eleverna ska få komma in...
I: Tanken om elevens inflytande hänger ihop med då att eleven på något sätt kan ta
ansvar eller?
L: Jo, jo.

Bland lärarna finns även en uppfattning att skolan som organisation inte tillräckligt
medverkar till ett mer reellt inflytande från eleverna. Detta bidrar sannolikt till att eleverna inte känner sig delaktiga i verksamheten.
L: Svårigheten är att vi fortfarande inte har ett system, där det är naturligt... Det har
inte varit okej för eleverna att ta del i undervisningen... Man har inte brytt sig om
vad eleverna säger, utan det har man bara gjort om det har gynnat organisationen,
men det är inte medvetet. Delaktigheten och tillhörigheten blir inte så stor då, för
skolan är ju ett ställe där man bara ska vara tillfälligt, sedan kommer man ju härifrån. Vissa elever behåller ju jackan på under vissa lektioner och det är ju som om
dom vore på väg härifrån när dom kommer hit på morgonen. Dom har ingen tillhörighet. Man kan inte få delaktighet om man inte har en organisation eller arbetsplats som är fruktansvärt öppen för tillhörighet. Det går inte, för då finns ingen
struktur för det. Det är en lång väg att vandra, för delaktighet kan man inte bara införa... om man inte ger mönster och förutsättningar för att den ska komma naturligt, så blir den inte bra alltså, då blir den påklistrad tror jag.
Sammanfattande kommentar

Bland lärarna finns uppfattningen att eleverna ofta förväntas ta ansvar för det som läraren har planerat, informerat om och kontrollerar. Man gör det man blir tillsagd att göra.
Det är i stor utsträckning lärarens ansvar att lära eleverna hur och vad man lär sig och
hur man arbetar.
Här betonas också uppfattningen att eleverna ges möjlighet att vara med i planering av
undervisning. Elevernas delaktighet och ansvar handlar i stor utsträckning om hur undervisningen planeras och genomförs och vilken kontroll läraren utövar. Här framkommer att ansvar och inflytande i stor utsträckning är en fråga om lärande, motivation och
intresse. Eleverna ges viss möjlighet att påverka innehållet och undervisningens uppläggning genom att komma med egna förslag och idéer.
Lärarna låter oss också förstå att det tar tid för både lärare och elever att vänja sig vid
nya inflytandeformer, och att komma underfund med hur man får eleverna mer delaktiga i undervisningens planering och genomförande. När en grupp elever får en verklig
möjlighet att fatta beslut om innehåll och arbetets uppläggning kan det till en början
finnas mycket olika uppfattningar om vad som är viktigt att studera och vilka arbetsformer som är de bästa. För lärarna handlar det om att balansera olika intressen, och inte
minst att se till att det finns en viss stadga och kontinuitet i verksamheten. Elevers ansvarstagande och inflytande framstår som en balansakt mellan elevinflytande och lärarstyrning.
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För att möjliggöra olika inflytandeformer för både lärare och elever är det viktigt att
lärare och elever är delaktiga i skolans hela verksamhet, och känner att de verkligen kan
vara med och påverka vad som sker. Detta är sannolikt en viktig förutsättning för att
lärare ska vara beredda att låta eleverna vara med i planeringen av undervisningen.
Elevers användning av främmande språk i framtiden

Huvudfråga:
Vilken användning tror du att eleverna kommer att få av sina språkkunskaper?
Lärarna menar att engelska språket är viktigt för alla att kunna idag. Den variation i
uppfattningar som här framträder har med elevernas olika språkfärdigheter och framtida
kommunikationsbehov att göra. Vissa elever skaffar sig grunderna för fungerande färdigheter i språken och kommer att kunna förstå och använda språket i framtida gymnasie- och högskolestudier, yrke och för interkulturellt utbyte och förståelse. Andra elever
utvecklar språkfärdigheter som räcker för att använda i enkla vardagssituationer och för
att kunna resa som turist. Ett mindre antal elever kommer sannolikt inte att få användning av språken i framtiden.
L: Det beror ju på vilka elever vi pratar om. Det kommer att finnas elever som jag
har nu, som kommer att läsa engelsk litteratur på universitetsnivå och sen kommer
en hel del elever använda engelskan bara som turistspråk. Jag utgår ifrån att engelskan kommer fortsätta att vara dataspråket och där kommer ju många att använda
sin engelska. Det gjorde man ju inte förr. Sedan vet jag inte ... Eleverna själva
tycker att det är viktigt och jag tycker att det är viktigt att dom lär sig.... Många reser ut som au pair eller bara på resa ... många utbildar sig utomlands ... Det är en
dröm som många elever har, att komma ut och lära sig att prata flytande franska
perfekt. Det är jättemånga som drömmer om det, men det är ju inte bara en fråga
om språket, utan det är äventyrslusta och dom vill ut i världen och klara sig själva
och bli lite vuxna.
... Dom kan ju aldrig få något flyt i språket på dom här timmarna jag har. Det är ju
för lite tid. Det inser jag ju också....
L: Engelskan kommer dom att behöva, men franskan kommer att rinna ut i sanden,
trots att det finns dom som är duktiga, så är det väldigt få som kommer att pyssla
med franskan efter skolan. Det är bara en biljett till högre utbildning.
... Förlåt att det låter cyniskt, men jag tror att det är så. Jag tror att väldigt mycket
av vår utbildning är så faktiskt. Det är bara en biljett till högre utbildning.
... Dom som läser på Chalmers ska kunna grammatiskt korrekt skriven engelska,
för att kunna komma in och studera vid Chalmers. Så är det.... Då är det dumt att
satsa så att alla ska ha godkänt, istället ska man se till att dom som ska till Chalmers ska vara bra på engelska.

När det gäller elevers framtida användning av B-språken, framhålles att deras språkfärdigheter sannolikt fungerar i vardagssituationer och för att resa som turist.
L: Franskan är jag tveksam till om dom får så mycket användning av, förutom om
dom åker som au pair eller något ...
I: Men engelskan då?
L: Ja, den tror jag att dom kommer få användning för. Engelskan är ju så pass universell nu. Man hör ju engelska överallt.
I: På vilket sätt tror du eleverna kommer få nytta av engelskan?
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L: Mest kanske som turister och sedan att facklitteratur kommer vara på engelska,
på högskolenivå.

Här betonas också vikten av att elevernas språkfärdigheter kombineras med annat ämnesinnehåll, som underlättar deras kommunikationsmöjligheter i ett mångkulturellt
sammanhang, vilket bidrar till att stärka deras självförtroende.
L: Jag tror att det förutsätts mer och mer språkkunskaper för alla slags jobb ... instruktioner kommer vara på engelska och det kommer till att bli mer utbyte mellan
länderna inom Europa och inom företag ... så jag tror att språkkunskaper i sig ...
inte kommer vara värt så mycket, men i kombination med annat så tror jag att det
är kanon ... Sen reser ju folk mycket också, så jag tror att många kommer att ha
nytta av det, men kanske inte alla, för det beror ju lite grann på vad man gör i sitt
yrkesliv, men man kan ju ha glädje av det som människa ändå och få insikter i
andra kulturer på ett annat sätt, om man kan språket ... Man blir ju mer självständig
och självsäker som människa, om man kan språk.
Sammanfattande kommentar

Bland lärarna finns uppfattningen att det är viktigt för alla att kunna tala och skriva engelska. Vissa elever skaffar sig grunderna för fungerande språkfärdigheter för att kunna
förstå och använda språket i framtida gymnasie- och högskolestudier, yrke och för interkulturellt utbyte och förståelse. Andra elever utvecklar språkfärdigheter, för att använda i enkla vardagssituationer och för att kunna resa som turist. Ett litet antal elever
antas inte få användning av språken i framtiden.
Vidare framhålles vikten av att elevernas språkfärdigheter kombineras med annat ämnesinnehåll, som ger dem stora möjligheter på morgondagens arbetsmarknad. Även om
man bara använder språkkunskaperna i privatlivet ger det en glädje och självförtroende
att förstå andra kulturer.
Sammanfattning av och reflektioner kring analys av intervjuer med lärare som
undervisar i engelska år 9

Lärarna menar att målen i främmande språk är rimliga och möjliga att uppnå för de
flesta elever skolår 9. Även om målen är realistiska kan det vara svårt att få den muntliga träningen i undervisningen att fungera, särskilt i tyska och franska. Här finns uppfattningen att ett mindre antal elever saknar förutsättningar för att nå de färdigheter som
anges i kursplanens uppnåendemål. Man ger också uttryck för uppfattningen att skolan
saknar tillräckliga resurser för att alla elever ska nå uppnåendemålen i de främmande
språken och detta är ett dilemma.
Bland lärarna finns en uppfattning som visar att man lägger tyngdpunkten på kommunikativa färdigheter och då främst på elevernas muntliga träning medan den skriftliga träningen får mindre utrymme i undervisningen. Några betonar ändå vikten av grammatik,
ordförståelse, textläsning och språkriktighet. Man talar om en funktionell kommunikativ
kompetens. Det förefaller som om lärare framhåller värdet av variation i sin språkundervisning med hänsyn till elevernas förutsättningar, gruppstorlek och om det rör sig om
engelska eller B/C-språk.
Möjligheterna att öva de främmande språken i fria muntliga och skriftliga sammanhang
i undervisningen beror bl.a. på elevernas förutsättningar samt om det är engelska eller
B/C-språk. Det handlar mycket om att få tillräcklig tid till kommunikativa övningar i
undervisningen. Detta framstår som ett tydligt dilemma och man anser sig behöva mera
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tid och mindre grupper för att kunna utveckla de kommunikativa färdigheterna hos eleverna i enlighet med läroplanens mål.
Bland de intervjuade lärarna finns uppfattningen att elevernas kontakter med språken,
särskilt engelska, utanför skolan underlättar språkinlärningen i skolan. När det gäller t.
ex franska och tyska erbjuds eleverna oftast inte samma möjligheter. Trots att eleverna
numera har en förförståelse, när det t.ex.. gäller ordförråd, påverkar detta inte alltid lärare att ändra sin språkundervisning. Istället framhålls att man har sina "käpphästar" som
man håller fast vid. Vidare uppmärksammas att svaga elevers kontakter med språket
utanför skolan inte nämnvärt leder till en förbättring av deras möjligheter att lära sig
språk i skolan. Här framträder således en tydlig skillnad och som ytterligare missgynnar
s.k. svaga elevers möjligheter att lära sig främmande språk. Däremot gynnas de elever
som på andra sätt redan har goda förutsättningar att lära sig främmande språk.
Bland lärarna finns uppfattningen att det är viktigt för alla att kunna tala och skriva engelska. Vissa elever skaffar sig grunderna för fungerande språkfärdigheter för att kunna
förstå och använda språket i framtida gymnasiestudier, högskolestudier, yrke och för
interkulturellt utbyte och förståelse. Andra elever utvecklar språkfärdigheter för att användas i enkla vardagssituationer och för att kunna resa som turist. Ett litet antal elever
antas inte få användning av språken i framtiden.
Lärare framhåller vikten av att elevernas språkfärdigheter kombineras med annat ämnesinnehåll, som ger dem stora möjligheter på morgondagens arbetsmarknad. Även om
man bara använder språkkunskaperna i privatlivet ger det en glädje och skapar en större
förståelse för andra tänkesätt och levnadsförhållanden.
När det gäller lärares möjligheter att 'hänga med' i språkens utveckling finns uppfattningen att man upplever sig kunna följa med i vad som händer. Ofta handlar det om att
lärare fortbildar sig på eget initiativ. Man erbjuds inte tillräcklig fortbildning från skolans sida för att kunna följa med i språkens utveckling. Istället är man hänvisad till privata utbildningsinsatser och fortbildning på egen bekostad. Detta tycks ha blivit mer
accentuerat eftersom lärare idag förväntas ha högre praktisk språkfärdighet än tidigare
för att kunna möta nya krav från elever och samhället utanför skolan.
Bland lärarna finns uppfattningen att eleverna ofta förväntas ta ansvar för det som läraren har planerat, informerat om och kontrollerar. Man gör det man blir tillsagd att göra.
Det är i stor utsträckning lärarens ansvar att lära eleverna hur och vad man lär sig och
hur man arbetar.
Här framkommer att ansvar och inflytande i stor utsträckning framstår som en fråga om
lärande, motivation och intresse. Eleverna ges viss möjlighet att påverka innehållet och
undervisningens uppläggning genom att komma med egna förslag och idéer.
När det gäller elevernas inflytande framkommer uppfattningen att inflytande ofta reduceras till något eller några moment i undervisningen och elevernas möjlighet till delaktighet griper inte in i undervisningen som helhet. Det handlar mestadels om att läraren
planerar undervisningen och kontrollerar elevernas lärande, kunskaper och färdigheter.
Uppfattningen tycks vara att elever år 9 inte anses ha de kunskaps- och mognadsmässiga förutsättningar som erfordras för ett mer reellt inflytande över undervisningen och
det egna lärandet i främmande språk.
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Lärarna låter oss också förstå att det tar tid för både lärare och elever att vänja sig vid
nya inflytandeformer, och att komma underfund med hur man får eleverna mer delaktiga i undervisningens planering och genomförande. När en grupp elever får en verklig
möjlighet att fatta beslut om innehåll och arbetets uppläggning kan det till en början
finnas mycket olika uppfattningar om vad som är viktigt att studera och vilka arbetsformer som är de bästa. För lärarna handlar det om att balansera olika intressen, och inte
minst att se till att det finns en viss stadga och kontinuitet i verksamheten. Elevers ansvarstagande och inflytande framstår som en balansakt mellan elevinflytande och lärarstyrning.
Lärare i främmande språk år 2 i gymnasieskolan
Läroplanens mål beträffande främmande språken

Huvudfråga:
Hur ser du på målen för språkundervisningen enligt Lpf 94?
Följdfrågor:
Anser du att målen är rimliga och möjliga att genomföra i skolan? Ge exempel.
En stor förändring i kursplanerna i anslutning till Lpf 94 är att där krävs ett visst
mått av kunskaper i alla ämnen för alla elever. Vad anser du om det?
Bland de intervjuade lärarna som undervisar i gy år 2 framkommer uppfattningen att
strävansmålen är bra att sikta mot.
L: Det är klart ... Man ska sikta högt och det gör man väl, men när man är ute på
fältet och arbetar med det, får man arbeta efter sitt eget huvud och det tror jag är A
och 0 att man arbetar på intuition och lyssnar, så att det blir ett samspel och att man
gemensamt arbetar fram målen, men vi kommer ju aldrig att nå dom. Vi ska ju ha
något att sikta mot, det är ju självklart.

Vidare framhålles att uppnåendemålen i främmande språk är möjliga att uppnå för de
flesta elever.
L: Ja, det tycker jag. Jag tillhör dom som inte förstår kritiken på A-kursen, för dom
allra flesta är det möjliga mål att uppnå
L: Jag tycker dom är jättebra, för dom är så låga så mina elever klarar sig.... Det är
himla bra, för så är det ju nu att det är viktigt i samhället och då måste det vara lika
viktigt här.

Här framhålles också att man anpassar undervisningen så att alla elever når betyget
Godkänd på bekostnad av dom riktigt duktiga eleverna.
L: Svår fråga. Mycket svår fråga ... Jag satt och läste igenom betygs ... kursplanerna ... och det klingar så vackert alltihop och det finns ingenting jag kan säga emot
utan allt stämmer och det är precis vad man själv skulle vilja säga, men ... vi lever
ju i en verklighet också, så kan vi nå halvvägs, så får vi nog vara nöjda. Det heter
ju också att alla ska komma över ribban och det gör ju att vi får lägga undervisningen så att alla gör det och det är på bekostnad av dom riktigt duktiga, eller dom
som kunde blivit riktigt duktiga...

Vidare uppmärksammas att vissa elever inte har förutsättningar att nå målen trots att
skolan ger extra stöd och hjälp.
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L: Ja är det helt klart att om dom inte har gjort något överhuvudtaget, men dom tror
att jag är någon trollkarl och att dom ska få G ändå ... Jag har sagt till och varit hos
studierektorn och ordnat stöd till dom och om dom inte har kommit, då är det inte
så svårt, men dom som under min lektion försöker jobba, men det inte går ändå...
Ja, då mår jag dåligt.

Här finns också uppfattningen att målen är svåra att nå eftersom skolan inte har tillräckliga resurser.
L: Ja, jag tycker ... Målen ... Det är svårt att nå målen, eftersom vi har mindre resurser nu överhuvudtaget. Vi har mindre tid i klassrummet tillsammans med eleverna...

Man betonar vidare att målen och betygskriterierna är diffusa och oklara och att man är
tveksam till det nuvarande betygsystemet. Här framkommer t.ex.. att nivån för G är för
låg och att man skulle vilja ha flera steg t.ex.. ytterligare ett steg mellan G och IG.
L: Ja, svårt ... onåbara ... luddiga. En del, alltså ... Nu vet jag inte om jag blandar
ihop det, men jag tänker på betygskriterierna, att man även betygsätter samarbete
och sånt där. Det är många som har hakat upp sig på det att det inte går att blanda
in det i betygen. ... Man får ju försöka lägga upp det, så man når delmålen.
L: Ja, men jag relaterar detta till dom gamla betygen. Man resonerar väl lite annorlunda i och för sig, ...Det känns mycket naturligare att man uppifrån sätter kriterierna, punkt slut. Det där med att vi lokalt får sätta ... Det fungerar ju inte alls
L: ... men jag hade gärna haft mera konkreta mål , just i engelska och tyska, för att
kunna visa för eleverna vad vi måste ha.
... från centralt håll, för i språk är det väldigt konkret som säger att vi måste titta på
Englands realia och att vi måste gå igenom olika författare osv.
I: Ni har inte konkretiserat det i dom lokala arbetsplanerna då? L: ... men jag får
inte kollegorna dit.
... Varför skall alla 100 000 lärare i Sverige göra det här? Vad är det för mening
med det? ...

Även om man anser att målen är rimliga och möjliga att nå för de flesta elever finns
tankar om olika mål för olika program.
L: ... men jag tycker målen är helt okej, för man kan göra i princip vad man vill,
bara man når upp till målen på ett eller annat sätt, så det tycker jag är bra, men sen
tycker jag ... Det kanske inte hör ihop med detta ...men att alla elever ska ha samma
kurser, även dom som är på BF och N och T ... så det kanske inte är först och
främst målen jag vänder mig mot, utan det är att BF ska behöva läsa en sån jättelång kurs i engelska till exempel.

Huruvida målen är möjliga att nå anses bero på vad läraren kan åstadkomma tillsammans med sina elever i undervisningen. Man betonar också fungerande samarbete mellan lärare som en viktig förutsättning för att nå målen i läroplanen.
L: Ja, det hänger ju på detta vad jag fyller timmarna med, anser jag. Jag får ju mina
timmar och sen är det ju upp till mig vad jag åstadkommer på dom här timmarna,
tillsammans med mina elever och det handlar ju inte om skolan, utan om dels vad
jag får för material och dels i den mån vi lärare samarbetar ... Det är sånt som spelar stor roll. Tyvärr är det så att samarbetet på gymnasieskolorna inte är det största,
utan var och en går i sina ... vilket jag beklagar väldigt mycket.
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Sammanfattande kommentar

Lärarna har uppfattningen att målen är rimliga och möjliga att uppnå för de flesta elever
i främmande språk år 2 i gymnasieskolan. Här finns också uppfattningen att svaga/omotiverade elever inte har möjlighet att nå uppnåendemålen, trots extra resurser av
olika slag.
Man uppmärksammar problemet med att formulera betygskriterier och att uppnåendemålen borde vara mer konkreta från centralt håll och ge tydligare vägledning vid betygsättning. Man ger också uttryck för en viss tvekan inför det nuvarande betygssystemet.
Här framkommer t.ex.. att nivån för G är för låg och att man skulle vilja ha flera steg
t.ex.. ytterligare ett steg mellan G och IG. Här finns också tankar om olika mål för olika
program.
Vidare framhålles att de nya målen och målstyrningen innebär ett nytt sätt att tänka
kring språkundervisning och att det tar tid att utveckla och förändra sitt synsätt på undervisning utifrån de nya målen.
Lärares egen undervisning i främmande språk

Huvudfråga:
Vad lägger du störst vikt vid i din undervisning?
Följdfrågor:
Finns det andra moment som du skulle vilja ha med i undervisningen, som idag
inte existerar?
Tycker du att du har förändrat din syn på språkundervisning under de år du arbetat
som lärare?
Bland de intervjuade lärarna framkommer att man betonar vikten av en varierad språkundervisning avhängig elevernas olika förutsättningar, gruppstorlek, om det rör sig om
engelska eller B/C-språk och vilket år på gymnasiet man undervisar. Här antyds att man
idag lägger huvudvikten vid arbetssätt och arbetsformer som möjliggör för eleverna att i
språkundervisningen träna de kommunikativa färdigheterna.
Lärarna vill/skulle vilja låta eleverna träna språket muntligt och skriftlig så mycket som
möjligt i undervisningen. Även om man också betonar värdet av språklig struktur, analys och grammatik handlar det idag mycket om att eleverna i undervisningen ges möjlighet att utveckla de kommunikativa färdigheterna. Det handlar främst om att träna
färdigheterna att förstå, göra sig förstådda och att kunna använda språket i olika sammanhang. Eleverna skall också vilja och våga använda språket.
L: Jag tycker det viktigt att man kan uttrycka sig både muntligt och skriftligt och
jag tycker det är viktigt att man kan förstå texter och jag tycker det är viktigt med
korrektheten, även om jag inte har den som den viktigaste ... Jag är mycket noggrann med att jobba utifrån att man ska lyssna och skriva och tala
I: Alla färdigheter ska tillgodoses?
L: Ja, utifrån eleverna och var dom befinner sig
L: Det är både ... korrektheten och det kommunikativa.
... Jag försöker kombinera det, men sen är det även det kulturella, så det är väl något slags hopkok av alltihop ... Jag vill att dom ska kunna ha glädje av det ... Det är
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hela tiden att man ska kunna använda språket muntligt och skriftligt och att dom
själva får skriva, men då måste dom också ha grammatik, så det går hand i hand.
L: Att finna balansen mellan grammatikstudier och talet. Talet är det som har
kommit till sen jag själv gick på gymnasiet och det har ju blivit mycket bättre, att
eleverna pratar ... Nu har vi ju väldigt sällan lektioner där eleverna inte får prata.

Läraren skapar en variation i språkundervisningen med läroboken som utgångspunkt.
Interkulturell förståelse framhålls som ett viktigt innehåll i undervisningen, liksom betydelsen av att texterna är förankrade i elevernas värld.
L: Här har vi en bok som är ganska nyskriven och jag har årskurs två för första
gången och vad jag saknar i läroböcker, för det är ju basen i undervisningen ... Då
är det viktigt att man på något vis kan förankra innehållet i texterna i deras värld ...
Så här är ett exempel på ett stycke som handlar om ungdomar som är ute och åker i
just Tyskland och det är mycket konkret och gripbart för eleverna och dom kan lätt
identifiera sig med det här....Allt är väldigt konkret och det måste ske på tyska.

Det finns den uppfattningen att lärarens främsta uppgift i är att motivera eleverna till att
överhuvud taget lära sig något på språktimmarna.
L: Många av mina elever har valt den här skolan, för dom har inte klarat av något
annat. Slasktratt. En del av eleverna har läs- och skrivsvårigheter ... att dom överhuvudtaget lär sig någonting ... vad som helst, bara dom lär sig någonting.... Här lär
dom sig i alla fall mer än på läxan. Det är ingen idé att ge läxor, för dom läser dom
inte. Prov gör ungefär hälften ... Dom kommer inte på proven
... Jag skulle vilja ha mer blandade grupper och mer tjejer i grupperna och jag
skulle ... Det är svårt ... Det är så mycket själva skolsituationen på något sätt. Man
skulle vilja gå ut i samhället och ha engelska på något sätt ... utanför skolan, någon
annanstans. Jag vet inte ...
Sammanfattande kommentar

Bland lärarna framkommer att man varierar sin språkundervisning beroende på elevernas olika förutsättningar, gruppstorlek och om det handlar om engelska eller B/C-språk.
Lärarna menar att det är angeläget att eleverna lär sig att kommunicera i de främmande
språken, både muntligt och skriftligt. Det handlar om färdigheterna att förstå, göra sig
förstådda och att kunna använda språket i olika sammanhang. Grunden för att eleverna
ska nå målet att kunna använda språket och själva kommunicera och utveckla en tillit
till sina kommunikativa färdigheter är förmågan att kunna analysera språket med dess
grammatiska regler. Man framhåller interkulturell förståelse och att innehållet i undervisningen skall vara förankrat i elevernas värld.
Lärarens viktigaste funktion i undervisningen i vissa grupper handlar främst om att motivera eleverna till att utveckla nyfikenhet och lust att lära sig språk.
Elevers möjligheter att tala och skriva främmande språk fritt i skolan

Huvudfråga:
Hur ser du på möjligheterna att utveckla främmande språk i fria muntliga och
skrift-liga sammanhang i skolan?
Följdfrågor:
Innebörden i "tala och skriva fritt" tolkas lite olika av olika lärare. Vad innebär begreppet för dig?
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Finns det svårigheter att få eleverna att använda språket muntligt och skriftligt i
fria sammanhang?
Vad skulle göras för att förbättra möjligheterna att ytterligare utveckla den
kommunikativa förmågan?
Anser du att skolan allmänt sett ger elever bra möjligheter att lära sig engelska, så
att dom kan nå målen enligt läroplanen?
Möjligheterna att öva de främmande språken i fria muntliga och skriftliga sammanhang
i undervisningen varierar.
Läraren ger en ram för arbetet. Inom denna ges eleverna frihet att arbeta självständigt
med olika uppgifter och redovisningar.
L: Jag tycker som jag jobbar att det inte är svårt. Jag har väldigt lite styrt. Jag har
dessa fyra färdigheter (läsa, lyssna, skriva och tala) och så brukar jag ge någon
ram, att det ska läsas si och så många böcker, inte antal sidor eller hur svåra, men
något mått så eleverna vet, men sen vad dom väljer eller hur dom väljer att redovisa, får dom bestämma själva.... Friheten har blivit större, fast det är ett större ansvar
för eleverna och det går inte att komma undan. Jag bestämmer att saker ska göras,
men vad som ska göras bestämmer eleverna. Man kommer inte undan, utan man
har friheten och den är ju både positiv och negativ. Den kräver ju ett jobb på ett annat sätt, men den stora vinsten med det sättet att jobba, är ju att eleverna ä aktiva på
ett helt annat sätt, både muntligt och skriftligt.
L: Det är olika från klass till klass. En HP-klass som jag har ... där älskar flickorna
att agera.
I: Så det går lätt?
L: Ja, där går det lätt, medan jag aldrig har fått min tyskagrupp att agera, inte ens
om dom har fått hela manuskriptet.
... Skriva fritt är ju lätt ... Det får dom med jämna mellanrum och ska dom skriva
uppsatser, får dom välja temat själva.

Här framhålles att det gäller för läraren att balansera träningen av olika språkfärdigheter, muntliga och skriftliga, och se till att det finns relevant kunskapsinnehåll, struktur
och kontinuitet i språkundervisningen mot bakgrund av elevernas olika förutsättningar,
motivation och intressen.
Det nationella provet utgör en riktningsvisare för lärare när det gäller att bedöma kunskaps- och färdighetsnivån hos eleverna i undervisningen.
L: Jag ser positivt på det, fast vi har inte tiden att utveckla dom delar som behövs,
för vi behöver kunna läsa, skriva, höra och vi behöver göra eget, men när har vi tiden.
... Det är ju så mycket vi ska hinna med och vi måste ju också klara det här nationella provet och vi har just haft ett nationellt prov och när vi nu ser det, så är det
klart att det är mycket man ska läsa och förstå ...men det också en grammatisk bit,
som den här lucktesten kräver att man kan glosor och former, så jag är inte beredd
att sluta med den biten. Ju mer jag ser av det, desto mer förstår jag att jag har en
uppgift med det grammatiska också. Det går aldrig att komma ifrån i tyskan. Det
går att komma ifrån en del i engelskan, men aldrig i tyskan.
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På frågan om skolan allmänt sett ger elever bra möjligheter att lära sig engelska så att
dom kan nå målen enligt läroplanen framkommer uppfattningen att förutsättningarna är
ganska goda trots ökat antal elever och mindre möjligheter till grupprum. Eleverna kan
mer engelska idag på gymnasiet och detta ger större möjligheter att arbeta mera fritt på
denna nivå än tidigare, något som också bidrar till att göra engelskan roligare .
L. (Suckar) Jag, det tycker jag nog ... Ramarna är lite stramare och därför är det fler
elever och förr fanns det grupprum ... det kan ju ibland bli lite svårt
... Jag tyckte för tio år sedan att engelskan stod still och det hände ingenting på
gymnasiet ... Vi är inte så låsta vid lärobok och grammatik, utan man har mängder
av annat material och vi har satsat på skönlitteratur och på annat material här på
skolan och det har gjort att det är roligare.

Man är dock tveksam till om skolan skapar goda inlärningsmöjligheter för alla elever,
med hänsyn till den sociala och kulturella mångfald, som eleverna idag respresenterar.
L: (Tänker länge) Det är svårt. Vilka elever? Om eleverna har studietradition, så är
ju skolan en sak, för dom kan det fungera, men för elever med annan bakgrund, så
fungerar det inte på samma sätt med skolan. Det beror ju på. För alla elever fungerar inte skolan på samma sätt.
... Det svåraste är att motivera dom, tycker jag. Det ligger i elevernas egna uppfattningar om skolan och skolans roll ... i attityder... Ja, medelklassbarnen går med på
att acceptera att dom måste spela en roll och så gör dom det och klarar det och dom
andra vet också om det ... men många av dom struntar i det och gör ingenting. Själva medvetenheten om elevrollen är densamma ... men hur man hanterar det.

Vidare framkommer uppfattningen att det är lärarens uppgift att se till att språkundervisningen utgår från ett för eleverna meningsfullt och intresseväckande innehåll. I detta
arbete framhålles behovet av fungerande samarbete mellan lärare.
L: Ja, det hänger ju på detta vad jag fyller timmarna med, anser jag. Jag får ju mina
timmar och sen är det ju upp till mig vad jag åstadkommer på dom här timmarna,
tillsammans med mina elever och det handlar ju inte om skolan, utan om dels vad
jag får för material och dels i den mån vi lärare samarbetar ... Det är sånt som spelar en stor roll. Tyvärr är det så att samarbetet på gymnasieskolorna inte är det
största, utan var och en går i sina ... vilket jag beklagar väldigt mycket.

För att skolan allmänt sett ska bidra till att skapa goda inlärningsmöjligheter i enlighet
med läroplanens mål betonas också vikten av ett väl fungerande schema både för lärare
och elever.
Sammanfattande kommentar

Möjligheterna att öva främmande språk i fria muntliga och skriftliga sammanhang i undervisningen varierar.
Det handlar om uppfattningen att läraren ger en ram för arbetet. Inom denna ram ges
eleverna frihet att arbeta självständigt med olika uppgifter och redovisningar. Eleverna
ges på detta sätt frihet inom relativt fastställda ramar.
Vidare framkommer att det är lärarens uppgift att balansera träningen av elevernas olika
språkfärdigheter och se till att det finns relevant kunskapsinnehåll, struktur och kontinuitet i språkundervisningen utifrånelevernas olika förutsättningar, motivation och intressen. När det gäller att bedöma och betygsätta elevernas språkfärdigheter framhålles
det nationella provet som en värdefull riktningsvisare för lärare.
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Elevers möjligheter att lära sig främmande språk utanför skolan - lärares uppfattningar

Huvudfråga:
Vad innebär det för dig som språklärare att eleverna alltmer kommer i kontakt
med de främmande språken utanför skolan?
Följdfrågor:
Inverkar detta på något sätt på din undervisning?
Får du frågor om de främmande språken från eleverna om sånt de stött på utanför
skolan?
Vad tycker du eleverna lär sig av språket utanför skolan?
Tycker du att du för egen del har möjlighet att 'hänga med' i språkens utveckling?
Uppfattningen om vad mötet med främmande språk utanför skolan innebär för lärarnas
undervisning och elevernas lärande varierar.
Vissa lärare ser elevernas kontakter med språken utanför skolan som en värdefull kunskap/erfarenhet som underlättar och tillför något väsentligt till lärandet i skolan.
Det underlättar för eleverna att uppfatta talat språk och att själva tala språket.
Hos andra finns uppfattningen att elevernas kontakter med engelska utanför skolan försvårar t.ex.. lärandet av engelska i skolan men framförallt motivationen att lära sig andra
språk, som man inte möter på ett naturligt sätt utanför skolan.
Genom att eleverna är duktigare på att förstå och att tala språket har undervisningen
delvis ändrats mot att tala mer engelska på lektionerna.
Elevernas kontakter med engelska språket utanför skolan antas däremot inte förbättra
läsförståelse och korrektheten i språket.
L: Det betyder ju ... resultatmässigt ... att dom är väldigt bra på att uppfatta engelska. Hörövningar i prov ... är det någon del dom klarar bra, så är det 'listening' så
den förståelsen har ökat, men däremot ... Jo, dom har säkert ett större ordförråd,
men jag tycker inte man märker det på samma sätt, när det gäller läsförståelse och
inte korrektheten heller, utan just att uppfatta talat språk ... och att uttrycka sig,
själva tala.
I. Har det påverkat din undervisning?
L: Ja det har det ju. Jag har numer ... Jag pratar alltid engelska på lektionerna och
det gjorde jag inte förr, men nu så pratar jag alltid engelska.
I: Det är en följd av att dom har med sig mer utifrån?
L: Ja det är väl en del, men sen betonar ju dom nya läroplanerna mer, än när jag
började, för då var det mer korrekthet och att man kunde skriva ordentligt, men det
har ju skett en förskjutning där. Det är olika faktorer som spelar in, men det har
gjort att jag har ändrat sättet att jobba.

Genom kontakten med engelska utanför skolan ökar elevernas intresse och motivation
för att lära sig språket i skolan.
L: Ja, i den mån det märks ... italienskan märks mer, för ofta är det mer turistresor
dit och då blir Tyskland ett genomreseland och det är bara en motorväg för många

70

familjer, men dom som har rest till Italien får en väldig feed back och även i spanska är det så,
... Ja, glädjen i inlärande kommer ifrån kontakten med landet.
L: Jag har mest jobbat med svenska och svenska två. Det är svårt att få dom motiverade till engelska i skolan, för dom lär sig väldigt mycket engelska annars och
dom kan väldigt mycket och förstår väldigt mycket, jättemycket. I skolan är det
svårt att få dom att prata, för dom vill inte prata med varandra ... ja och sen är det
till och med så att bara för att det är en film, så är det tråkigt bara för att det är i
skolan ... för skolan är trist... det blir konstruerade situationer

Lärarna menar att elevernas möjligheter att lära sig engelska utanför skolan minskar
intresset och motivationen att lära sig andra språk, t .ex. franska och tyska. Eleverna lär
sig mer engelska på bekostnad av andra språk.
L: I: Hur är det med tyskan? Är det samma sak?
L: Nä, inte alls. Jag vet inte, dom kanske har tyska kanaler hemma på TV, men jag
tror inte dom tar till sig det på samma sätt, för tyska upplevs ofta som lite tråkigare
av någon anledning och tyskan lider nog mycket av sin historia, så dom är inte lika
intresserade och det är inte den här glamourvärlden och Hollywoodmentaliteten på
det hela ... Tyskan är inte lika attraktiv.
L: Vad gäller tyskan, så tror jag att den ... Det innebär ingenting för mig eller för
undervisningen. Nä. det gör det inte, utan när det gäller Tyskland. så är det inget
mål för turister, utan det är ju Sydeuropa och Spanien och det kanske bidrar till att
spanskan ökar.

Även om eleverna möter språken utanför skolan och detta ger dem ökad språkförståelse
och ett utökat ordförråd leder inte detta med nödvändighet till någon förändring av undervisningen från lärarens sida. Istället framhålles bland lärare behovet av att läraren i
undervisningen ger en mer formell struktur/grund för elevernas analys av språken med
dess grammatiska regler. Denna grund anses särskilt viktig för elevernas möjligheter att
kunna skriva mer korrekt.
L:... engelska ... där upptäcker jag att vi tränar det muntliga mer nu och dom kan
det ... Ja, så bra var aldrig elever förut ... man kan prata om vad man vill,... Där är
det dags att gå tillbaka till det formella, för det är dom dåliga på ibland. Nu ska
dom skriva perfekt och kunna använda mer uttryck och så, för det är dom inte så
bra på.
L: Det kan jag inte se ... Det vet jag inte hur det skulle ... Det händer väl att jag utgår ifrån engelska någon gång ... om jag ska förklara något grammatiskt moment.
Dom är fullständigt hopplösa i grammatik, N2:an ... Många gånger förklarar jag
fransk grammatik med engelskan, för den förutsätter jag att dom kan ... Annars vet
jag inte ... Det kan jag inte säga.

Lärarna menar att de kan "hänga med" i språkens utveckling trots förändringar. Huvudsakligen handlar det om att lärare förkovrar sig på eget initiativ. Man erbjuds inte tillräcklig fortbildning från skolans sida. Istället är man hänvisad till privata utbildningsinsatser och fortbildning på egen bekostad.
Sammanfattande kommentar
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När det gäller elevernas kontakter med språken utanför skolan, menar vissa lärare att det
är en stor fördel, eftersom elevernas ordförråd ökar och förståelsen blir bättre. Det underlättar språkinlärningen i skolan. Andra menar att det är en nackdel att eleverna möter
engelskan utanför skolan, eftersom intresset för språkundervisningen i skolan minskar.
De lärare som ser det positiva menar att det är lättare att undervisa i engelska idag. Eleverna har lättare att förstå och uttala språket och hitta formuleringar och är inte hämmade av grammatiska regler.
Trots att eleverna numera har en förberedelse särskilt när det gäller ordförståelse och
ordförråd påverkar detta inte alltid lärare att ändra sin undervisning. Även om eleverna
idag kan förstå, göra sig förstådd och använda språken i olika sammanhang framhålles
behovet av mer analys av språken och dess grammatiska regler för att eleverna skall
kunna skriva mer korrekt.
Här finns även uppfattningen att eleverna lär sig mer engelska på bekostnad av andra
språk, B och C-språk.
När lärarna beskriver sina möjligheter till fortbildning i de språk som de undervisar i
råder delade uppfattningar och man upplever sig ha mer eller mindre goda möjligheter
att vara med i språkens utveckling. Det handlar mestadels om att man utvecklar sig på
eget initiativ. Fortbildning från skolans sida erbjuds i allt för liten utsträckning och för
att kunna hänga med i språkens utveckling är man i stor utsträckning hänvisad till fortbildning på egen bekostnad.
Elevers ansvar och inflytande när det gäller undervisning i främmande språk

Frågorna inom detta område avser att belysa hur lärarna uppfattar begreppet ansvar och
inflytande samt hur de bedömer möjligheterna för eleverna att ha inflytande och ta ett
personligt ansvar för sina språkstudier.
Huvudfrågor:
Vad är för dig innebörden av målsättningen "att varje elev tar ett personligt
ansvar" för sina språkstudier?
Vad lägger du i formuleringen att eleverna ska ha inflytande över sin utbildning i
främmande språk?
Här menar lärarna att eleverna huvudsakligen förväntas ta ansvar för det som läraren har
planerat, informerat om och kontrollerar. Det handlar till stor del om att göra det man
som elev blir tillsagd att göra.
Här framkommer också att det är lärarens funktion att lära ut hur man tar ansvar och i
detta arbete betonar man vikten av att utgå från elevernas olika förutsättningar.
Eleverna förväntas kunna ta ett visst ansvar. En viktig utgångspunkt är elevernas kunskaps- och mognadsmässiga förutsättningar och att läraren anpassar ansvarstagandet
efter elevernas förutsättningar, vilket stundom ställer stora krav på att avväga rätt insatser.
L: Rent konkret tycker jag att det är att dom kommer till lektionerna och sen tar ansvar för att man gör det man ska göra och det som man behöver göra och om man
känner att något fattas för att man ska kunna lösa en uppgift .. att man först försöker själv och ser om man kan få reda på det ... att man tar hänsyn till andra människor som är mindre duktiga på ett speciellt område ... men framför allt är det att
mankommer till lektionerna.
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L: Jag uppskattar om en elev tar ett stort personligt ansvar och gör saker och ting
självständigt, men å andra sidan känner jag att jag måste vara den som sparkar på
för att få dom att göra det.

När det gäller elevernas inflytande framkommer att inflytandet reduceras till något moment i undervisningen t.ex.. att påverka schemat eller ha synpunkter på vad man skall
arbeta med. Elevernas möjlighet till delaktighet griper inte in i undervisningen som helhet. Det handlar först och främst om att läraren planerar undervisningen och kontrollerar
elevernas lärande, kunskaper och färdigheter. Många elever anses inte ha de kunskapsoch mognadsmässiga förutsättningar som erfordras för ett mer reellt inflytande över
undervisningen och det egna lärandet i främmande språk.
L: ... Det enda som jag ser det, som dom kan påverka är ju schemat ... Sen talade vi
om det här att dom skolkar och så ...
L: Jag tycker dom ska vara med och planera, för då blir det ju bättre för alla parter.
Sen tycker jag dom ska ha inflytande över saker som schemaläggning och klassammansättning delvis också
L: Jag kan inte säga att jag har kommit någon vart där, men jag har tänkt på det, för
vi måste ju syssla med ungefär samma saker och jag kan inte ha alla 30 på olika
grejer samtidigt. Det går ju inte utan då styr jag och sen utvärderar dom och är dom
väldigt negativa ändrar jag mig, men jag styr mer än vad det är tänkt.
Sammanfattande kommentar

Bland lärarna finns uppfattningen att eleverna huvudsakligen förväntas ta ansvar för det
som läraren har planerat, informerat om och kontrollerar. Man gör det man blir tillsagd
att göra. Det är lärarens ansvar att lära eleverna hur och vad man lär sig och hur man
arbetar.
Här framhålls också att eleverna ges möjlighet att vara med i planeringen av undervisningen. Inflytande är i stor utsträckning en fråga om lärande, motivation och intresse.
Eleverna ges viss möjlighet att påverka innehållet och undervisningens uppläggning
genom att komma med egna förslag och idéer.
När det gäller att vänja sig vid nya inflytandeformer resonerar lärarna på gymnasieskolan på samma sätt som lärarna i år 9 i grundskolan. De menar också att elevinflytande är
kopplat till vuxeninflytande på skolan.
Elevers användning av främmande språk i framtiden

Huvudfråga:
Vilken användning tror du att eleverna kommer att få av sina språkkunskaper?
Lärarna tror att de flesta eleverna kommer att få användning av engelska språket i framtiden, en del för att klara av vidare studier och andra för att ha utbyte av t.ex.. resande.
Några lärare tror till och med att de flesta eleverna bara kommer att ha marginell nytta
av sina språkstudier i framtiden.
L: Ja, det är ju bara att konstatera att engelskan är A och 0. Det är klart dominerande språket, så i någon undersökning som jag såg ... om vad det krävdes för olika
främmande språkkunskaper för jobben ... Så låg kraven att kunna engelska i 80
procent, medan tyskan kom nere på sju, åtta procent och franska på bara fyra procent, så skillnaden mellan engelska och tyska är oerhört stor, men det behövs lite
kunskaper, men engelskan är helt dominerande.
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L: Rent privat i turism och i olika arbeten.
L: Ja, vissa utav dom ... Det är klart att det är en klassfråga ... Dom flesta eleverna
kommer inte ha någon nytta av det, mer än marginellt.
Sammanfattande kommentar

En del lärare tror att de flesta eleverna kommer att använda sig av engelska språket på
olika sätt i framtiden. Några tror att de flesta eleverna bara kommer att ha marginell
nytta av sina språkkunskaper.
Sammanfattning av och reflektioner kring analys av intervjuer med lärare som
undervisar i främmande språk i gy år 2

Lärarna uttrycker att målen är rimliga och möjliga att uppnå för de flesta elever i främmande språk år 2 i gymnasieskolan. Man betonar också att svaga och omotiverade elever inte har möjlighet att nå uppställda mål, trots extra resurser av olika slag.
När lärarna tillfrågas om sin språkundervisning visar det sig att man skiljer mellan att
undervisa i engelska och i B-språk. Engelskan intar en särställning i skolan idag. Vidare
framkommer att man varierar sin undervisning beroende på elevernas olika förutsättningar, gruppstorlek och på vilket språk det rör sig om.
Lärarna betonar färdighetsmålen. Det är angeläget att eleverna lär sig att kommunicera
på de främmande språken, både muntligt och skriftligt. Eleverna skall kunna förstå, göra
sig förstådda och kunna använda språket i olika sammanhang. För att detta ska vara
möjligt antyds att de även behöver lära sig att analysera språket med dess grammatiska
regler. Man framhåller vikten av interkulturell förståelse och att innehållet i undervisningen skall vara förankrat i elevernas värld. Här finns också uppfattningen att lärarens
viktigaste funktion i undervisningen i vissa grupper främst är att motivera eleverna till
att utveckla nyfikenhet och lust att lära sig språk.
Engelska

Enligt målen för engelskundervisningen i gymnasieskolan är det skolans ansvar att varje
elev som slutfört ett program inom gymnasieskolan kan använda engelska på ett funktionellt sätt i yrkes- och vardagsliv och för fortsatta studier.
Ett antal lärare menar att elevernas kontakter med språken, särskilt engelska, utanför
skolan underlättar språkinlärningen i skolan. Påverkan av världen utanför skolan märks
mer och mer för varje år och det innebär att de flesta eleverna är väl medvetna t.ex.. om
att engelskan talas olika på olika håll i världen och i olika sammanhang. Många elever
är mycket influerade av den amerikanska världen och det märks i deras sätt att tala och
skriva. När det gäller frågan om elevers möjligheter att öva främmande språk i fria
muntliga och skriftliga sammanhang ger läraren ofta en ram för arbetet. Inom denna ram
får eleverna frihet att arbeta självständigt med olika uppgifter och redovisningar. Lärarens uppgift innebär att balansera träningen av elevernas olika språkfärdigheter och se
till att det finns relevant kunskapsinnehåll, struktur och kontinuitet i språkundervisningen mot bakgrund av språkgrupp, elevernas olika förutsättningar, motivation och intresse. Att eleverna är omgivna av engelska i sitt dagliga liv innebär att de har ganska lätt
för att kommunicera i tal och skrift om aktuella ämnen och även hämta färska nyheter
från TV och Internet. Lärarna använder detta i sin undervisning och eleverna får många
gånger fria händer att välja uppgifter inom ett temaområde, där läraren anger ramen för
verksamheten. Det finns också lärare som menar att elevernas språkinlärning utanför
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skolan medför att deras intresse för skolans språkundervisning är i dalande och att det är
till förfång för andra språk än engelskan.
Lärarna upplever problem med stora undervisningsgrupper och med att kunna ha fria
muntliga övningar. Vidare upplever lärare att de inte hinner med att hjälpa alla elever, i
synnerhet inte de svaga eleverna. Man betonar att elevgrupperna är för stora och heterogena och att det finns för få, om några, grupprum. Lokalerna räcker inte till eller är inte
anpassade till det individualiserade arbetssätt som läroplanen föreskriver och som lärarna vill använda sig av. Det förefaller som om dessa problem blivit allt tydligare under
senare tid.
Vad beträffar de möjligheter skolan erbjuder eleverna att lära sig engelska finns uppfattningen bland lärarna att de är bra men att eleverna inte alltid tar tillvara de möjligheter som finns.
Lärarna menar att de elever som går på program med yrkesämnen är svårast att motivera. De anses inte alltid inse vilken nytta de kommer att ha av sina språkkunskaper senare
i livet. Här påpekas att eleverna behöver en intresseanknytning mellan engelskan och
den inriktning de valt. Man uppfattar att det finns en konflikt mellan programmål och
kursmål. På de studieförberedande programmen har eleverna mycket klart för sig att
engelska språket är nödvändigt att kunna både för det blivande arbetet och för fritiden.
B/C-språk

Lärarna betonar att förutsättningarna för att undervisa i franska, italienska, spanska och
tyska på gymnasiet skiljer sig markant från förutsättningarna för att undervisa i engelska. De förstnämnda språken upplevs inte som högprioriterade. Engelskan har en helt
annan status. Man klagar över dåliga schemapositioner, t.ex.. först och sist på dagen och
på lunchtid. Man är inte nöjd med den koncentrationsläsning som de flesta skolor tilllämpar, d.v.s. att dessa språk avverkas på två av de tre gymnasieåren med tre lektioner i
veckan.
Lärare antyder att det är svårare att variera undervisningen och göra den rolig och stimulerande p.g.a. att eleverna inte kommit så långt i sin språkutveckling. Man måste
fortfarande hålla på med enkla baskunskaper och ren färdighetsträning. Lärarna betonar
att många elever upplever att dessa språk är jobbiga och att de inte orkar "plugga" för att
skapa den grund som behövs. De tycker att det borde vara lika lätt som engelska. Dessa
språk förekommer inte alls på samma sätt i media som engelska, vilket gör att
hörförståelsen inte är särskilt uppövad. Bland lärarna finns uppfattningen att tyska har
en stämpel av tyngd och präktighet och att Tyskland lider av sin historia med nynazism
och liknande. Frankrike, Spanien och Italien är attraktivare som turistländer än Tyskland och därför är det lättare att motivera eleverna att studera dessa språk.
Nästan samtliga skolor i den här undersökningen har någon form av utbyte med en skola
i ett eller flera av målspråksländerna. Detta upplevs som mycket viktigt och rentav
nödvändigt för att öka intresset hos eleverna och för att stimulera talträningen som man
inte alls hinner med i skolan. Att träna det "fria talet" upplevs som ett stort problem av
lärarna i B-språk. Eleverna kommer inte särskilt långt i denna färdighet utan det skulle
behövas något extra utöver det vanliga timtalet på gymnasieskolan. Utbytet med andra
länder kräver dock ett ordentligt engagemang av språkläraren och det är bara "eldsjälar"
som orkar med detta. När "eldsjälen" slutar på skolan, dör också utbytet ut.
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Nybörjarundervisningen i C-språk upplevs som mycket positiv av lärare och elever. Där
finns nyhetens behag och det är lätt att stimulera eleverna till fria tal- och skrivövningar.
Eleverna upplever framsteg hela tiden och undervisningen blir rolig. Men redan i år 2
blir studierna jobbigare och det blir genast svårt att hålla motivationen uppe. Lärarna
önskar en "light kurs" med ett minimum av grammatik för turiständamål. Vidare antyds
bland lärarna att elevernas frånvaro på språklektionerna är ett annat och allt tydligare
problem. I nybörjarspråk är det viktigt att eleverna hela tiden följer undervisningen.
Man ger uttryck för ett önskemål om att krav på närvaro på lektionerna i C-språk borde
vara inskrivet i betygskriterierna för C-språken.
De olika förutsättningarna för de främmande språken i kombination med elevers olika
förutsättningar vad gäller studier ställer stora krav på lärarens egen språkfärdighet. När
lärarna beskriver sina möjligheter till fortbildning i de språk som de undervisar i framkommer att man upplever sig ha mer eller mindre bra möjligheter att "hänga med" i
språkens utveckling. Det handlar mestadels om att man fortbildar sig på eget initiativ.
Fortbildning från skolans sida erbjuds i allt för liten utsträckning och för att kunna följa
språkens utveckling är man i stor utsträckning hänvisad till fortbildning på egen bekostnad.
Bland lärarna finns uppfattningen att eleverna huvudsakligen förväntas ta ansvar för det
som läraren har planerat, informerat om och kontrollerar. Det är lärarens ansvar att lära
eleverna hur och vad man lär sig och hur man arbetar. Här betonas också att eleverna
ges möjlighet att vara med i planering av undervisning. Man framhåller att ansvar och
inflytande i stor utsträckning framstår som en fråga om lärande, motivation och intresse.
Några lärare menar att man inte kan ge eleverna för stort ansvar för de egna studierna
(p.g.a. svårigheterna att klara av att ta det) och att man måste vara noga med att ge ständig feedback. I tidigare inlärningsstadier har läraren en viktig roll, medan man kan ge
eleverna större frihet när de har större kunskaper i språket. Man poängterar att det tar tid
att lära sig att ta ansvar och svårast är det för de svaga och omotiverade eleverna.
Eleverna ges viss möjlighet att påverka innehållet och undervisningens uppläggning
genom att komma med egna förslag och idéer. Bland gymnasielärare betonas att man
ger en ram för arbetet. Inom denna ram ges eleverna frihet att arbeta självständigt med
olika uppgifter och redovisningar. Eleverna ges på detta sätt frihet inom relativt fastställda ramar. Lärares uppgift är att balansera träningen av elevernas olika språkfärdigheter och se till att det finns relevant kunskapsinnehåll, struktur och kontinuitet i språkundervisningen mot bakgrund av elevernas olika förutsättningar, motivation och intressen och också med hänsyn tagen till om det är fråga om engelska eller B/C-språk. Lärare menar att det blir en slags kompromiss mellan det program som läraren vet ska
genomföras och de önskemål eleverna har. Här betonas vikten av att man som lärare är
lyhörd och för en dialog med eleverna.
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3.2.2 Elevintervjuer

I detta avsnitt presenteras resultatet från analyser av intervjuer med elever åren 5 och 9 i
grundskolan och år 2 i gymnasieskolan.
Resultatredovisningen är uppdelad i sex frågeområden, vilka benämns:
1. Elevers uppfattningar om vad begreppet kunna engelska/ett främmande språk innebär
2. Elevers möjligheter att själva bedöma de egna färdigheterna
3. Elevers uppfattningar om att öva färdigheterna tala och skriva ett främmande
språk/engelska
4. Elevers uppfattningar om möjligheterna att lära sig främmande språk/engelska i
skolan
5. Elevers uppfattningar om möjligheterna att lära sig främmande språk/engelska utanför skolan
6. Elevers uppfattningar om ansvarstagande och inflytande över den egna läroprocessen i engelska
Inom de olika frågeområdena redovisas intervjupersonernas olika uppfattningar med
intervjuutdrag följt av en sammanfattning på samma sätt som gjorts vad gäller lärarintervjuerna (se avsnittet ovan, inledningen). I utdragen från intervjuerna står förkortningarna E för elev och I för Intervjuare.
Elever i år 5

Elevers uppfattningar om vad begreppet kunna engelska innebär
Huvudfråga:
Vad tycker du det innebär att kunna engelska?
Tre kategorier av uppfattningar kan urskiljas:
1. att prata korrekt och flytande och kunna fraser
2. att prata och skriva men ej korrekt
3. att prata flytande och skriva korrekt.
E. Ja man skall kunna alla orden då, prata flytande... Bara prata, tror jag.
E. Man behöver väl kunna alla fraser, från enkla fraser till jättesvåra fraser. Då kan
man engelska. Man kan skriva lite fel, men det gör inget.
Ja prata behöver man kunna...
Om man åker till London eller Tyskland, så är det bra att kunna tyska eller engelska, för dom pratar ju det där...
Beställa, boka in hotell.. Kunna betala med deras pengar och så där... Om man är
med sin mamma och pappa , så kan ju dom hjälpa en.
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... mest kunna beställa mat och checka in och ut på hotellen och fråga om vägen...
E.. kunna prata
...kunna det väldigt bra
...det kanske inte är så viktigt att skriva men man ska kunna skriva engelska också.
E. Om man kan prata flytande och skriva korrekt.
Sammanfattande kommentar

Analyser av intervjusvaren visar att eleverna kan lägga ett praktiskt perspektiv på att
kunna ett främmande språk och att de därmed menar att kunna prata korrekt och flytande. Andra elever menar att betydelsen av att kunna ett språk är att prata och skriva språket även om det inte är så korrekt. En tredje uppfattning om innebörden i begreppet är
att det innebär att både kunna tala flytande och kunna skriva korrekt.
Kompletterande beskrivning:
"Eleverna är mycket samstämmiga i sina uppfattningar om vad det innebär att kunna engelska, även om det finns nyansskillnader i deras svar. Innebörden i att kunna
engelska är först och främst att man kan prata och göra sig förstådd. Hur bra man
behöver kunna prata varierar allt ifrån att man ska kunna klara sig då man reser utomlands till att prata flytande. De flesta anser också att man behöver kunna skriva,
men det anses inte vara lika viktigt som att kunna prata och om man skriver lite fel
gör inte så mycket. Både då det gäller talandet och skrivandet finns det elever som
vill göra skillnad på om det rör sig om semesterresor eller om personen i fråga bor
och arbetar i landet. Är du bosatt där ställs det större krav på kunskaperna för att du
ska få säga att du kan engelska."
Elevernas möjligheter att själva bedöma de egna färdigheterna Huvudfrågor:

Tycker du att du själv kan avgöra vad du kan i engelska? Känner du att du kan bedöma dig själv?
Följdfrågor:
Tycker du att dina och lärarens bedömningar stämmer överens?
Finns det saker som du kan i engelska men som inte kommer fram genom det du gör
på lektionerna?
Elevernas uppfattningar om vem som vet bäst varierar.
E. Ja om vi har nåt prov så, till exempel om hon säger: Det är några ord du inte
kan, eller så här, ord som jag har glömt bort för det, dom hade vi för jättelänge sedan till exempel, jag kan dom men jag har bara glömt dom eller vad man skall
säga.
E. Ja, det kan jag ju också göra men det är ju många andra som också vet om jag
kan det eller inte, så jag vet inte.
E. Ja, hon har ju alltid rätt.
Så jag behöver inte bry mig om det, för hon har alltid rätt om det. Nä det är bara att
fortsätta lära mig, så jag inte är lika duktig hela tiden.
E. Nej, inte helt, för jag vet inte precis hur bra jag är, det är ju läraren och mamma.
För det är de som ser på glosor och hur jag pratar och så.
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Nej, jag tror på vad hon säger då. Jag tror aldrig att jag kan mer eller mindre.
När jag, när vi har haft nåt riktigt bra prov så när vi får tillbaka dem så har jag alla rätt
då känner jag det.
Sammanfattande kommentar

Mestadels förlitar sig eleverna på att läraren kan bedöma vad de kan, utom när det gäller
rena provresultat, där eleven själv menar sig kunna bedöma sina prestationer i relation
till kamraterna. De elever som lägger tonvikten vid den praktiska nyttan av engelskan
anser inte i lika hög grad att läraren kan avgöra vad de kan och inte heller att de får visa
sina kunskaper i skolan i någon större utsträckning.
Elevers uppfattningar om att öva färdigheterna tala och skriva engelska

Huvudfrågor:
Hur tycker du att man bäst tränar på att tala engelska i skolan?
Hur tycker du att man bäst tränar på att skriva engelska i skolan?
Följdfrågor:
Hur brukar du träna på att tala engelska?
Hur mycket tränar ni på att tala fritt?
Hur tränar ni på att skriva engelska?
Tre kategorier kan urskiljas även här:
1. läraren håller sig nära läroböckerna både när de skall tala och skriva.
2. läraren använder sig av hjälpmedel som t.ex.. band och eleverna får skriva om ett
innehåll.
3. läraren använder sig av friare former i sin undervisning och brukar olika läromedel.
I. Hur tycker du att man bäst tränar på att tala engelska i skolan?
E. Jag tror det är när man läser, och så kanske, så gör man de orden man vet då och
översätter, sen kan man gå och fråga fröken.
I. Så går man och frågar fröken vadå?
E. De orden som man inte kan, vad de betyder.
I. Ja. Men att sen själv säga orden. Hur tränar man det?
E. Ja, det står i boken där efter så står det massa mer bokstäver. I. Sådana här
konstiga bokstäver?
E. Ja, men det fattar jag inget av.
I. Så den kan du inte läsa ändå?
E. Men jag lyssnar på vad fröken säger.
I. Så fröken säger orden?
E. Och sen får vi säga efter.
I. Hela klassen då?
E. Ja...
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E. Ja vi läser ju kapitel och sånt.
I. Jaha.
E. Dialoger.
I. Hur tycker du att man bäst tränar på att skriva engelska i skolan?
E. Det vet jag faktiskt inte, för våran fröken skriver på tavlan så ska vi skriva det i
våran bok.
E. Lyssna på band... Det tycker jag, för då hör man hur man ska prata och läser går
väl också rätt bra. Band tycker jag man lär sig mest på.
I. Hur brukar ni göra i skolan?
E. Vi brukar ha läxor på glosor och då ska man kunna översätta det och kunna läsa
dom meningar och så...Det lär man sig lite på också.
I. Då lär man sig prata? E. Ja.
I. Finns det något mer sätt?
E. Vi brukar läsa ur boken högt, så alla hör och så ändrar fröken på det om det blir
fel och så läser man det en gång till...Så gör vi.
E. En dag när vi kom till engelskan, så frågade fröken på engelska om vi hade sovit
dåligt...
I. Och så fick ni berätta hur ni hade sovit?
E. Ja, eller om vi hade varit vakna på natten eller så där, för det hade varit ... Hon
hade hört att det var något som ramlade ner där nere...
E. Vi skriver mycket ...Vi har gjort en bok med 'my family'... och då fick man
skriva hur gammal mamma och pappa var och vad dom heter och så där...
I. Man fick skriva en liten berättelse då, helt enkelt?
E. Ja, om sitt hus och sig själv. I. Så ni brevväxlar?
E. Mmm, till England.
I. Till England med en annan klass? E. Mm.
I. Jaha. Har du en egen brevvän då eller?
E. Ja, alla i våran klass har en egen, fast en del har tre stycken och sånt.
I....får ni hitta på själva vad ni ska skriva?
E. Ja men det gör vi rätt sällan.
Sammanfattande kommentar

Avsikten med frågan var att få elevers synpunkter på hur de bäst övar färdigheten att
kommunicera muntligt och skriftligt på det främmande språket i skolan. De uppfattningar som eleverna hade var att läraren höll sig nära böckernas innehåll, att man utgick
från ett läromedel t.ex.. band och försökte prata och skriva utifrån det och en tredje upp-
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fattning var att man fick prata och skriva utifrån egna intressen, t.ex.. skriva till en brevvän, ha frågesport mm.
Kompletterande beskrivning:
"Det eleverna nämner som aktiviteter där de tränar på att tala engelska är ofta att
läsa texter och dialoger, vilket är en rent reproduktiv aktivitet. Även repetition efter
lärare eller band, översättning, svara på frågor, sjunga på engelska, läsa fonetisk
skrift, träna på ord, rollspel och berätta fritt är aktiviteter där eleverna tränar sig på
att prata engelska. Av de nämnda aktiviteterna är det enbart det fria berättandet och
rollspel som helt och hållet är egen språklig produktion. Även svarandet på frågor
kan betraktas som egen produktion, beroende på vad frågorna handlar om och hur
de ställs. I två intervjusvar låter det som om man strävar efter att använda engelskan som arbetsspråk under engelsklektionerna.
Skrivträningen består till stor del i att arbeta med arbetsböcker, översätta texter och
ord, översätta tillbaka till engelska och att kopiera ord och texter. De ovan nämnda
aktiviteterna är enbart av reproduktiv art. Produktionen av egna texter kommer in i
form av brevskrivning, författande av berättelser och även tillverkning av egna dialoger."
Elevers uppfattningar om möjligheterna att lära sig engelska i skolan

Huvudfråga:
Får du genom skolan bra möjligheter att lära dig engelska?
Följdfrågor:
Vad har haft störst betydelse för ditt inlärande av engelska?
Vill du förändra något i undervisningen?
Eleverna anser att möjligheterna att lära sig engelska i skolan beror på undervisningssituationen eller en kombination av egna insatser och det man får göra på lektionerna.
I. Får du genom skolan bra möjligheter att lära dig engelska?...
E. Ja, det är väl att vi har pratat mycket engelska och har haft glosor och sånt, så vi
kan skriva bra på engelska och prata.
I. Får du genom skolan bra möjligheter att lära dig engelska? E. Ja.
I. Det tycker du?
E. Ja, man går ju i skolan för att lära sig engelska och svenska och skriva och räkna
och så där.
I. Och det tycker du skolan är bra på?
E. Ja jag tycker jag har lärt mig mycket på det i alla fall...man lär sig ju inte lika
mycket om man bara går hemma...
I. Vad tror du har haft störst betydelse för att du kan så mycket engelska? E. Jag
har gjort läxorna för det mesta och då har jag lärt mig på det.

Andra faktorer som kan skapa möjligheter att lära sig engelska är att ha klasskamrater
att samarbeta med.
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Sammanfattande kommentar

Situationen i klassrummet erbjuder eleverna goda arbetsbetingelser och det är inga större förändringar man föreslår. Det som är uppskattat av eleverna är att de får läsa och
skriva i klassrummet och ha brevvänner. Utöver att man arbetar i skolan betonar eleverna också det egna hemarbetets betydelse för att skapa möjligheter att lära sig engelska.
Kamraterna är en källa till social gemenskap och arbetsgemenskap som de flesta elever
uppskattar.
Elevers uppfattningar om möjligheterna att lära sig engelska utanför skolan

Huvudfråga:
Vilka möjligheter har du att komma i kontakt med det engelska språket utanför
skolan?
Följdfrågor:
Lär du dig någon engelska i dessa sammanhang? Vad lär det du lär dig?
Tycker du att du i skolarbetet har nytta av den engelska du lär dig utanför skolan?
Tycker du att du har nytta av den engelska du lär dig i skolan när du kommer i kontakt med engelska utanför skolan (genom TV, filmer, Internet osv)?
Det eleverna menar att de lär sig genom informationskällor utanför skolan är ord och
fraser, särskilt ovanliga ord och svåra ord. De lär sig förstå genom att lyssna och genom
att prata med främlingar och höra på TV.
E. Det är väl att jag kan prata engelska och så här andra som kan engelska pratar
jag med dom...
Ja, när det är konstiga ord så lär jag ju mig.

På frågan hur man lär sig engelska utanför skolan säger eleverna att de lär sig genom att
lyssna. Om man inte hinner läsa exempelvis texten på TV kan man ju höra vad som sägs
och på så sätt lära sig mer.
E. Man förstår lite och man behöver inte läsa texten, utan man förstår lite och då
har man ju lärt sig.
E. Men ibland hör jag ju nåt som inte ja, jag vet inte vad det betyder och så försöker man komma ihåg det vilken ordning det var, om det var tredje eller andra, ja
ordet hittar, man på textremsan.

På frågan om man har nytta av det man lärt sig utanför skolan i skolan och vice versa
svarar eleverna att man inte har så stor nytta av det man lär sig på datorn i skolan.
Eleverna gör i allmänhet den bedömningen att de utanför skolan har nytta av det de lärt
sig i skolan.
Sammanfattande kommentar

Möjligheterna att lära sig engelska utanför skolan är stora i och med det stora utbudet i
media och eleverna använder sig av utbudet i stor utsträckning. Framför allt ser de på
filmer och spelar dataspel. Det de får genom informationen i media är främst ett utökat
ordförråd. De uppövar sin hörförståelse och uttalet. Huruvida man har användning för
det man lär sig utanför skolan i engelska i skolan, råder det delade meningar om. Det
förefaller enligt eleverna tveksamt om man kan ta med sig den kunskap man fått av da-
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taspelen till skolan. När man pratar med turister lär man sig prata och tack vare filmerna
uppövar man sin hörförståelse i och med att man inte förstår alla ord.
Kompletterande beskrivning:
"I de kontakter eleverna har med det engelska språket utanför skolan är inte de
kommunikativa färdigheterna lika framträdande, eftersom det här handlar mycket
om TV och datorer. Det finns dock kommunikativa inslag även här. De kommunikativa kontakterna är, precis som då det gäller frågan om den förmodade användningen av engelskan i framtiden, främst i talad form. Även här nämns resandet ett
flertal gånger, men även att prata engelska med folk här hemma i Sverige. Flera av
de elever som pratar om att tala engelska här i Sverige berättar om olika tänkbara
situationer där det krävs av dem att de pratar engelska, t ex en elev vars föräldrar
säljer ägg och det kan dyka upp utländska kunder då eleven är ensam hemma. En
annan elev har en mamma som har en blomsteraffär och den här eleven skulle kunna befinna sig i affären då en engelsktalande kund dyker upp. En elev har varit och
hälsat på sin bästa kompis, som bor i England. Under vistelsen där fick eleven i
fråga vara med i den engelska skolan i tre dagar och det var då den här elevens
språkintresse väcktes. Nu vill eleven jobba med språk på något sätt.
Vissa elever anser sig ha många möjligheter att komma i kontakt med det engelska
språket utanför skolan, medan andra endast anger ett fåtal.
Möjligheten att själv skriva engelska utanför skolan handlar om brevskrivning.
Några enstaka elever har engelska böcker och tidningar hemma. Vad det gäller TVtittandet rör det sig om både textade och otextade kanaler. En elev tittar mycket på
Eurosport och en annan mycket på NBC och då framför allt ishockey, som eleven
också anser sig veta mycket om och därför är det ganska lätt att hänga med i det
som sägs i programmet."
Elevers uppfattningar om ansvarstagande och inflytande över den egna läroprocessen i engelska

Huvudfrågor:
Hur ser du på det här att du ska ta ansvar för din egen inlärning?
Hur ser du på det här med att du som elev skall ha inflytande över undervisningen?
Följdfrågor:
Vad menas med att ta ansvar? Tar du ansvar för din inlärning?
Kan du påverka undervisningen?
En allmän uppfattning bland eleverna är att de har ansvar och ej vill ha mer.
Att ta ansvar kan för eleverna innebära att man är lydig och disciplinerad genom att
man lyssnar
visar ett visst mått av självständighet eller
planerar
Om man tar ansvar för sitt arbete då sköter man sig, t.ex.. om man gör sina läxor. Denne
elev tror på någon form av delat ansvar.
I. Vad menar du med att ta ansvar?
E. Att göra så gott jag kan och försöka göra på egen hand...
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I. Finns det något mer man kan göra?
E. Man behöver ju inte lära sig allting själv, för läraren ska ju också lära barnen. I,
Skulle inte lärarna kunna vara med även om barnen tog ansvar?
E. Jo...hon kunde ju kolla hur det går och så. Begreppet ansvar kan också innebära
att vara självständig och ej behöva hjälp från fröken.
I. Tycker du att du tar ansvar för din egen inlärning? E. Ja.
I. Skulle du vilja ha mer ansvar?
E. Nej, det vet jag faktiskt inte, för jag tar ju rätt mycket ansvar själv, det gör ju alla
i min klass men...
I. På vilket sätt tar alla ansvar tycker du, i din klass?
E. Ja, det är olika sätt. Så här, vi, ja, om Birgitta så här, om vi inte ska, om vi ska ta
eget ansvar då så här hjälper nästan aldrig Birgitta oss eller säger vad vi ska göra,
då skriver hon upp de grejerna vi ska göra på tavlan och då gör vi dom.

När det gäller att kunna påverka och ha inflytande över undervisningen kan det innebära
olika saker i olika klasser, t.ex..
att man får bestämma vad man vill göra varje lektion, exempelvis om man skall ha
engelska en viss lektion
att eleverna frågar om de får göra något annat, genomföra idéer som de har
att man får önska, t.ex.. vilken låt man vill sjunga eller rösta på vad man vill göra på
tid som blir över när läraren genomfört det som var planerat för lektionen.
Sammanfattande kommentar

Begreppet ansvar kan för eleverna innebära att vara lydig och disciplinerad, att eleven
själv äger ett mått av självständighet eller att man planerar framåt. Eleverna tycker att
de har ett stort ansvar redan idag och vill inte ha mera. Snarare förespråkar de ett delat
ansvar mellan elever och lärare.
När det gäller att ha inflytande över undervisningen tycker de flesta elever att det är bra
om man får ha det. Det finns en stor variation av möjligheter för eleverna att påverka
undervisningen. I vissa klasser får eleverna påverka ämnesvalet för lektionsinnehållet, i
andra får de komma med egna förslag på den tid som blir över när läraren genomfört sin
planering och i åter andra klasser består inflytandet av att man får rösta utifrån olika
alternativ.
Sammanfattning av och reflektioner kring analys av intervjuer med elever i år 5

I kursplanen för engelska i grundskolan motiveras ämnet med att det är önskvärt att alla
svenskar kan engelska så väl att de kan använda språket i både tal och skrift eftersom
internationella kontakter präglar världen och det engelska språket har en så dominerande ställning.
Analyserna av svaren visar att eleverna anser att innebörden av begreppet att kunna ett
språk beror på den situation som språket skall användas i. Om man skall bo utomlands
behöver man kunna språket bättre än om man t.ex.. bara är utomlands som turist. Am-
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bitionsnivån på kunnandet tycks vara avhängigt av sammanhanget. Det finns ett stort
nyttotänkande när det gäller användandet av språket. Elever förefaller bedöma att kunna
ett språk utifrån vilket användningsområde språket har. De tycker det är bra att kunna
ett språk när man är ute som turist i ett främmande land och när man möter turister så att
man kan prata med människor från andra länder. Att lära sig ett språk har även ett egenvärde: "det är roligt" och kan komma till nytta i ett kommande yrke, t.ex.. som reseledare, fotbollsproffs, guide och krigspilot (!). Det kan också vara praktiskt att kunna engelska eftersom många utbildningar är på engelska. Vidare måste man kunna engelska
om man skall flytta utomlands, menar eleverna.
Elever söker sig på olika sätt till sammanhang där de får använda sig av språket. De tar
kontakt med turister, ser filmer och reser till främmande länder.
Att kunna engelska kan för eleverna innebära att prata korrekt och flytande, att prata
och skriva samt att prata flytande och skriva korrekt. Mestadels förlitar sig eleverna på
att läraren tillsammans med föräldrarna kan bedöma vad de kan, utom när det gäller
rena provresultat där eleven själv kan bedöma sina prestationer i relation till kamraterna.
De elever som enbart lägger tonvikten vid den praktiska nyttan av engelskan anser inte i
lika hög grad att läraren kan avgöra vad de kan eller att de får visa sina kunskaper i någon större utsträckning.
Språkfärdigheterna skall också omsättas i praktiska situationer. Detta gör man i ett växelspel mellan att tillägna sig kunskaper utanför skolan som sedan används i skolan och
vice versa. Utanför skolan uppövar eleverna genom olika media sitt ordförråd, sin läsförståelse och uttalet. De sysslar mycket med dataspel och eleverna bedömer det som
tveksamt huruvida man kan ta med sig något av den kunskap man fått av dataspel in i
skolan som ett kunskapstillskott.
Eleverna skall ta ett aktivt ansvar för sina studier och detta ansvar skall öka med stigande ålder enligt Lpo 94. Att ta ansvar innebär för elever i år 5 att man gör de arbeten man
blir ålagd att göra både i skolan och hemma. Kort sagt innebär begreppet ansvar att
sköta sig, såväl i skolan som hemma. De tycker att de redan har ett stort ansvar och vill
inte ha mer. Tvärtom sägs att läraren kan ta sin del av ansvaret också ("Man behöver ju
inte lära sig allting själv för läraren skall ju också lära barnen").
När det gäller elevers möjligheter att ha inflytande över undervisningen varierar graden
av inflytande och elever i år 5 är relativt okritiska till utformningen av undervisningen.
Det finns en stor variation av möjligheter för elever att påverka undervisningen. I vissa
klasser får eleverna påverka ämnesvalet för lektionsinnehållet i det enskilda fallet, t.ex..
om man skall ha engelska eller ej, i andra får de komma med egna förslag på den tid
som blir över när läraren genomfört sin planering. I andra klasser består inflytandet av
att man får rösta utifrån olika alternativ, t.ex.. vilken sång man skall sjunga.
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Elever i år 9
Elevers uppfattningar om vad begreppet kunna ett främmande språk innebär

Huvudfråga:
Vad tycker du det innebär att kunna ett främmande språk/engelska?
Följdfråga:
Kan du ge närmare exempel på vad du menar med att man kan ett språk?
Elevsvaren bjöd huvudsakligen på tre kategorier:
1. att prata och göra sig förstådd
2. att kunna konversera
3. att både prata och skriva.
E: Att man kan göra sig förstådd tycker jag, det behöver inte vara så ruskigt flytande.
E: Att kunna tala sammanhängande och att prata om det mesta, även om vissa
ord...om man inte kan dom, kan man beskriva dom med andra ord...Bara man kan
tala sammanhängande. Inte att man bara kan vissa ord eller hälsningsfraser. Det är
inte att kunna ett språk, utan att man kan sammanhanget och kan säga det mesta,
fast ganska enkelt. Ja vardagliga saker klarar man...men att konversera.
E. Ja, det är att kunna kommunicera med en person och kunna förstå vad dom säger
och sen kunna svara...
Man skall kunna skriva det man vill ha sagt, om man säger så. Det är det viktiga.
Det kan vara alltifrån att skriva ett brev, till att fylla i blanketter, om man säger så...
att kunna skriva någonting och göra sig förstådd.
Sammanfattande kommentar

Tonvikten när det gäller att kunna ett språk lägger eleverna vid att prata språket. Det
finns olika graderingar i språklig förmåga där tyngden kan ligga på att antingen nöja sig
med att vara förstådd eller att ställa krav på att man skall kunna konversera. En annan
uppfattning om vad som kan ligga i begreppet kunna ett språk är att man inte bara skall
kunna prata utan också skriva för att man ska kunna säga att man kan språket.
Elevers möjligheter att själva bedöma de egna färdigheterna

Huvudfråga:
Tycker du att du själv kan avgöra vad du kan i engelska resp. tyska, franska, spanska? Känner du att du kan bedöma dig själv?
Följdfrågor:
Tycker du att dina och lärarens bedömningar stämmer överens?
Finns det saker som du kan men som inte kommer fram genom det du gör på lektionerna?

86

När det gäller vem som kan bedöma en elevs prestationer finns olika uppfattningar;
att läraren kan det bäst, att eleven kan göra det bäst eller att läraren har svårt med det
men kan bedöma vissa färdigheter.
E. Ja... men ... jag tycker att läraren har bedömt bra, för den kan ju så mycket.
E....man vet vad man kan.
Ja, jag bara känner vad jag behärskar att prata om och hur man kan uttrycka sig och
så...man vet på vilken nivå man ligger.
E. Ja, jag vet inte riktigt ... Läraren ser ju just dom orden man har pluggat in till just
det provet, men ... Ifall man har någon brevvän, kan ju den avgöra mycket mer hur
mycket man kan ... för då använder man hela språken, grammatiken och allting i
ett.
Sammanfattande kommentar

Eleverna tror inte att lärarna kan se allt vad de kan. Framför allt ser läraren i skolan inte
elevens mera praktiska kunskaper. Prov mäter för det mesta inte muntlig förmåga eller
mer långsiktig kunskap.
Elevers uppfattningar om att öva färdigheterna tala och skriva i främmande språk

Huvudfråga:
Hur tycker du att man bäst tränar på att tala respektive skriva ett främmande språk i
skolan?
Följdfrågor:
Hur brukar du träna på att tala ett främmande språk i skolan?
Hur mycket tränar ni i klassen på att tala fritt och på att skriva ett främmande språk?
Eleverna beskriver den undervisning de har erfarenhet av. Det handlar om ett undervisningssätt där läraren antingen håller sig nära textboken eller är mer eller mindre fri i sitt
undervisningssätt främst vad gäller att låta eleverna tala och skriva. Det eleverna lär sig
på lektionerna är glosor och grammatik.
I. På vilket sätt gör ni idag?
E. Vi tittar i boken och läser...Oftast läser vi inte ens igenom texterna i skolan, utan
det får man göra hemma och då tittar man bara på glosorna.
I. En del talar ni väl engelska i skolan ändå?
E. Jo...När hon förhör glosorna, så gör hon ibland så att hon förklarar ordet på engelska och så får man svara vilket ordet är, eller så gör hon tvärtom att hon säger ordet och så får man förklara vad det betyder. Hon gjorde det ett tag och det tyckte
jag var väldigt bra., men sen var det en del som tyckte det var för svårt...I sjuan så
hade vi alltid stickprov... Vi hade 20 glosor och så plockade hon ut fem och det
tyckte vi var lite för gammaldags och då sa vi att hon skulle förhöra dom på engelska istället....
I. Hur är det med franskan då, att tala och skriva?
E. ...det finns i övningsboken lite så...som man kan skriva.
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I. Är det frågor och svar eller? E. Mm ...bland annat.
E. Sen i franska är det ju mycket textläsning, det är ju ingen som kan prata, det blir
ju bara övningar, någon frågar nånting och en får nån annan, några alternativ att
svara, det gör vi.

En del elever beskriver hur man tränar på att skriva fritt genom att man skriver brev på
tyska, berättar, skriver små berättelser.
I. Om ni ska skriva fritt och hitta på egna ord och formulera egna meningar...Hur
gör ni det?
E. Då skriver man en berättelse...Det har vi gjort nu...Vi har läxa tills på måndag...
och nu tills idag skulle vi skriva om oss själva och så kanske vi ska ha något samarbete med någon tysk skola, så vi kanske ska skicka e-mail till dom.
I. Och då skriver ni om...
E. Oss själva och skolan och vad vi gör på fritiden...

Åter andra lärare eftersträvar enligt elevernas uppfattning omväxling i undervisningen
och eleverna får göra framställningar på det främmande språket i form av diskussioner,
bokredovisning och teater.
I. Det här att tala engelska?
E. Ja, man borde kanske få sätta sig i en grupp och diskutera ett ämne, för då får
man ju...göra en muntlig redovisning på engelska sen, om vad man har kommit
fram till och så. Det har vi fått göra ibland.
I. Det brukar ni göra...diskutera i grupper och redovisa.
E. Ja, vi får ofta berätta för varandra vad vi har gjort på lovet och så ska man återberätta vad kompisen man sitter bredvid gjorde, på engelska eller tyska.
I. Skriver ni uppsatser eller egna arbeten eller sammanfattning?
E. Ja, sammanfattningar har vi fått göra i engelskan, för vi har gjort bokredovisningar och resumé av en film, som vi gick och såg med skolan. I tyskan har det inte
varit lika mycket. Det är mer att vi får göra övningar ur böckerna...
I. Och tala och skriva fritt jämfört med andra saker, som till exempel textläsning
eller avlyssningsövningar, då?
E. Det är ju mer tala och skriva...eller läsa texten är ju i och för sig rätt mycket också och hörövningar kommer väl mellan någon gång också, men det är ju tala och
skriva som vi gör mest...men hur mycket av varje är svårt att säga.
Sammanfattande kommentar

Bland eleverna finns den uppfattningen att läraren håller sig nära boken både i tal och
skrift. Eleven kan då uppleva att han/hon inte i nämnvärd omfattning får tala eller skriva
på språklektionen. Åter andra får tala fritt och skriva egna texter.
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Elevers uppfattningar om möjligheterna att lära sig främmande språk i skolan

Huvudfråga:
Får du genom skolan bra möjligheter att lära dig engelska resp. tyska/ franska/
spanska?
Följdfrågor:
Vad har haft störst betydelse när det gäller din inlärning av främmande språk?
Vill du förändra något i inlärningen av främmande språk?
Möjligheterna att lära sig främmande språk i skolan kan bero på läraren, eleven själv
eller vara knutet till undervisningssituationen genom de metoder som används, t.ex..
läxförhör, textläsning m.m. eller organisationen av undervisningen såsom gruppindelning.
E....Lärarna försöker ju lära ut det som dom tycker jag har lärt mig det jag behöver
kunna.
I. Du tycker lärarna gör det?
E. Ja, dom drar ju genomgångarna tills alla fattar, för alla ska ju fatta...och det tror
jag alla gör till slut också.

Möjligheterna att lära sig främmande språk kan också bero på elevens intresse och engagemang för sina språkstudier.
E. ...Det beror väl på vilken skola man är på, men om det är samma undervisningssätt, så har ju alla samma möjligheter, mer eller mindre. Vissa är väl bättre på
språk, men alla har ju samma möjligheter att lära sig.
I. om man då i en klass har lärt sig olika mycket...
E. Ja, det beror på hur intresserad man har varit och hur mycket man har velat ta
reda på.
Det beror på den enskilde eleven och hur mycket intresse man har haft och så och
hur mycket man har läst läxorna.
I. Vad tror du haft störst betydelse i undervisningen för det du kan idag i engelska?
E. Grammatik, tror jag. Oregelbundna former och verb och sånt...
I. Franskan då?
E. Mm...Jag tror det också är grammatiken, men även uttalet...
I. Tycker du att du genom skolan får bra möjligheter att lära dig engelska och
franska?
E. Ja, ändå franska det är ju allt då, även böcker och så. Engelska lär jag mig lika
mycket här i skolan som hemma det är genom TV och böcker och så, här i skolan
är det ju mycket grammatik och att kunna förstå texter och så.
I. Tycker du att du fått bra chanser, bra möjligheter till att lära dig engelska och
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E. Ja, sådär. Genom glosor och sånt. Men inte lika mycket som jag velat. Jag skulle
helst vilja tala mer så att, det kunde ha kommit nån som är född ja på engelska eller
nånting, vad som helst.

Klasskamraterna kan i undervisningssituationen erbjuda en stimulerande arbetsmiljö.
E. Det är viktigt att man är med andra som försöker.

Eleverna har också i sina svar givit förslag till förändringar av undervisningen.
E. Jag tycker vi har för stela lektioner. Man ska kunna göra lite mer kreativa saker
och göra små arbeten och planscher och kanske titta på någon fransk, enklare film
och kanske översätta franska låtar och göra lite mer varierat...för jag tror att om det
blir roligare, så orkar man ju anstränga sig mer för ämnet...
Sammanfattande kommentar

Avsikten med frågan var att ta reda på elevers åsikter om "skolans möjligheter att skapa
goda inlärningstillfällen". Möjligheterna att lära sig språk i skolan kan bero på läraren,
de egna insatserna eller sättet att undervisa. Klasskamraterna kan ses som en källa till
arbetsgemenskap eftersom man kan hjälpas åt och är tillsammans med andra som också
försöker. Eleverna ger i sina utsagor också uttryck för att vissa förändringar borde göras
i undervisningssituationen som att läsa böcker på engelska, prata två och två och prata
fritt. Det som allmänt uppskattas är när läraren går igenom stoffet långsamt så att alla
hänger med och att läraren ser till att alla har förstått.
Elevers uppfattningar om möjligheterna att lära sig främmande språk utanför
skolan

Huvudfråga:
Vilka möjligheter har du att komma i kontakt med främmande språk utanför skolan?
Följdfrågor:
Vilken engelska lär du dig utanför skolan och hur går det till? Har du nytta av det du
lärt dig utanför skolan?
Eleverna har rika möjligheter att komma i kontakt med främmande språk via massmedia, utländsk litteratur, släktingar i främmande länder samt vid utlandsvistelser.
På frågan hur man lär sig svarar eleverna att det är genom att man lyssnar när andra
pratar.
I. Du har inte funderat på hur du lär dig i dom här situationerna? E. Man lyssnar på
andra när dom pratar.
E. Jag tror att jag snappar upp det automatiskt, utan att jag tänker på det, på engelska filmer.
I. Möter du engelska utanför skolan?
E. Jo, lite...Jag hade en kompis som...Hennes pappa var från England och då lärde
jag mig mycket utav honom...
I. Din kompis var tvåspråkig då?
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E. Ja, nästa år skall jag åka på språkresa och då hoppas jag det går bra med språket.
I. Vilket land skall du åka till?
E. England och bo hos familj

En annan elev lär sig engelska via Internet,
E. Data... det är mest Internet... om man surfar och så...och så 'chattar' man med
folk och då har man väldig nytta av att kunna engelska.

Det som eleverna tycker att de lär utanför skolan sig av främmande språk är ord, glosor,
och vardagsuttryck. Man ökar alltså sitt ordförråd.
E. Jag lär mig mer i skolan, skulle jag vilja säga. I. Man lär sig inte olika saker?
E. Man lär sig mer grammatik i skolan men glosor och ord och sånt snappar man
upp på TV-program och uttryck och sånt.
E. Ja, kanske slang och dialekt och så...och sen så ... Franska filmer... Fransmännen
pratar ju ganska snabbt och då lär man sig att försöka uppfatta vad dom säger. Man
försöker.
Sammanfattande kommentar

Det finns många möjligheter att lära sig ett främmande språk utanför skolan, t.ex.. genom massmedia och genom att besöka andra länder. Det man lär sig via media är främst
uttal och genom filmerna i TV lär man sig om kulturen i det främmande landet. Man lär
sig också från filmerna i TV att använda orden. Sätten att lära sig ett språk via ett media
är enligt elevernas utsagor att man hör engelska och ser texterna samtidigt och då lär
man sig. Eleverna uppfattar att de snappar upp automatiskt genom att de hör ord och
meningar upprepas. De lyssnar och försöker att förstå innebörden i orden.
Det man upplever att man har med sig från skolan till världen utanför är grunden till
språket och eleverna uppfattar det så, att man måste kunna lite när man skall lära sig och
de grunderna får man i skolan. Det man lär sig utanför skolan är svåra ord och att bilda
meningar så att man kan prata. Den engelska man lär sig utanför skolan har man nytta
av i skolan och tvärtom, man kan t.ex.. använda det man hört i filmer i uppsatsskrivning.
Elevers uppfattningar om ansvarstagande och inflytande över den egna läroprocessen i främmande språk

Huvudfrågor:
Hur ser du på det här att du ska ta ansvar för din egen inlärning?
Hur ser du på det här att du som elev ska ha inflytande över undervisningen?
Följdfrågor:
Vad menas med att ta ansvar? Tar du ansvar?
Kan du påverka undervisningen?
Tre huvudsakliga kategorier kunde urskiljas i elevernas svar. Att ta ansvar innebär:
1. att göra läxor och jobba på och inte störa klassen och hindra andra
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2. att välja vad man vill göra och framföra åsikter
3. att sätta upp mer eller mindre långsiktiga mål i livet.
E. Att ta ansvar att ta hem läxor, att nu måste jag lära mig det här och nu måste jag
skriva klart det här och så.
E. Vi har en väldigt öppen relation med våran fröken och vi säger våra synpunkter
och hon ändrar på det...
E. Om man har mål i livet, om man vill bli något så måste man nog anstränga sig
för det. Jag kan ju inte bara sitta och vänta att allting ska komma farandes till mig
och tro att det kommer in i huvudet av sig självt, men om jag sätter mig ner och
tänker jag klarar det här, jag vill lära mig och jag själv liksom bestämt det för mig
själv då gör jag det. Om jag liksom är negativ kan jag säga jag vill inte lära mig, då
skiter jag i det då gör jag bara det, liksom det är mitt val. Då kan man inte skylla på
nå'n annan.

När eleverna tillfrågas om vad det innebär att ha inflytande i klassrummet uppger de att
det betyder att läraren och eleven kan prata om vad de tycker man skall göra och vilka
övningar som ger mest. Får eleverna ha inflytande upplever de enligt egna utsagor att
undervisningen blir lättare och att man får lära sig det som är intressant. För den enskilde eleven stärker det självförtroendet på det sättet att eleven blir säkrare på sig själv och
får mer energi. Andra menar att det kan vara svårt att utöva något inflytande på språkundervisningen.
Sammanfattande kommentar

Att ta ansvar innebär för eleverna att göra sina åligganden och att inte störa andra. Man
kan tänka sig olika former av ansvar där läraren t.ex.. har ett grundansvar för att eleven
når betyget Godkänd, men att det är elevens ansvar att nå högre betyg. I ansvarstagandet
kan också enligt eleverna ligga att framföra åsikter till läraren om förändringar som man
önskar för att undervisningen skall förbättras. Ytterligare en uppfattning om vad ansvar
innebär är att man som elev skall sätta upp mer långsiktiga mål. Att ta ansvar för det
egna lärandet kan uppfattas som något både bra och dåligt. Den risk som eleverna ser
med att de har ansvaret är att arbetet kan inriktas ensidigt på det som är roligt och ett
undvikande av allt tråkigt. Eleverna ser i stort sett positivt på att ha inflytande på undervisningen och menar att detta påverkar både den enskilde och gruppen i positiv riktning.
Sammanfattning av och reflektioner kring analys av intervjuer med elever i år 9

Tonvikten när det gäller att kunna ett språk ligger hos eleverna på att prata språket. Det
finns olika graderingar i språklig förmåga där tyngden kan ligga på att antingen nöja sig
med att vara förstådd eller att ställa krav på att man skall kunna konversera. En annan
uppfattning om vad som kan ligga i begreppet kunna ett språk är att man inte bara skall
kunna prata utan också skriva ett språk för att kunna säga att man kan språket.
Ett uppnåendemål i engelska i år 9 är att eleverna skall delta aktivt i samtal. En uppfattning som finns om hur man pratar och skriver i språkundervisningen är att läraren håller
sig nära boken både i tal och skrift. Eleven kan då uppleva att han/hon varken får läsa
eller skriva på språklektionen.
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Möjligheterna att lära sig språk i skolan kan bero på de egna insatserna, sättet att undervisa eller läraren. Hur mycket man pratar det främmande språket i klassrummet beror
kanske inte alltid på läraren utan kan vara avhängigt de övriga eleverna. Klasskamraterna spelar en roll genom att det i klassrummet kan utvecklas olika atmosfärer som bidrar
till att den enskilde eleven känner sig accepterad eller illa berörd, t.ex.. när kamraterna
inte hänger med och bara sitter och stör. Det känns bäst tycker eleverna om alla pratar i
klassrummet. Klasskamraterna kan också ses som en källa till arbetsgemenskap eftersom man kan hjälpas åt och är tillsammans med andra som också försöker lära sig.
Möjligheterna att lära sig ett främmande språk utanför skolan är stora genom media,
litteratur och besök i främmande länder. Genom TV hör man engelska från olika regioner talas. Till viss del kommer man också genom TV i kontakt med olika kulturer. Genom media utökar eleverna främst sin vokabulär. Enligt en del elevers utsagor lär man
sig språket då man hör det och samtidigt ser texterna. Eleverna uppfattar att de snappar
upp automatiskt genom att de hör ord och meningar upprepas. De lyssnar och försöker
att förstå innebörden i ett naturligt sammanhang.
Det man upplever att man har med sig från skolan till världen utanför är grunden till
språket och eleverna uppfattar det så att man måste ha en viss grundkunskap för att också lära sig utanför skolan och de grunderna får man i skolan. Den engelska grammatiken
lär man sig i skolan. Den engelska man lär sig utanför skolan har man nytta av i skolan
och tvärtom. T.ex. kan man använda det man hört i filmer i uppsatsskrivning.
I olika klasser skapas olika klassrumsklimat som bestämmer vad som är tillåtet och acceptabelt.
Elever i skolår 9 är mer kritiska till språkundervisningen än vad eleverna i skolår 5 är.
De har även förslag till förändringar som bör göras.
Man är i denna ålder väl medveten om att individen själv har ansvaret för sitt lärande
och tar gärna själv på sig det också. Man debatterar också omkring vad det kan innebära
för den enskilda individen att inte kunna ta ansvar. Man funderar också på om ansvar är
något man kan lära sig och även om betydelsen av att kunna ta ansvar senare i arbetslivet. Det där att ta ansvar för sitt lärande ställer till problem när det finns en osäkerhet
inbyggd om t.ex.. vad man skall lära från böcker. De som inte kan ta ansvar behöver
hjälp enligt eleverna.
Att ta ansvar innebär för eleverna att man gör sina åligganden och att man inte stör
andra. Man kan tänka sig olika former av ansvar där läraren t.ex.. har ett grundansvar
för att eleven når betyget Godkänd, men att det är elevens ansvar att nå högre betyg. I
ansvarstagandet kan också enligt eleverna ligga att framföra åsikter till läraren om förändringar som man önskar för att undervisningen skall förbättras. Ytterligare en uppfattning om vad ansvar innebär är att man som elev skall sätta upp mer långsiktiga mål.
Att ta ansvar för det egna lärandet kan vara något både bra och dåligt. Den risk som
eleverna ser med att de har ansvaret är att arbetet kan inriktas ensidigt på det som är
roligt och ett undvikande av allt tråkigt. Eleverna ser i stort sett positivt på att ha inflytande på undervisningen och menar att detta påverkar både den enskilde och gruppen i
positiv anda. Inställningen hos elever i år 9 till att ha inflytande över undervisningen är
positiv. Att kunna påverka den egna arbetssituationen är enligt eleverna energi- och
motivationsskapande och ger en säkerhet hos eleven enligt eleverna själva. De vill dock
att initiativet till elevinflytande skall tas av läraren. Det är alltså läraren som skall närma
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sig eleven. De ger också förslag på olika modeller för elevinflytande. Dessa modeller
innebär oftast kombinationer av eget ansvar och styrd verksamhet. Ett annat förslag är
att arbeta med eget arbete under hela perioder för att undvika en splittring på alltför
många områden.
Elever i gymnasieskolan år 2

Elevers uppfattningar om vad begreppet att kunna ett främmande språk innebär
Huvudfråga:
Vad tycker du att det innebär att kunna ett språk?
Enligt elevernas svar finns det tre olika uppfattningar om vad begreppet kunna ett språk
kan ha för innebörd:
1. begreppet kunna innebär att göra sig förstådd och föra en dialog
2. uttrycket kunna ett språk innebär att man kan skriva, prata och förstå utan krav på
grammatisk korrekthet
3. begreppet kunna lägger in krav på att kunna språket "flytande" och även grammatiskt korrekt.
E. Det beror på hur man ser det... man ska kunna kommunicera och göra sig förstådd och mest förstå vad dom andra säger... kanske inte kunna säga lika mycket
som dom...eller lika bra som dom säger... Man ska kunna göra sig förstådd.
I. Jag kan säga att jag kan språket om jag bara klarar mig som turist.
E. Jag tycker att man klarar sig på det i alla fall... men om man flyttar till landet
måste man kunna tala mer.
I. Om man säger att man kan ett språk, beror på vilken situation man är i? E. Ja
precis.
E. Jo, man kan säga att man kan ett språk om man kan förstå och prata det, men
inte skriva det, för då kan man språket ändå, men man kan det inte bra...Det är väl
dom tre grejerna som är det viktigaste...att skriva, prata och förstå det...Sen om
man inte kan dom grammatiska reglerna...det kan man väl vara utan.

En uppfattning tyder på att eleverna i begreppet lägger in att kunna språket flytande.
E. Att kunna ett språk... då kan man det flytande och då kan man delta i diskussioner och titta på TV utan text och man kan det...Man kan också...göra sig förstådd
på ett språk, utan att kunna det så bra. Att kunna ett språk är att kunna allting
flytande och kunna stava och läsa och grammatiken också.
Sammanfattande kommentar

Bland gymnasieeleverna finns den uppfattningen att turistengelskan är otillräcklig för
att säga att man kan ett språk. I att kunna ett språk lägger man in att föra en dialog och
att göra sig förstådd. En annan uppfattning är att man i begreppet kunna ett språk lägger
in att prata och skriva bra samt förstå men utan krav på grammatiskt korrekthet. En
tredje uppfattning är att man för att kunna ett språk inte bara skall prata det flytande
utan att det även skall skrivas grammatiskt rätt.
Elevers möjligheter att bedöma de egna färdigheterna

Huvudfråga:
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Tycker du att du själv kan avgöra vad du kan i engelska resp. tyska, franska, spanska? Känner du att du kan bedöma dig själv?
Följdfrågor:
Tycker du att dina och lärarens bedömningar stämmer överens?
Finns det saker som du kan men som inte kommer fram genom det du gör på lektionerna?
När det gäller vem som kan bedöma vad eleven kan, finns uppfattningar i följande tre
kategorier:
1. att det är svårt rent generellt att bedöma
2. att läraren ibland kan göra bedömningen (beror på hur läraren gör bedömningen)
3. att eleven själv är den som kan avgöra eftersom läraren lägger tyngdpunkten mer vid
grammatik och stavning och inte vet hur mycket eleven kan prata.
En elev som tycker det är svårt att bedöma vad han/hon själv kan, talar också om skillnader mellan språken.
I. Tycker du att du själv kan avgöra vad du kan i engelska respektive franska?
E. Det är lite svårt, i alla fall i franskan, tycker jag. Där är det svårare än i engelskan, för där har jag ju inte facit alls, men i engelskan... Läraren är inte så himla
långt före en själv, på något sätt. Vår fransklärare är i Frankrike flera gånger om
året och behärskar det helt och hållet och det är ju bara att babbla på, men engelskan... Där är det närmare lärare och elev där i kunskapen, tycker jag. Just det du sa
att betyget talar om för andra vad man kan... Det är en känslig del. Jag har alltid
haft bra betyg och det är jobbigt ibland, för man får press på sig utifrån...eller man
sätter press på sig själv, att någon annan vet om vad jag har i betyg där och förväntar sig en massa av mig.
I. När du får en bedömning av din lärare, brukar ni vara överens och ha samma
synpunkt?
E. Ja...Det brukar det nog...det är godkänt så...

En uppfattning är att det är eleven själv som kan avgöra vad han eller hon kan.
E. Ja, jag kan nog avgöra vad jag kan. Hur mycket och hur bra jag kan det, kan jag
avgöra. Jag vet att jag kan prata... Om det är ett prov med tio glosor och jag skriver
fel på sju, så är det ju helt klart att man kan avgöra, men hon kan inte avgöra om
jag är bra på att sitta och småprata, för hon kanske aldrig gör det med mig...Det är
möjligt att det aldrig kommer fram i skolan, men det är ju ändå inte det dom går på.
Dom går på grammatik och stavning...
Sammanfattande kommentar

Elever är av den uppfattningen att de själva kan avgöra vad de kan därför att lärarna
bedömer mer utifrån färdigheterna i grammatik och stavning och vet ej hur mycket eleven kan tala språket. I de språk där eleverna inte kommit så långt i sina kunskaper förefaller det att vara svårare för dem att bedöma de egna kunskaperna.
Elevers uppfattningar om att öva färdigheterna tala och skriva i främmande språk

Huvudfråga:
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Hur tycker du att man bäst tränar på att tala respektive skriva ett främmande språk i
skolan?
Följdfrågor:
Hur brukar du träna på att tala ett främmande språk i skolan?
Hur mycket tränar ni i klassen på att tala fritt och på att skriva ett främmande språk?
Elevernas utsagor visar på i huvudsak tre kategorier beträffande i vilken utsträckning
man kommunicerar på främmande språk i skolan:
1. det främmande språket förekommer i ringa omfattning i både tal och skrift i klassrummet
2. man pratar om texten och skriver små projekt utifrån ett bestämt ämne t.ex.. ett land.
3. formerna för att kommunicera det främmande språket är relativt fria och innebär att
man får skriva dagböcker, recensera filmer och skriva uppsatser. Det främmande
språket pratas hela tiden.
E. Om man bara talar det språket i klassrummet. Det är bäst. I. Hur mycket blir det
att ni talar då?
E. När vi läser och så... Det har väl hänt någon gång att man har sagt något på engelska.
I. Hur brukar ni göra när ni tränar på att skriva engelska?
E. Skriver och översätter...Vi skriver dialoger och små uppsatser på två, tre sidor.
Det är rätt bra.
I. Uppsatser E. Ja
I. Vad är det som gör att de är bra?
E. Då får man skriva om det man kan...Då behöver man inte leta i så mycket böcker...Om jag ska skriva om en bil...Hur många delar på en bil kan jag på engelska?
Ratt och däck och så...
E. Om man börjar med engelska i fyran, så på mellanstadiet ...i sexan kan man
börja lära sig prata.
I. Men man ska bygga upp en bas, innan man börjar prata? E.Mm
I. Tror du eleverna blir säkrare då?
E. Mm ...för då har dom en grund dom kan jobba på hela tiden I. Att dom inte har
denna grunden idag...
E. Kan vara att det är så tyst i klassrummen, tror jag, för min lillebror har problem i
engelska.
I. Om du sitter bredvid någon som håller sig till att bara prata engelska...gör du det
också?
E. Nä...
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Vi arbetar i projekt och ska skriva om det...Vi skriver egna meningar.
I. Vad kan det vara för projekt då?
E. Vi skriver om ett land och då kan vi ta en engelsk eller svensk bok om landet
och så översätter vi texten
E. I engelska gör vi så att läraren alltid talar engelska på lektionerna och vi är alltid
tvungna att tala engelska också och det sköts mer eller mindre bra, men det är
ganska viktigt att man talar det hela tiden på lektionerna...
Det är egentligen inte träning på att tala, utan det är själva talandet, att man använder det som ett redskap och kommunikationsmedel... Jag tror att det är mycket viktigare att man kan använda det som ett naturligt kommunikationsmedium då, än att
öva in vissa fraser och talteknik eller så. Det är bättre att man kan använda det...
I. Kan du ge exempel på hur ni tränar er i att skriva fritt i engelska och tyska och
franska?
E. Väldigt fritt skrivande är ju det här som vi gör i engelska, att vi har en dagbok,
där vi skriver varje lektion vad vi har gjort. Vi har väldigt fria lektioner och vi får i
stort sett göra allt vi vill och då får man skriva i sin dagbok och berätta vad man har
gjort och det är ju ganska fritt skrivande och det kanske är bra...
E. I tyskan har vi inte skrivit mycket. I. I franskan då?
E. Det är lite mer styrda saker där
I. I engelska då, förutom att skriva dagbok, skriver ni någonting annat mer sammanhängande?
E. Ja, recensioner på böcker och filmer och lite sånt...små uppsatser om litteraturhistoria.
Sammanfattande kommentar

Avsikten med frågan var att få elevers synpunkter på hur de bäst övar förmågan att
kommunicera muntligt och skriftligt på det främmande språket i skolan. Några elever
lyfter fram betydelsen av att tala språket under lektionstid. I övrigt handlar svaren mest
om hur det går till idag och eleverna ger uttryck för följande uppfattningar om hur språken talas och skrivs i klassrummet. Det finns den uppfattningen att man talar och skriver
i ringa omfattning i klassrummet. En annan uppfattning är att man pratar om texten och
skriver små projekt utifrån ett bestämt ämne t.ex.. ett land. En tredje är att man pratar
engelska hela lektionerna och att man fritt får skriva uppsatser, dagböcker och filmrecensioner.
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Elevers uppfattningar om möjligheterna att lära sig främmande språk i skolan

Huvudfråga:
Får du genom skolan bra möjligheter att lära dig engelska resp. tyska/franska/spanska?
Följdfrågor:
Vad har haft störst betydelse för din inlärning av språk i skolan?
Vill du förändra något i språkundervisningen?
Möjligheterna att lära sig ett främmande språk varierar med den enskilde individen,
dennes vilja och motivation. En annan uppfattning är att huruvida möjligheterna finns
eller ej är avhängigt läraren och en tredje uppfattning är att det är i själva undervisningssituationen som möjligheterna finns.
E. Ja, man har ju alla möjligheter
I. Möjligheterna finns, men man måste ha en egen vilja?
E. Ja, i alla fall för dom lärarna jag har haft då... Vissa har haft dåliga och andra
bättre...men dom lärare jag har haft, så har man kunnat lära sig det flytande, om
man verkligen gått in för det.
E. Jag tror läraren har väldigt stor roll...Hur dom lägger upp undervisningen...Det
spelar stor roll hur man lär sig.
E. På högstadiet hade jag bra möjligheter, för då hade vi mycket engelska och
språk överhuvudtaget. På gymnasiet finns det säkert jättebra möjligheter om man
väljer estetisk linje eller vad det heter.
I. Humanistisk?
E. Ja, så heter det kanske...Där kan man säkert välja jättemycket språk och få det
jättebra, men jag tycker inte man får särskilt bra möjligheter att lära sig på
Bygg...Det går inte att lära sig något. Jag har inte lärt mig något alls på gymnasiet.
I. Nä jag reagerar på att du nästan har en känsla av att du går bakåt...
E. Ja, men jag använder ju inte min engelska heller...Man gjorde ju det i sjuan, åttan och nian, för då var man tvungen att prata engelska tre dagar i veckan...men nu
så...Vi tittar bara på film.
E. Dom har ju infört så att man inte får...Dom har ju kommit på att dom som väljer
Bygg eller Fordon inte vill ha engelska egentligen och om jag får erkänna så...Ja,
det är ju bra att kunna engelska och jag kan ju engelska, men jag kan inte lära mig
det här, när jag håller på med så mycket annat...så...Dom har infört det i systemet
att man inte får ut sitt...Man får inte... Vad heter det...
I. Examen?
E. Jo, det får man ju, men man får inte någon lärlingsplats hos någon byggmästare
om man går ut med ofullständigt betyg...så då måste man ju genomgå engelskkursen
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Det är svårt att avgöra vad som har störst betydelse när man skall lära sig ett språk.
I. Vad tror du haft störst betydelse i undervisningen, för det du kan idag i engelska
och franska?
E. Störst betydelse? Jag vet inte...glosor är det absolut viktigaste
I. Men är det kamraterna eller är det miljön i skolan i allmänhet eller är det läromedel ni har använt? Finns det något som har varit särskilt viktigt för dig?
E. Det är en blandning mellan allting, både kompisar och TV och musik och data
och ...läromedel också, självklart.

Skolan erbjuder en bra grund att stå på när det gäller språken. Eleven upplever sig ha
fått en grund i tyska, franska och spanska. Däremot kan man finns det elever som finner
det svårt att läsa så många ämnen. Dessa tvingas ibland att göra prioriteringar mellan
ämnen för att klara ut sin situation.
De förslag till förändringar av undervisningen som eleverna ger är att det främmande
språket bör talas på lektionen och att läraren skall kontrollera att alla förstått så att ingen
elev sitter och halkar efter.
E. När man inte fattar någonting... så blir det så att läraren går vidare, för han tror
att alla förstår...och när man var liten kunde man inte med att säga till att man inte
förstod, när hela klassen hörde...Då sa man att man förstod och så gick han vidare
och då fattade man inte det heller och man kunde inte det innan, så då höll det på
så... Då blev det ju tråkigt.

Klasskamraterna har en stor betydelse för vilka betingelser för inlärning som skapas i
klassrummet. De spelar en stor social roll genom att man kan prata och ha skoj tillsammans och testa om man förstår.
Sammanfattande kommentar

Avsikten med frågan var att ta reda på elevers åsikter om "skolans möjligheter att skapa
goda inlärningstillfällen". Eleverna menar att möjligheten att lära sig finns i skolan men
att det beror på den egna viljan och motivationen om man lär sig främmande språk. En
annan uppfattning är att om möjligheterna finns eller ej beror på läraren och en tredje
uppfattning är att det är i själva undervisningssituationen som möjligheterna finns.
Klasskamraterna kan i klassrumskontexten forma vad som är tillåtet och möjligt att göra
och därmed vara både en källa till inspiration och ett hinder för vidare utveckling.

Elevers uppfattningar om möjligheterna att lära sig främmande språk utanför
skolan

Huvudfråga:
Vilka möjligheter har du att komma i kontakt med främmande språk utanför skolan?
Följdfrågor:
Vad lär du dig utanför skolan och hur går det till?
Har du nytta av de främmande språken du lär dig utanför skolan?
De möjligheter eleverna har att lära sig ett främmande språk utanför skolan är via TV,
dator, att "chatta" på nätet, att läsa böcker på främmande språk och att besöka släktingar
i främmande länder.
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Vad är det då man lär sig via dessa medier och kontakter med människor i främmande
länder? Eleverna skriver att de får vissa grunder i skolan när det gäller språken och att
de sedan kan lära sig mer av både tal och skrift utanför skolan. Det är framför allt
grammatiken som eleverna lär sig i skolan och som de inte kan lära sig någon annanstans.
Utanför skolan lär sig eleverna hur de skall använda det främmande språket och hur
andra använder språket.
E...man hör ju språket hela tiden. Det tror jag är en jättestor fördel, att ha engelsk
TV...hör ju speciella uttryck och så
E. Det är väl nya ord...det är ju inte något grammatiskt direkt, utan det är nya ord...i
musiken så har man alltid sagt ett ord på ett sätt och så hör man att dom säger det
på ett annat sätt och då får man höra hur det ska uttalas.
I. Lär du dig att skriva bättre genom kontakterna med språk utanför skolan?
E. Ja, det är Internet då, för då skriver man mycket om man chattar...Det vanligaste
språket är ju engelska och då skriver man på engelska.

En elev tycker att hon via de elektroniska hjälpmedlen tillägnat sig en attityd till engelska som underlättar inlärandet och fått en beredskap att lära sig engelska.
I. Vad är det du lär dig för någonting i engelska utanför skolan, som du tycker tillför någonting?
......
E. Det är väl mer det här ...attityden mot engelska...Vissa har ju den här...när dom
söker information på Internet...att dom söker bara på svenska och då är det ju ganska begränsat, men jag har fått en ganska bra attityd, så jag kan lika gärna ha texter
på engelska och det är mer naturligt för mig.

Eleverna anser att man lär sig vardagsuttryck.
E. Mer slang och så...det är inte så grammatiskt rätt och så i filmerna.

Eleverna ger i sina utsagor en ganska målande beskrivning av hur man lär sig språken
via olika media utanför skolan. När de ser filmer på TV lär de sig språket genom att inte
titta på texten.
I. När du möter språken, mycket genom TV:n, lär du dig något av det?
E. Av TV?
......
E. Ja, det tycker jag faktiskt. Jag kan tycka att jag lär mig engelska bättre av TV
med text också...för då kan man försöka att inte titta på texten och se om man förstår och är det något man inte förstår, hoppar man ner på texten och kollar det, så
på det viset tycker jag ofta man ser på engelska texter utan text...

Man lär sig när man ser sammanhang och letar efter ord. Även om man inte möter språken utöver engelskan särskilt ofta, kan man ta vara på de tillfällen som ges för att försöka förstå vad som sägs.
I. Det händer ju att det är franska och tyska på TV...Har du försökt lyssna någon
gång där?
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E. Ja, det har jag väl, men man förstår inte hela...Man kanske förstår sammanhanget, men inte tillräckligt för att kunna hänga med, om man inte har texten.
I. Du behöver texten som stöd då, fortfarande?...
E . Men man lär väl sig att jämföra texten och genom att man lyssnar samtidigt...
E. Man får större ordförråd och så lär man sig att lyssna, om man lyssnar mycket
på filmer...så lär man sig leta efter ord som man hört...
E. Om man kollar på TV, möter man ju olika språk...Ibland kommer det spanska
filmer och då brukar jag spela in dom, för jag tycker det kan vara bra att ha...
I. För att pröva om du själv klarar spanska då?
E. Ja, för jag tycker att det är roligt när man förstår. I början förstod man ju ingenting. Därför tycker jag att det är häftigt att kolla filmerna senare och då förstår man
ju.
I. Man kan titta på dom med jämna mellanrum då?
E. Ja, precis, eller jag har några stycken olika så kan man välja och det är kul.

Det man har lärt sig av språk utanför skolan har man nytta av när man skriver i skolan.
Ord som man inte haft i skolan kanske man känner igen från en film.
I. Det här du lär dig utanför skolan, har du nytta av det när ni har engelska i skolan?
E. Ja.
I. Tvärtom då...har du nytta av det du lär dig i skolan utanför skolan?
E. Jag har inte lärt mig så mycket engelska på gymnasiet, men det gör man nog. I.
Men du tycker att det har planat ut på gymnasiet?
E. Jag har inte lärt mig så mycket engelska på gymnasiet.
I. Tycker du att du i skolarbetet får nytta av dom grejerna som du lär dig av språket
utanför skolan?
E. Ja, det gör man ofta. Om man får en text i skolan som man inte läst förut, men så
har man hört dom på TV och då vet man ungefär vad det betyder, så det har man
nytta av. Man lär sig alltid något nytt.
Sammanfattande kommentar

Avsikten var att ta reda på vilka möjligheter eleverna har att lära sig ett främmande
språk utanför skolan och frågan kan delas in i tre delar, dels vilken kunskapsinformation
som finns utanför skolan såsom TV, musik, dator, böcker, andra människor osv., dels
vad eleverna lär sig via dessa informationskanaler såsom de vanligaste orden, stava, nya
meningar osv., och dels hur eleverna lär sig. Möjligheterna att lära sig engelska inte
bara i skolan utan också utanför den är idag stora. Det finns ett stort utbud av engelska
filmer på olika TV kanaler, mycket engelsk litteratur av olika genre och
datorprogrammen är oftast på engelska. Däremot har eleverna ej så stora möjligheter att
höra andra språk såsom tyska, franska och spanska. Det eleverna lär sig av olika media
är huvudsakligen nya ord, slanguttryck och att förstå sammanhang medan man i skolan
lär sig
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grunderna som behövs för att överhuvudtaget tillägna sig kunskaper utanför skolan och
att prata och skriva grammatiskt rätt.
Elevers uppfattningar om ansvarstagande och inflytande över den egna läroprocessen i främmande språk

Huvudfrågor:
Hur ser du på det här att du ska ta ansvar för din egen inlärning?
Hur ser du på det här att du som elev ska ha inflytande över undervisningen?
Följdfrågor:
Vad menas med att ta ansvar? Tar du ansvar?
Kan du påverka undervisningen i främmande språk?
I begreppet ansvar lägger eleverna att sköta sina åligganden genom att förbereda sina
läxor och läsa på till proven.
E. Ta ansvar...Ta ansvar...Man går inte in till ett prov utan att läsa på...Då har man
tagit sitt ansvar för sina studier, om man har läst på innan provet.

Vem är det då som skall ha ansvaret? Eleverna vill att läraren skall ta ansvar därför att
eleven tidigare inte själv är inskolad i att ta ansvar. Hur det är att bli satt i en beslutssituation när man inte prövat på det tidigare beskriver en av eleverna på följande sätt.
E. Man är skolad sen första klass att läraren bestämmer och att jag gör som dom
säger. Om dom frågar "Vad vill ni göra?" Så tänker man "Vad menar du?" Ska inte
du bestämma? Vad är det nu?" Man fattar inget. Man vet ju inte vad man ska göra
och man är inte van vid det på något sätt. Det är en helt ny situation. "Vad menar
du ska jag hitta på någonting nu?"
I. Det funkar inte?
E. Nä, det blir mer att man undrar när vi sk ha prov och så...Det är det man fått lära
sig
I. Det funkar inte för alla?
E. Nä, jag tror inte det...Det är ganska bra, för lärarna kan ju gå omkring ganska
fritt och vara där det behövs...
I. Men på något sätt om man började så tidigt och följde upp det hela vägen, skulle
det vara skillnad när man kommer till gymnasiet?
E. Ja verklige, men sen är det svårt att bestämma någonting om hur jag ska lära mig
någonting som jag inte vet någonting om ...Det är ju ändå läraren som vet vad som
är bäst, så egentligen vet jag inte om det kan bli bättre än att han lägger fram sina
förslag och att man får prata igenom dom och bestämma sig, för att komma med
helt egna förslag när du inte alls...Han eller hon är utbildad...
Ansvar för inlärning just nu ...är att gå hem och göra sina läxor.

Det är bra att få ta ett eget ansvar men tanken på betyget kan vila tungt över eleverna.
I. Det är viktigt att man tar ansvar.
E. Ja, fast oftast så gör man inte det. Ett prov spelar ju liksom ingen roll på tre
år...Så tänker man ibland...Man orkar ju inte...
I. Men om det blir så att man inte gör det här...många gånger...
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E. Men man har ju alltid betyget som man går och tänker på ...varenda jävla dag.
I. Det gör man?
E. Ja, varenda dag. Det gör man verkligen.
I. På något sätt det här att man tar ansvar...
E. Det är på grund av betyget.

Eleverna kan uppleva att det måste finnas gränser för elevers ansvarstagande.
I. Det kan var svårt att ha disciplinen för att ta ansvar?
E. Ja, just nu är det faktiskt för mycket, för nu ska man göra det i varenda ämne.
Nu ska alla göra arbeten och om man gör några övningar tills i morgon, så kan man
strunta i lektionerna idag...Inte riktigt så, men det är mycket sånt som och då undrar
man om man ska göra allting själv, utan hjälp...I och med att jag läser franskan
själv blir det ju väldigt mycket eget initiativ och eget ansvar och då blir det tufft i
alla andra ämnen också...Det är både bra och dåligt, tycker jag.

Många elever är tveksamma till att ta ansvar och ifrågasätter om det egentligen är så
bra.
E. Om man jämför en grupp som tar väldigt mycket ansvar och en grupp där det är
väldigt lärarstyrt...Jag tror att dom kanske lyckas ungefär lika bra...så jag är lite
tveksam till det här att ta ansvar, om det ändå är ganska bra

Att ha inflytande tycker eleverna är bra och de har det till viss del och i vissa ämnen.
Elevernas utsagor visar att om eleverna har inflytande går de in för att lära sig, det blir
bra stämning i klassrummet, och de lär sig mer och lyssnar mer. Eleverna uppger en risk
med att ha för mycket inflytande och det är att man väljer bort tråkiga saker.
I. Vilket inflytande skall du ha i språksituationen?
E. Det är väl just det med planering och så där...eller vad det ska innehålla också,
lite. En del lärare gör så att dom lägger större vikt på någonting...men det kanske
dom flesta eleverna behöver någonting annat och så ska man kunna bestämma det
själv, att man vill lägga ner större...
......
E. Ja om...En del vill lära sig mer grammatik och då kan dom få möjlighet att lära
sig det, utan att läraren säger "Nä jag har inte tänkt att vi ska lära oss det" för om
dom vill lära sig det, tycker jag dom ska få göra det.
Sammanfattande kommentar

Att ta ansvar är något som inte alla elever klarar av. Elevernas svar tyder på att detta att
ta ansvar är något som passar duktiga elever. Ansvar för den egna läroprocessen kan bli
betungande särskilt om man skall ta ansvar för sitt lärande i alla ämnen. Att ta ansvar
för sin inlärning förknippas oftast med att ta ansvar för sina betyg genom att göra sina
läxor och förbereda sig för prov. Möjlighet att påverka den egna arbetssituationen är
något som upplevs positivt av eleverna samtidigt som man är medveten om de risker det
innebär i form av möjligheter att välja bort tråkiga moment.
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Sammanfattning av och reflektioner kring analys av intervjuer med elever i år 2 i
gymnasieskolan

När eleverna i gymnasieskolan skall beskriva vad det innebär att kunna ett språk lägger
de ambitionsnivån olika högt. Att kunna ett språk kan för en gymnasieelev antingen
innebära att man gör sig förstådd och kan ha en dialog, att man kan skriva, prata och
förstå utan krav på grammatisk korrekthet eller att man kan allting flytande och grammatiskt riktigt.
Om detta jämförs med vad elever i år 9 menar med att kunna ett språk ser man en progression med avseende på vilken ambitionsnivå eleverna beskriver. Dock finns det fortfarande elever i år 2 i gymnasieskolan som tycker att det är tillräckligt att göra sig förstådd och att kunna ha en enkel dialog.
Elever i gymnasieskolan ger uttryck för att de på olika sätt kommer att få användning av
sina språkkunskaper. Det kan vara semesterresor, studier och arbete utomlands, arbeten
i Sverige som kräver språkkunskaper och många situationer i den svenska vardagen där
språkkunskaper underlättar vardagslivet. Speciellt gäller detta engelska.
På olika sätt erbjuds möjligheter att lära sig främmande språk i skolan men det beror på
elevens egen vilja och motivationen om eleven lär sig språket.
E. Möjligheterna finns men man måste ha egen vilja. Det jag vill lära mig lär jag
mig. Det är svårt att hålla uppe viljan när andra inte vill.

En annan uppfattning är att om möjligheterna finns eller ej har med läraren att göra.
Läraren får t.ex.. inte gå för fort fram. Läraren skall gå in för och satsa på eleven.
E. Om inte läraren förhör så lägger man inte ner tid på det ämnet eftersom man har
så många ämnen och måste prioritera.

Enligt eleverna i år 2 i gymnasieskolan variera möjligheterna att fortsätta att utveckla de
språkliga färdigheterna och torde snarast bero på vilket program man valt. Flera elevers
utsagor vittnar om en stagnation i kunskapsinhämtandet i gymnasieskolan.
E. Det skulle ha getts bättre möjligheter och jag står kvar på samma nivå som år 6.
Om man skriver om ett land använder man bara de ord som man kan och lär sig
inga nya.

Enligt en del elevers utsagor är ansvar något som inte alla elever klarar av utan är något
som passar duktiga elever. Ansvar för den egna inlärningsprocessen kan bli betungande
särskilt om man skall ta ansvar för sitt lärande i alla ämnen. Att ta ansvar för sin inlärning förknippas oftast med att ta ansvar för sina betyg genom att göra sina läxor och
förbereda sig för prov. Bland elever i år 2 i gymnasieskolan finns den uppfattningen att
det är bättre att läraren bestämmer och de är mycket tveksamma till eget ansvar.
E. Om inte läraren kollar läxor och andra uppgifter tycker eleverna att det blir alltför slappt på lektionerna.

Sammanfattningsvis antyder svaren från intervjuerna på att det bland elever på alla stadier finns den uppfattningen att mycket ansvar vilar på dem och att det ansvar man har
är tillräckligt. Man tycker sig inte tidigare under skolåren ha tränat så mycket på att ta
ansvar och att det därför är svårt att göra det i t.ex.. gymnasieskolan. Vissa elever anser
därför att ansvarstagande är något som successivt borde ha tränats. Eleverna ömmar i
sina utsagor speciellt för de elever som inte kan ta ett eget ansvar och har svårt för sig
därför att de kommer efter redan i starten. 1 gymnasieskolan finns ansvaret för det egna
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lärandet i alla ämnen och det kan av vissa elever uppfattas som betungande. Bland eleverna finns den uppfattningen att hur mycket kunskap man tillägnar sig är helt upp till
en själv och att stödet i själva inlärningen inte alltid är tillräckligt enligt vissa elever.
Bland elever finns den uppfattningen att när de skall söka sin kunskap själva kan de
känna sig ganska utlämnade i sitt kunskapssökande. Elevernas utsagor tyder sammanfattningsvis på detta, d.v.s. att ta ansvar för det egna lärandet i alla ämnen i skolan ställer stora krav på intellektuell och emotionell mognad och stora mått av individuell självständighet.
När det gäller elevinflytande är eleverna överens om att det är bra. Fördelarna är att man
går in för att lära sig, att det blir en bra stämning i klassen och att man lär sig mer och
lyssnar mer. Lektionerna blir kort sagt roligare. Risken med elevinflytande är att man
väljer bort tråkiga saker till förmån för dem som är enklare och mer lättillgängliga men
fördelarna med elevinflytande överväger helt klart i förhållande till nackdelarna. Om
klassen skall få något inflytande är upp till läraren. Att ha inflytande och kunna påverka
kan rent konkret innebära att man får välja mellan två olika alternativ som föreslås av
läraren.
Jämförelse mellan elever i år 5 och 9 i gr och år 2 i gy

I analysen av elevsvaren finns det naturligtvis variationer, men i det följande lyfts anmärkningsvärda aspekter fram vad gäller skillnader och likheter i elevsvaren de olika
åren.
Trycket från kamraterna i klassrummet kan hämma den muntliga färdighetsträningen,
vilket i alla tre skolåren finns i elevers utsagor. Trycket är emellertid ännu större i gymnasieskolan, förmodligen därför att eleverna har större förväntningar på sig att kunna
språket. Effektivitetskravet på läraren och eleven förefaller öka över åren och i gymnasieskolan måste man prioritera sina arbetsinsatser till ämnen man anser viktigare. Elever
i år 5 uttrycker mer glädje över språket i sig, alltså språkets egenvärde, än vad eleverna
senare i skolåren gör. Trycket på läraren att utöva kontroll blir större i gymnasieskolan
än i år 5 och 9 eftersom eleven annars väljer att lägga tyngdpunkten på ett annat ämne.
Några elever har vittnat om att kunskaperna i engelska har stagnerat och att de inte lärt
sig mer i gymnasieskolan än vad de kunde på högstadiet. Orsakerna till detta kan vara
flera. Undervisningssättet kan vara för ensidigt, klimatet för lärande i klassen dåligt eller
kanske saknas motivation hos eleven själv.
Ansvaret för det egna lärandet finns redan i år 5 men innebär en ökande press på eleverna i gymnasieskolan i och med att eleverna måste tänka på sina betyg. Eleverna ger flera
förslag på modeller för ansvarstagande och redan i år 5 föreslår en elev någon form av
delat ansvar. I år 2 i gymnasieskolan föreslår eleverna modeller som innebär ett delat
ansvar men kan också tänka sig perioder av eget arbete. Att ha inflytande över undervisningssituationen är viktigt för alla elever på alla stadier men det förefaller inte vara
lika viktigt för arbetstrivseln och elevens arbetsglädje i år 5 som det är i år 2 i gymnasieskolan.
Elever i år 5, 9 och 2 i gymnasieskolan lägger tonvikten vid att tala språket. Elever i år 9
uttrycker dessutom en gradskillnad när det gäller språklig förmåga och skiljer mellan att
tala språket och konversera. Eleverna i år 2 i gymnasieskolan talar om att konversera
och föra diskussioner. Elever i år 5 och 2 i gymnasieskolan talar dessutom om att de
med begreppet kunna ett språk menar att tala språket flytande samt skriva det gramma-
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tiskt korrekt. I år 5 talar eleverna om att prata korrekt och i år 2 i gymnasieskolan talar
eleverna om grammatisk korrekthet.
Att kunna bedöma vad man kan i ett språk beror på hur långt man kommit i sin färdighetsträning i språk. Är eleverna nybörjare i språken har de svårt att veta vad de skall
kunna och har därför svårt att bedöma sina kunskaper. De har inget att referera den egna
kunskapen till. Självbedömning är en funktion av erfarenheter och mängd kunskap och
färdigheter. Eleverna litar allt mindre på lärarens bedömning ju fler år de gått i skolan.
Anledningarna till att läraren i vissa fall inte anses kunna bedöma eleverna är olika för
de olika åren. I år 5 menar eleverna att de inte alltid får visa vad de kan och att läraren
därför ej kan bedöma deras verkliga praktiska förmåga i språket. Elever i år 9 menar att
proven inte mäter hur de kan tala språket och elever i år 9 är av den åsikten att läraren
utgår från vad eleven kan i grammatik och stavning och ej elevens kommunikativa förmåga i tal och skrift.
När det gäller frågan hur eleverna övar att kommunicera muntligt och skriftligt finns
den uppfattningen bland elever både i år 5 och i år 9 att läraren håller sig nära undervisningsmaterialets innehåll. I år 2 i gymnasieskolan talar elever om att läraren håller sig
nära texten. Elever i år 9 menar att undervisningen består mycket av glosläsning och
diktamen. De önskar sig mer av fri skrivning. Bland elever i år 2 i gymnasieskolan finns
stora variationer när det gäller hur mycket man pratar under lektionerna. I vissa grupper
pratar man ej alls det främmande språket och i andra grupper talar man språket under
hela lektionerna.
När elever talar om någon form av fri skrivning menar elever i år 5 att de får skriva utifrån egna intressen, elever i år 9 får skriva fria alster och uppföra dem och elever i år 9
menar med fri skrivning att de har projekt eller skriver utifrån ett bestämt ämne. I år 2 i
gymnasieskolan kan t.ex.. ha projekt eller skriva recensioner på böcker.
I år 2 i gymnasieskolan finns en stor spridning i undervisningsformer till viss del troligen beroende på elevernas intresseinriktningar. Många på samhällsvetenskapsprogrammet läser flera främmande språk och språkundervisningen blir följaktligen mer
målinriktad.
Anser då eleverna att de genom skolan får goda möjligheter att lära sig främmande
språk? Elever i år 5, 9 och 2 i gymnasieskolan är av den uppfattningen att den egna insatsen i skolarbetet är av stor betydelse för de möjligheter skolan har att skapa goda
inlärningstillfällen. Elever i år 5 betonar vikten av de egna insatserna både hemma och i
skolan medan elever i år 9 och 2 i gymnasieskolan också tar in betydelsen av läraren
och den övriga undervisningen som faktorer som skapar goda inlärningsmöjligheter.
Betydelsen av klasskamrater som en källa till arbetsgemenskap och social gemenskap
framhålls från elever i år 5, 9 och 2 i gymnasieskolan. Elever i år 9 och år 2 i gymnasieskolan framhåller dessutom hur olika koder kan utvecklas i klassrummet, vilka bestämmer vad som är tillåtet att göra respektive ej acceptabelt. Koderna som utvecklas i klassrummet kan således både inverka såväl positivt som negativt på elevernas möjligheter
att lära sig språket.
Elever i år 9 och 2 i gymnasieskolan betonar att man i skolan lär sig grunderna i språket
och att man sedan kan använda dessa utanför skolan. Elever i år 5, 9 och 2 i gymnasieskolan är av den åsikten att de från media utanför skolan utvecklar sina språkfärdigheter. Elever i år 5 har svårt att bedöma om språkkunskaper inhämtade utanför skolan
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kommer till nytta i skolan. Elever i år 9 och 2 i gymnasieskolan tycker däremot att de
också i skolan har stor nytta av de kunskaper de tillägnat sig i språken utanför skolan.
Elever i år 9 tar upp många sätt på vilka de kan använda media utanför skolan. Elever
oavsett stadium möter engelska genom film och musik. På alla stadier förekommer datoranvändande. Det engelska språkets inslag i datorprogrammen ökar samtidigt som
eleverna med stigande ålder tar till sig det engelska språket i datoranvändningen. Elever
som lär sig flera språk uppger enigt att det är svårare att tillägna sig kunskaper i B- och
C-språken utanför skolan. Eleverna ser olika användningsområden för språken. Engelskan är högprioriterad, medan elever är inriktade på att använda övriga främmande språk
till specifika ändamål.
Ansvar innebär för elever i alla tre skolåren att sköta sina åligganden, att vara självständig och att planera. Elever under samtliga år är av den uppfattningen att de redan idag
har ett stort ansvar och vill ej ha mera. Elever i år 9 börjar ifrågasätta om ansvaret för
lärandet skall ligga hos eleven och föreslår någon form av delat ansvarstagande för lärandet i klassrummet. Elever i år 2 i gymnasieskolan finner det mycket betungande att
ha ansvar för sitt eget lärande i alla ämnen. De ifrågasätter också om inte detta med att
ta ansvar är något som passar duktiga elever. De duktiga eleverna i skolan framhäver
också att självständigt arbete med eget ansvar inte är möjligt att genomföra i många
ämnen parallellt. Möjligheter att utöva inflytande över undervisningen är något som
uppfattas som positivt av samtliga elever.
Graden av inflytande eleverna får utöva kan variera och beror enligt eleverna på läraren
och huruvida läraren är villig och öppen för att ändra i den egna planeringen. Variationerna när det gäller att ha inflytande kan gälla så vitt skilda saker som att få ha synpunkter på verksamheten till att vara i ett samspel med läraren om verksamheten. Den
senare gruppen, som innebär ett ömsesidigt givande och tagande mellan elever och lärare, innebär att man har kommit långt i en förtroendeskapande relation. Elever i år 9 och
2 i gymnasieskolan framför åsikten att det finns risker med för stort elevinflytande,
nämligen att tråkiga moment i undervisningen kan väljas bort om eleverna ensidigt får
avgöra vad de ska göra och inte göra.
3.2.3 Jämförelser mellan lärar- och elevuppfattningar på gruppnivå
(Motsvarande för år 5 finns också men ej medtaget här.)

I det arbete som beskrivs i det här avsnittet har kopplingar gjorts mellan
"sammanhörande" lärar- och elevuppfattningar, d.v.s. inom grupper, i år 9 i grundskolan. Syftet var att undersöka i vilken utsträckning elever och elevernas lärare ser på undervisningen och undervisningens villkor på samma sätt.
Vi ställde oss bland annat följande frågor: Vilka möjligheter eller svårigheter ger lärare
och deras elever uttryck för när det gäller att leva upp till läroplanens kommunikativa
målsättning i främmande språk? Finns det något samband mellan hur språkläraren ser på
undervisningen och hur eleverna i gruppen upplever den? Finns tydliga likheter eller
skillnader mellan lärares och elevers utsagor? Intervjuerna med lärare och elever var
utformade på likartade sätt (jfr avsnitt 2.2.1), vilket innebar att det fanns förutsättningar
för att finna svar på dessa frågor.
Resultaten av våra analyser redovisas här nedan. Det bör påpekas att intervjuerna inte
har varit riktigt heltäckande för det här syftet. De flesta elever på högstadiet studerar ju
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mer än ett språk, d.v.s. förutom engelska även franska eller tyska. Ibland har eleven en
och samma lärare i båda språken, i andra fall är det fråga om två olika lärare. Våra intervjuer har i flertalet fall bara gjorts med en lärare som eleverna har och det är inte alltid eleverna berättar utförligt om båda de språk de studerar.
Tillvägagångssätt

För undersökningen har vi valt ut grupper där vi har intervjuer både med läraren och de
elever som läraren har i sin undervisning. Det språk det här gäller är i första hand engelska. Urvalet till intervjustudien bestod av tre elever från samma undervisningsgrupp/klass och deras lärare. För att uppfylla kravet på variation ombads undervisande
lärare välja ut elever med kriteriet att dessa skulle skilja sig åt i något väsentligt avseende i de främmande språken, t.ex.. när det gäller uppnådda färdighetsresultat eller inställning till skolans språkundervisning. På detta sätt fick både elever som har lätt och svårt
för främmande språk komma till tals, liksom elever med en positiv eller mer negativ
grundinställning till språkinlärning och skolans språkundervisning. Vi tror att de åsikter
som de tre eleverna tillsammans ger uttryck för är någorlunda representativa för hela
gruppen/klassen.
De avsnitt i lärarintervjuerna som i första hand kom till användning för dessa analyser är
följande:
Frågeområde 2. Syfte: "Att ta reda på vad språklärare lägger störst vikt vid i sin
undervisning".
Frågeområde 3. Syfte: "Att ta reda på förutsättningarna för och möjligheterna till att
ge eleverna träning av språket i fria muntliga och skriftliga sammanhang."
Frågeområde 4. Syfte: "Att ta reda på skolans möjligheter att skapa goda inlärningstillfällen för språkens del."
Frågeområde 5. Syfte: "Att ta reda på hur lärarna ser på målen för språkundervisningen enligt de nya läroplanerna."
De avsnitt i elevintervjuerna som i förstå hand kom till användning är följande:
Frågeområde 5. Syfte: "Att få elevers synpunkter på hur de bäst övar förmågan att
kommunicera muntligt på det främmande språket när de är i skolan."
Frågeområde 6. Syfte: "Att få elevers synpunkter på hur de bäst övar förmågan att
kommunicera skriftligt på det främmande språket."
Frågeområde 7. Syfte: " Att ta reda på elevernas åsikter om skolans möjligheter att
skapa goda inlärningstillfällen."
Resultat

Vi redovisar i det följande våra analyser av intervjuerna med både lärare och elever i
fem grupper ("klasser"). Vi beskriver likheter och skillnader mellan lärarens och elevernas uppfattningar inom tre frågeområden:
1. "Mål för undervisningen/inlärningen"
2. "Genomförande"
3. "Möjligheter/svårigheter"
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För varje grupp görs sedan en sammanfattning av de uppfattningar som kommit fram.
Under rubriken "Slutsatser och reflektioner" gör vi allra sist en summering av de resultat vi kommit fram till i det här avsnittet.

Grupp A
Mål för undervisningen/inlärningen

Det är stora likheter i lärarens och elevernas skildringar av vad man vill att undervisningen skall leda till. Både läraren och eleverna betonar vikten av att kunna tala det
främmande språket. Läraren anser att läroplanens mål för de kommunikativa färdigheterna är realistiska och bra. Läraren och två av eleverna lyfter fram sociokulturella
aspekter av den muntliga kommunikationen.
Genomförande

Läraren betonar mångfalden både vad gäller innehåll och form i undervisningen. Läraren anger att hon försöker uppmuntra eleverna att uttrycka sig fritt i tal och skrift på det
främmande språket utan att rätta för mycket. På så sätt tappar eleverna lite av sin rädsla
för att göra fel. Eleverna talar också om olika kreativa aktiviteter där färdighetsträning
ingår som en naturlig del.
Både lärare och elever ger uttryck för att det är viktigt att ha en öppen dialog om undervisningens innehåll och genomförande.
Möjligheter/Svårigheter

Läraren, som undervisar i engelska och franska, menar att det engelska språkets närvaro
i elevernas vardag bidrar till deras språkutveckling. Däremot möter eleverna det franska
språket enbart i skolan. Bristen på resurser i skolan, som material och utrymmen lämpade för en undervisning inriktad på muntlig framställning, utgör ett hinder för förverkligandet av läroplansmålen. Eleverna är nöjda med undervisningen och tycker att de får
bra möjligheter att lära sig språk i skolan. De märker själva att de utvecklas kontinuerligt även om de påpekar att det går långsammare i franska.
Sammanfattning

Både lärare och elever är mycket positiva till språkundervisningen och poängterar den
kommunikativa aspekten. Detta förhållande avspeglar sig också i elevernas skriftliga
färdighetsprov där de visar att de både vill och vågar använda sitt språk. Förhållandet
mellan lärare och elever karakteriseras av förtroende och respekt.

Grupp B
Mål

Läraren tror att många av eleverna kommer att få användning av sina språkkunskaper i
framtida arbeten och även i andra sammanhang. Att kunna ett språk innebär också att
man stärker sin personlighet. Eleverna talar om vikten av att både kunna tala och skriva
ett språk så att andra kan förstå. Kraven på hur mycket man behöver kunna varierar
mellan eleverna.
Genomförande

Läraren låter kommunikativa situationer komma i första hand och eleverna får skriva
mycket. Innehållet arrangeras tematiskt. När eleverna beskriver undervisningen talar de
om många olika arbetsmetoder, som att skriva glosor, översätta och skriva brev. Både
lärare och elever anger att det inte blir tillfälle att tala språket i den omfattning de vill.
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Eleverna får en planering för en viss tid och sedan får de lägga upp sitt eget arbete inom'
dessa ramar. Läraren ser som elevernas ansvar dels att genomföra olika arbetsuppgifter,
dels att arbeta på ett sådant sätt att man lär sig att lära. Han finner det svårt att få eleverna delaktiga i planering av de övergripande frågorna. De föredrar att ha inflytande i detalj frågor. Eleverna upplever sig ha ett aktivt inflytande över undervisningen och talar
om ett ömsesidigt förtroende mellan lärare och elever.
Möjligheter/Svårigheter

Läraren anser att stora elevgrupper minskar möjligheterna till ett kreativt arbetssätt för
eleverna. Att låta eleverna arbeta fritt är bra, men i vilken utsträckning man kan göra det
är en fråga om resurser. Språken skulle behöva mer tid i skolan. Eleverna tycker att de
genom skolan har fått goda möjligheter att lära sig de olika språken. De menar att läraren har störst betydelse för deras språkutveckling.
Sammanfattning

Såväl lärare som elever har en kommunikativ målsättning, d.v.s. huvudsyftet med
språkstudierna är att lära sig att använda språket i olika sammanhang i tal och skrift.
När det gäller det konkreta genomförandet i klassrummet anger både elever och lärare
att det finns goda möjligheter att träna kommunikation i skrift medan det finns praktiska
hinder för att ägna sig åt talövningar i den utsträckning som vore önskvärt.
Läraren anser att det är svårt att förmå eleverna att ta ett övergripande ansvar för språkinlärningen medan eleverna anser sig ha tillräckligt inflytande över undervisningen.
Eleverna visar ett stort förtroende för läraren som språkpedagog.

Grupp C
Mål

Läraren anser att eleverna kommer att få nytta av sina språkkunskaper i framtiden. Engelska språket är idag ett måste, och det tyska språket får stor betydelse i den ökade kontakten med Europa. Eleverna poängterar att det är viktigt att kunna kommunicera på
språket och i viss mån även att ha kulturkännedom.
Genomförande

Läraren anser sig lägga störst vikt vid ordkunskap men också grammatiska strukturer.
Eleverna får läsa texter och återberätta för varandra för att öva att tala språket. Det är
lättare att träna färdigheten att skriva fritt än att tala fritt, särskilt i engelska. I tyska är
man mer bunden till strukturerna och det kan vara svårt att få eleverna att tala och skriva. Eleverna anger att i engelska tränar de ganska ofta på att skriva fritt, medan den
muntliga färdigheten tränas i mindre omfattning.
Det är svårt att få alla elever att ta ansvar för sin egen inlärning, enligt läraren. Det är
roligt när eleverna är med och planerar, det ger en kontakt mellan lärare och elever.
Eleverna anger det positiva för dem själva när de tar ansvar för språkinlärningen i skolan eftersom de inser att lärande och ansvarstagande är viktigt hela livet.
Möjligheter/Svårigheter

Läraren anser att de flesta elever får goda möjligheter att lära sig språk i skolan. Svårigheten för skolan är att ge goda möjligheter till alla, eftersom eleverna har varierande
kunskapsnivå när de börjar år 7. Elever som lärt sig svenska de senaste åren har svårigheter med de främmande språken. Även bland eleverna finns en blandad uppfattning om
möjligheterna att skapa goda inlärningstillfällen i språk.
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Sammanfattning

Läraren och eleverna är i stort sett överens vad det gäller undervisningen i främmande
språk. Det framgår tydligt av lärarens beskrivning att det många gånger är en konflikt
mellan läroplanens mål för språkundervisningen och de möjligheter som finns att
genomföra dessa mål i den konkreta skolsituationen.

Grupp D
Mål

Läraren tycker att läroplanens mål är ganska vaga. Det viktigaste på högstadiet, enligt
läraren, är att eleverna får grunden i språket och att undervisningen inriktas på korrekthet. Engelskan kommer eleverna att få användning av eftersom man förmodas kunna
detta i de flesta sammanhang, medan det är tveksamt om de kommer att få nytta av sin
franska. Eleverna själva tror däremot att de kommer att få användning av båda språken.
De betonar vikten av att kunna tala språket och att förstå när andra talar. Att kunna ett
språk innebär att kunna kommunicera muntligt på det främmande språket, enligt eleverna. Det råder en tydlig skillnad mellan läraren och eleverna i uppfattningen om målen
för språkinlärningen.
Genomförande

Läraren säger sig lägga störst vikt vid grammatikundervisning och menar att den utgör
grunden för att utveckla ordförrådet. Läroboken utgör stommen i undervisningen. De
övningar som förekommer i att tala och skriva är ganska bundna. Läraren känner sig
osäker inför fria språkövningar och anser att det är svårt att bedöma elevernas insatser.
Läraren anser vidare att det viktigaste är att ge eleverna den språkliga grunden, så att de
själva kan tillämpa kunskaperna senare i livet.
Eleverna kan förstå lärarens betoning av grammatikens betydelse, men de tycker att det
skulle vara bra om de fick träna på att tala själva. Det räcker inte med att veta hur man
skall konstruera meningar riktigt, man behöver "vara lite van att säga dem".
Möjligheter/Svårigheter

Läraren menar att eleverna får goda möjligheter att lära sig språk mycket tack vare att
man har nivågruppering i engelska. Då får de bästa eleverna den stimulans de har rätt
till och de svaga får hjälp. Eleverna har en mer varierad uppfattning av de möjligheter
skolan ger dem. Det finns elever som accepterar lärarens betoning av språkriktighet,
men också elever som saknar fria övningar i att tala och skriva.
Läraren tycker inte att eleverna skall ha något större inflytande över undervisningen
eftersom "de inte har tillräckliga kunskaper". Hon säger sig vara skeptisk mot elevdemokrati. När eleverna talar om att ta ansvar gäller detta att sköta studierna. Inflytande
anser de att de har då de kan komma med förslag på vad man skall göra, men det förekommer inte särskilt ofta eftersom de är nöjda med lärarens uppläggning.
Sammanfattning

Läraren ger uttryck för en formalistisk språksyn med betoning på korrekthet och med
behov av kontrollfunktioner som prov och betyg. Eleverna är mycket lojala mot sin lärare och accepterar innehållet och arbetsformerna i lärarens undervisning.

111

Grupp E
Mål

Det primära i språkundervisningen är enligt läraren att "höra, lyssna, förstå och att tala".
Läraren tror att eleverna kommer att behöva kunna engelska, men franska är det väldigt
få som kommer att ha användning av efter skolan. Eleverna talar om vikten av att kunna
kommunicera muntligt på språket.
Genomförande

Läraren anger svårigheter med att få eleverna att tala fritt på målspråket och anser att
grammatiken är en viktig del i undervisningen. Läraren ger uttryck för att eleverna behöver mycket hjälp och stöd för att våga tala det främmande språket, i synnerhet i franska. När eleverna beskriver undervisningen skiljer den sig från lärarens. De talar om hörförståelse och grammatik som vanliga moment. Talövningar förekommer mer sällan.
Skrivövningarna som eleverna talar om får betraktas som mycket bundna till formen.
Läraren tycker det är mycket bra att eleverna nu ska ta ansvar för sin språkinlärning, då
eleverna samtidigt som de lär sig språket också lär sig hur man lär sig språk. Elevernas
beskrivning av sitt ansvarstagande är olika. Deras uppfattning om inflytande på undervisning är likartad. De anser sig inte ha någon större påverkan på undervisningen.
Möjligheter/Svårigheter

Läraren är tveksam till om skolan ger eleverna goda möjligheter att lära sig främmande
språk. De svaga eleverna klarar inte kraven i läroplanen, samtidigt som de duktiga inte
får den utbildning de borde få. Läraren anser att grammatik är en nödvändig ingrediens i
språkundervisningen men att alla elever inte är mogna att förstå den. De ser en regel och
några mönster, men kan inte överföra dem till en ny situation. De svagaste eleverna i
engelska har dessutom problem med att uttrycka sig fritt på engelska.
När eleverna ser på sin nuvarande situation är de inte helt nöjda. Dels skulle de vilja
prata mer på målspråket, dels har en tidigare nivågruppering tagits bort. Den stora
spridningen som finns i den sammanslagna klassen har skapat bekymmer.
Sammanfattning

Läraren verkar ha en ganska pessimistisk syn på möjligheterna att förverkliga läroplanens intentioner. Han anser inte att alla elever har möjlighet att lära sig främmande
språk. Han efterlyser en satsning på de duktiga eleverna. Eleverna å sin sida efterlyser
fler kommunikativa övningar.
Slutsatser och reflektioner

I analyserna ovan visar det sig att lärare och elever ger uttryck för likartade uppfattningar i vissa avseenden och olika uppfattningar i andra. I tabellen nedan har en sammanställning gjorts för de frågeområden som behandlades för varje grupp.
Benämningen 'lika' i tabellen anger att lärare och elever ger uttryck för samma eller
ungefär samma uppfattning. 'Lika' kan ange något positivt, t.ex.. att lärare och elever
anser att skolan ger goda möjligheter till inlärning, men det kan också ange något negativt, t.ex.. att skolan ger dåliga möjligheter till inlärning. Benämningen 'olika' anger här
att det finns en mer eller mindre tydlig skillnad mellan lärarens och elevernas uppfattning. 'Lika' anger i detta sammanhang samstämmighet och 'olika' uttrycker brist på
samstämmighet mellan lärares och elevers uppfattningar inom de olika frågeområdena.
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Det är viktigt att påpeka att tabellen är en schematisk framställning för att åskådliggöra
vissa likheter och skillnader i uppfattningar hos de intervjuade lärarna och eleverna. I
verkligheten finns t.ex.. vissa skillnader mellan de tre intervjuade eleverna fastän de här
av 'förenklingsskäl' förts samman under samma beskrivning. Vidare är det så att exempelvis lärarens 'målsättning' i vissa avseenden stämmer överens med det elever ger uttryck för, medan det i vissa andra avseenden kan finnas en del skillnader.

Vad beträffar målsättningen för språkundervisningen är elever och lärare alltså överens i
alla grupper utom en. Den muntliga språkfärdigheten poängteras fast lärare och elever
anger lite olika användningsområden. Eleverna lyfter fram den muntliga kommunikationen i ännu högre grad än lärarna.
I den grupp där lärare och elever har olika uppfattningar om målen med språkundervisningen betonar läraren språklig korrekthet medan eleverna lyfter fram 'tala' som det allra
viktigast målet.
Angående genomförandet av språkundervisningen i klassrummet uppfattas den på ett
likartat sätt av lärare och elever i fyra grupper av fem. I den femte gruppen finns det en
skillnad mellan lärarens och elevernas uppfattning av vad som äger rum i undervisningen på så sätt att läraren talar om bl.a. muntlig kommunikation medan eleverna talar om
hörförståelse och grammatik.
När lärarna och eleverna tillfrågas om möjligheterna/svårigheterna att ge respektive få
goda tillfällen att lära sig främmande språk och nå läroplanens mål, är lärare och elever
av samma uppfattning i endast två av de fem grupperna. I den ena säger lärare och elever att möjligheterna varierar mellan elever, i den andra gruppen menar man att skolan
inte ger goda möjligheter att lära sig språk.
I en av de övriga tre grupperna där man inte har samma uppfattning anser läraren att
möjligheterna är goda, men det gör inte eleverna.
I de återstående två grupperna är eleverna nöjda till skillnad från deras lärare. Dessa
båda lärare har höga ambitioner med sin undervisning och upplever ett dilemma mellan
sina ambitioner och den verklighet som möter dem i skolan med den brist på resurser
och stelbent organisation som finns. De anger svårigheter med att nå läroplanens mål i
synnerhet vad beträffar den muntliga språkfärdigheten.
Dessa fem grupper utgör exempel på språkundervisningen i skolår 9 ur både elev- och
lärarperspektiv. Det finns grupper där både lärare och elever ger ett mycket positivt och
engagerat intryck i intervjun och där det också finns en öppen dialog mellan lärare och
elever. Det finns också exempel på undervisningssituationer där läraren dominerar och
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utövar kontroll över all aktivitet i klassrummet, vilket verkar hämma elevernas möjligheter till fri skriftlig och muntlig kommunikation. Mellan dessa båda ytterligheter finns
olika varianter av mer eller mindre starkt elevinflytande respektive lärarstyrning.
Ett genomgående drag är att eleverna är mycket lojala mot sin språklärare och accepterar undervisningssituationen i stort och de flesta tycker att de får goda möjligheter att
lära sig främmande språk i skolan.
Några grupper kan utifrån lärares och elevers uppfattningar sägas arbeta i läroplanens
anda. Lärare och elever har en gemensam syn på målen för främmande språk och på
undervisningen och betonar vikten av att kunna kommunicera i tal och skrift. Elever och
lärare talar på olika sätt om ett samspel dem emellan i skolan där eleverna är delaktiga i
sitt eget lärande.
I någon grupp är målen inte riktigt lika högt ställda när det gäller att tala målspråket.
Där anger både lärare och elever att en del elever får goda möjligheter medan andra av
olika skäl inte kan sägas få goda tillfällen till inlärning i skolan.
Några grupper kan inte sägas arbeta efter läroplanens huvudsakliga mål för språkundervisningen eftersom det är sällsynt med övningar där eleverna får kommunicera på målspråket, alltså friare muntliga och skriftliga övningar.
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4. SAMMANFATTNINGAR OCH DISKUSSION
Vår utvärdering syftade bl.a. till att belysa frågan om i vilken utsträckning läroplansmålen uppnås i fråga om elevers kommunikativa förmåga i främmande språk (engelska,
franska och tyska). Arbetet var avgränsat till skriftlig kommunikation och gällde två
stadier: grundskolan år 9 och gymnasieskolan år 2 (B-kurs). En sorts direkt och absolut
metod för bestämningen av måluppfyllelsen prövades. Underlagen bestod dels av material hämtat från det nationella provsystemet, dels av egna insamlade provresultat i representativa elevgrupper. I första hand gjordes konkreta beskrivningar av förmågan på tre
färdighetsnivåer, både per språk och per stadium vart för sig. Arbetet innebar också
jämförelser mellan de två stadierna liksom mellan de tre språken (i år 9-materialet). Genom arbetet med beskrivningar av förmåga prövades möjligheten att använda de nationella proven för utvärderingsändamål, vilket också var ett syfte med vårt delprojekt.
Som ett komplement till nivåbeskrivningarna visade vi dessutom på en möjlig väg att
utvärdera språkundervisningens resultat som innebär en uttolkning av vad de betyg lärarna sätter på de nationella proven står för i konkreta färdigheter, både ur innehållslig
och rent språklig synpunkt. Resultaten av dessa delar av utvärderingen sammanfattas
och diskuteras i avsnitten 4.1 och 4.2 nedan.
Den andra huvuddelen av vårt arbete bestod av en intervjuundersökning med lärare och
elever i skolåren 5 och 9 samt år 2 i gymnasieskolan. Den gällde de två parternas förståelse av och inställning till olika omständigheter och frågor som har samband med elevernas möjligheter att uppnå vissa övergripande mål för undervisningen i främmande
språk. Ett huvudsyfte var att visa på variationen i uppfattningar av målen, ämnet (språkfärdigheten), undervisningen, elevernas ansvar för inlärningen och inflytande över undervisningen m.m. Frågorna var i flera fall analogt utformade för att göra det möjligt att
direkt jämföra lärar- och elevutsagor. Denna del av projektarbetet redovisas i avsnittet
4.3.

4.1 Färdighetsbestämningarna
Till grund för det konkreta arbetet med bestämningar av förmåga låg "arbetsprover" från
eleverna i form av egna författade texter ('uppsatser') som producerats vid kontrollerade
provtillfällen. Dels var det fråga om reguljära sådana inom det nationella provsystemets
ram dels särskilda provtillfällen som vi organiserat inom ramen för vårt projekt. De
utvalda och undersökta elevarbetena bedömdes vara i tillfredsställande grad
representativa för de stora grupper som genomgått de respektive proven. Därigenom var
det också möjligt att göra försiktiga generaliseringar av resultaten.
Tabell 00 visar sammanfattningsvis vilka bedömningar som gjordes.
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Tabell 4.1

Översikt över bedömningarna av uppnådda mål

Först redovisades uppnådda färdigheter för varje språk för sig i år 9, på tre nivåer, och
därefter på motsvarande sätt i gymnasieskolans B-kurs (år 2), d.v.s. vid två 'slutstationer' i det svenska skolsystemet. Med utgångspunkt från dessa beskrivningar gjordes
därpå en jämförelse mellan skriftlig språkfärdighet i år 9 och gymnasieskolans år 2 (Bkurs) i engelska och franska (dock ej tyska). Vidare jämfördes färdigheter i engelska,
franska och tyska i år 9.
Detaljredovisningen av resultaten av nivåbestämningarna och nivåjämförelserna ges i
Bilaga 2 ("Beskrivningar av färdigheter per språk, stadium och nivå"). Denna innehåller
också exempel på elevsvar. För information om resultaten i stort hänvisar vi till sammanfattningarna i Kap. 3. Här nedan summerar vi några viktiga resultat och förmedlar
en del mer allmänna slutsatser.
Granskningen av elevers kommunikationsförmåga (i skrift) resulterade i konkreta beskrivningar av uppnådda mål i engelska, franska och tyska vid slutet av den obligatoriska skolan och vid slutet av kurs B i gymnasieskolan. Tre ganska vitt skilda prestationsnivåer (hög, medel, låg), vardera representerande 15-20 % av eleverna i resp. undersökningsgrupp, analyserades. Sammanfattningsvis framkom bl.a. följande i fråga om de tre
elevkategoriernas förmåga att hantera språken, d.v.s. inom ämnesområden som kan förväntas vara bekanta på de resp. åldersstadierna. (Observera att inte alla nivåer är beskrivna; jfr avsnitten 3.1.1 och 3.1.2).
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Gr år 9
ENGELSKA, medelnivå
"... Kan uttrycka tankar och idéer på ett bra sätt. Kommunikationen fungerar i allmänhet väl trots påtagliga brister i språkbehandlingen; endast i undantagsfall omöjliggörs kommunikationen på grund av språkfel; det är inte ovanligt att eleverna skriver både fylligt och med en personlig 'touch'...."

FRANSKA, hög nivå
"... Kan förmedla sitt budskap på ett tydligt sätt och lyckas härutöver många gånger berätta både personligt och levande. En hel del formella språkfel görs och ordförrådet räcker inte alltid till, men kommunikationen fungerar i stort sett alldeles utmärkt...."
Medelnivå
"... Kan på ett någorlunda acceptabelt sätt uttrycka tankar och idéer i skrift. Många fel görs i språkbehandlingen och framför allt det bristande ordförrådet utgör vid flera tillfällen ett hinder för förståelse.
Lyckas ändå i huvudsak förmedla ett begripligt budskap och kan därmed sägas ha uppfyllt läroplanens
mål....
Låg nivå
"... har mycket stora svårigheter att kommunicera i skrift på franska. Kan inte sägas ha uppnått läroplanens mål. Budskapet är ofta oklart, många meningar är svåra eller omöjliga att förstå. Kommunikationen
fungerar inte...."

TYSKA, hög nivå
"... Innehållet i tyska uppsatser på den här nivån är inte bara relevant för uppgiften utan också fylligt och
uttryckt på ett tydlig sätt. Ordförråd och fraseologi är ganska bra och varierat och räcker i allmänhet till
för uppgiften. Kommunikationen fungerar utmärkt väl ...."
....
Låg nivå
"... Skriver ganska kortfattat och torftigt. ... många gånger försvåras eller omöjliggörs kommunikationen
p.g.a. brister i ord- och grammatikkunskaper. Det skrivna är ibland svårbegripligt eller rent av obegripligt
för en läsare utan kunskaper i svenska och/eller engelska ..."

Gy år 2, B-kurs

ENGELSKA, medelnivå
"... God kommunikativ förmåga. Tycks skriva med god självtillit och klarar i stort sett av att förmedla
tankar och idéer om resonerande, analyserande ämnen inom den egna intresse- och erfarenhetssfären...."

FRANSKA, hög nivå
"... Innehållet är fylligt, välstrukturerat och språkbehandlingen ganska nyanserad och relativt korrekt. En
del språkliga brister förekommer men den kommunikativa effekten är ändå god.... "
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Medelnivå
"... Har oftast ganska lätt att göra sig förstådda i skrift. Innehållet är ganska fylligt och klart uttryckt. Det
finns en hel del språkliga brister, men det är sällan som dessa omöjliggör förståelse...."
Låg nivå
.. Kommunikationen fungerar endast med viss tvekan. Det finns uppenbara begränsningar i språkbehandlingen, både vad gäller ordförråd och grammatik. Ibland är interferens från svenskan tydlig och
störande. Trots dessa språkliga brister når ändå budskapet i allmänhet fram på ett någorlunda acceptabelt
sätt...."

TYSKA, hög nivå
"... Kan i allmänhet uttrycka sig på ett mycket bra sätt i skrift. Det är lätt att följa framställningen. Både
ordförrådet och grammatiken är ganska varierade och tämligen korrekta. Den sammantagna kommunikativa effekten på läsaren är god...."
Medelnivå
"... Kan någorlunda väl uttrycka sig i skrift. Budskapet går fram och kommunikationen fungerar i stort
sett tillfredsställande. Språkbehandlingen uppvisar en hel del påtagliga brister, både vad gäller ordförrådet
och grammatiken, och detta försvårar ibland förståelsen...."
Låg nivå
"... Det sammantagna kommunikativa värdet av det skrivna är begränsat. Det finns ett stort antal språkliga
brister varav en del försvårar eller omöjliggör förståelse. Innehållet blir ofta tunt och i flera fall oklart...."

Den kommunikativa förmågan är på det hela taget god och svarar för flertalet elever
mot de resp. mål som formuleras i läroplansdokument (kursplaner). Ett huvudintryck
från alla de tre språken (engelska, franska, tyska) och från båda stadierna (gr år 9 och gy
år 2) — och som också stöds av erfarenheterna från intervjuerna — är att flertalet elever
tycks ha en inställning till skrivandet som väl harmonierar med läroplanernas kommunikativa grundsyn: det viktigaste är att man vågar använda språket och försöker få det
att fungera i praktisk kommunikation. Av våra genomgångar får vi uppfattningen att
eleverna oftast inte är rädda för att använda de uttrycksmedel de har, trots att många
måste vara mycket medvetna om att de har ganska svag förmåga rent formmässigt.
Undersökningen har således gett exempel på att också formellt bristfälligt elevspråk kan
förmedla mycken information. Huvuddelen av eleverna har förmåga att förmedla sig på
det främmande språket, ibland tack vare en oförvägen inställning till språkanvändningen
som gör att också "formsvag" kommunikation fungerar rent praktiskt.
En annan mycket tydlig bild är att spridningen i förmåga är mycket stor i alla tre språken. Aven om den allmänna bedömningen är att måluppfyllelsen är tillfredsställande,
och god eller mycket god i många fall, finns det problem som bör uppmärksammas. I
första hand gäller det resultaten i franska och tyska i år 9. (Vår undersökning gäller bara
elever som läst de två ämnena som B-språk i minst treårig kurs.) För merparten av den
andel av eleverna som ligger på Låg nivå (motsvarande de 15-20% av eleverna som
ligger lägst i fördelningen) kan knappast kursplanemålen sägas vara uppnådda.
Strävansmålet är ju att eleven "vänjer sig vid att uttrycka sina upplevelser och tankar i
skrift så att skrivandet blir en hjälp att befästa och utveckla språket" och det definitiva
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endemålet att elevens skall "kunna formulera sig i skrift i enkla former, t.ex.. i meddelanden och brev". Dithän kan man inte säga att den här gruppen har nått, i alla fall inte
om det är frågan om att formulera sig begripligt i brev.
Skillnaden i förmåga mellan stadierna (gr år 9 och gy år 2) var, inte oväntat, mycket
tydlig. Delvis beror den naturligtvis på olikheter i gruppsammansättning. Engelska i år 9
läses av praktiskt taget alla elever, medan eng år 2 gy läses av ett visst urval. Skillnader
i urval på de två stadierna finns också i de två andra språken. "Progressionen" får alltså
tolkas mot den bakgrunden. I engelska befanns det att genomsnittselever i gy år 2 har
kommit längre än genomsnittselever i gr år 9 bl.a. i följande avseenden: förmåga att
uttrycka sig i mer abstrakta ämnen, att strukturera det de skriver, att uttrycka sig nyanserat, att använda längre och mer utvecklade satsstrukturer och att frigöra sig från påverkan från modersmålet. I franska är 'färdighetstillväxten' tydligast på det rent språkliga
området, d.v.s. i fråga om ordförråd och meningskonstruktion. Gymnasieeleverna skriver med ett klart större ordförråd och säkrare grammatik. I fråga om andra sidor av det
skrivna, t.ex.. innehållets relevans, vågalvilja- aspekten och organisationen av texten, är
skillnaderna inte lika framträdande, åtminstone inte på mellan- och högnivåerna. Jämförelsen mellan de resp. lägsta nivåerna visade att gymnasieeleverna även i det skiktet
tillägnat sig en visserligen ganska bristfällig men ändå fungerande kommunikativ förmåga, till skillnad från vad fallet kan sägas vara beträffande lågnivån i år 9 (jfr ovan).
Ett annat ganska märkbart drag är de formella bristerna i språkbehandlingen, naturligt
nog särskilt i B-/C-språken, men även i engelska. Det är i första hand fråga om osäkerhet när det gäller ordförrådet. Förståelsen försvåras eller omöjliggörs av att ord utelämnas eller används felaktigt, eller av att svenska ord (för franskans och tyskans del ibland
även engelska ord) blandas in i det som skrivs på målspråket. De grammatiska problemen, både vad gäller ordens former och sammanfogningen av orden till riktiga meningar, är också ganska framträdande. Tydligast är de, av naturliga skäl, i franska och tyska
på lägre nivåer, men de kan många gånger vara störande också på B-kursnivån i engelska. Det förefaller som om det råder en obalans mellan vad eleverna försöker åstadkomma, och egentligen skulle kunna klara av, och vad de ur språklig formsynpunkt faktiskt
presterar. Den sammantagna kommunikativa effekten av det många elever skriver skulle
sannolikt öka ganska påtagligt med en något förbättrad säkerhet i fråga om behärskningen av orden och satsbyggnaden.
Avslutningsvis visade vi mera försöksvis på en möjlighet att använda provsystemets
data också på ett annat sätt för att erhålla information om måluppfyllelsen (eller tillståndet) i skolan. Vi gjorde således för ett riksurval av elever en koppling mellan en viss
betygsnivå på två nationella prov och de färdigheter som denna motsvarar enligt en
språklig och innehållslig analys av provresultaten. Vi undersökte med andra ord vad
lärarnas bedömning i form av ett bestämt avgivet betyg kan stå för rent praktiskt och
konkret (också med inriktning på att spegla variationen i förmåga). Det språk och det
stadium vi använde för exemplifieringen var engelska kurs B i gymnasieskolan och det
betygssteg vi utgick ifrån var Godkänd. Försöket resulterade således i en kortfattad karakteristik av den skriftliga kommunikativa förmågan hos elever som fått just betyget G
utan någon tilläggsmarkering (avsnitt 3.1.5). Det framgick bl.a. att spännvidden i förmåga är stor: från god och välfungerande till ganska svag och formellt osäker.
Den metod som vi använde för själva beskrivningen är förstås bara en av flera möjliga.
Man kan tänka sig andra (t.ex. beskrivning i förhållande till någon känd färdighetsskala)
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som skulle kunna ge information på ett annat och eventuellt bättre sätt. Vi fann dock att
redan vårt preliminära tillvägagångssätt gav oss goda möjligheter att skapa en bild av
elevernas förvärvade förmåga. Den intressanta verklighet som döljs bakom betygen kan
alltså med den här metoden, eller med någon annan liknande, beskrivas på ett explicit
sätt och därmed bli synliggjord och tillgänglig för bedömning, eventuellt i mer allmänna
(nationella och lokala) utvärderingssammanhang.

4.2 Användningen av provsystemet för utvärdering
Vi har genom vårt "pilotarbete" gett exempel på hur de resultat som det nationella provsystemet avsätter i princip också kan användas som underlag för mer allmän utvärdering
av vissa uppnådda mål i skolan. Detta sker i och för sig redan i och med att det regelbundet görs nationella sammanfattningar av utfallen på proven, främst i syfte att ge
återkoppling till skolorna och underlag för pedagogisk utveckling på den lokala nivån
(se t.ex.. Skolverket 1998b). Skillnaden mellan dessa senare resultatbeskrivningar och
våra försök ligger mest i typen av koppling mellan prestation och resultattolkning och i
graden av konkretion i beskrivningen av resultaten. Den gängse rutinmässiga rapporteringen av utfallen på proven ger en nationell bild av uppnådda mål i form av andelar
avklarade provuppgifter av olika slag och på olika nivåer, liksom i form av betygsfördelningar grundade på data erhållna från samma provuppgifter. Bakvägen skulle man
kanske också med hjälp av betygsfördelningarna och via betygskriteriernas formuleringar kunna göra indirekta uttolkningar av resultaten i mer konkreta termer, men det
finns åtminstone två svårigheter med ett sådant förfarande. Det ena är att man inte utan
vidare kan ta för givet att det stora kollektivet av lärare på fältet tillämpar betygskriterierna på ett inbördes helt enhetligt sätt eller på ett sätt som i alla stycken garanterar överensstämmelse mellan betygen och kriterierna. Betygsystemet är ju nytt och har antagligen inte hunnit "sätta sig" än. I vilket fall som helst skulle man behöva pröva sambanden empiriskt, innan man kunde göra mer omfattande försök med utvärdering av just det
här slaget. Det andra är att även om nödvändiga samband kan bekräftas, så är kriterierna
ganska allmänt formulerade (som sig bör) och det är därmed tveksamt om de skulle
kunna användas för beskrivning i ett mer detaljerat utvärderingssammanhang.
Dessutom görs förstås i det nuvarande nationella rapporteringssystemet beräkningar av
hur olika givna resultat ter sig vid separering på andra variabler som man kan vilja tillfoga, som kön, program och liknande. Allt detta ger mycket viktig kvantitativ information om tillståndet i vår skola och den kan inte undvaras.
I den bild som brukar ges är det dock för det mesta fråga om beskrivningar på en ganska
formell nivå som faktiskt inte ger mycket av lätt avläsbart kvalitativt innehåll åt det som
läggs fram. Vår försöksvisa användning av provresultaten har däremot inneburit att vi
gått in i det som eleverna producerat och därifrån har kunnat (eller i alla fall försökt)
beskriva prestationer av direkt observerbart slag, uttryckt i konkreta beteendetermer. Vi
försöker precisera vad det är elever kan göra (och inte kan göra), på olika etapper och i
olika ämnen (språk), och vi gör det enligt en modell som ger en uppfattning om både
variationsvidd och genomsnittsnivå i resultaten (se Kap. 2, avsnittet "Omfattning och
tillvägagångssätt").
Det råder knappast någon tvekan om att viktiga data kan tas fram på det sätt som vi prövat och att man därigenom kan bilda sig en bra uppfattning om kunskaper och färdig-
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heter hos eleverna. Dessutom kan man säga att med den utveckling som vi idag ser i
våra prov, d.v.s. mot användande av uppgiftstyper som i allt högre grad möjliggör kriterierelaterade bedömningar, blir förutsättningarna för framgång med utvärdering av det
här slaget successivt allt bättre. Vi ger i växande omfattning uppgifter av 'performance'karaktär, d.v.s. prov i vilka "svaren" liknar verklig språkanvändning. Framför allt sker
en utveckling när det gäller prövningen av den muntliga förmågan. Prov ingår nu som
reguljär del i systemet. I ämnesprovet i engelska för år 9, exempelvis, rapporterades vid
den första administrationen (1998) individuella muntliga resultat för 92% av samtliga
elever för vilka resultat redovisades (Skolverket 1998b).
Alldeles särskilt intressant vore det alltså att nu ta vara på de möjligheter som öppnat sig
för utvärdering av den muntliga kommunikativa förmågan hos elever på olika stadier.
Man skulle i en särskild insamlingsordning kunna planera för systematisk inspelning av
prov för analys och utvärdering, till exempel enligt en metod som liknar den vi tillämpat
beträffande den skriftliga förmågan i den här utvärderingen. Våra erfarenheter av det
arbetet är goda och vi tror att det vore fullt möjligt att arbeta med den muntliga kommunikativa förmågan på något likartat sätt.
Naturligtvis kan man genom särskild planering av de ingående komponenterna i proven
bädda för möjligheterna att tolka resultat mera generellt. Bland annat finns möjligheten
att lägga in ett mindre antal tidsekonomiska och mycket reliabla uppgifter som kan fungera som "kalibratordelar" vid jämförelser över tid, delvis också över stadier (i den mån
svårighetsgraden i uppgifterna tillåter det). Rent tekniskt kan man alltså göra det möjligt
att jämföra resultat på olika prov genom att lägga in delar som är gemensamma. Den
gemensamma delen fungerar som "kalibrator", d.v.s. den ger information om hur svårt
det ena provet är i förhållande till det andra och erhållna resultat modifieras i förhållande till utfallet på kalibratordelen. I stället för att ha en gemensam del i olika prov kan
man kalibrera med hjälp av ett annat prov som ges samtidigt med de resp. prov som
man vill jämföra resultaten från.
En viktig förutsättning för att den här typen av länkning mellan prov och provdelar ska
fungera är att kalibratordelen inte är känd eller övad på. Om så är fallet blir resultaten på
det nya prov som justeras av kalibratoruppgifterna otillförlitliga. I praktiken innebär
detta att prov som har den här inbyggda funktionen inte kan släppas fria efter användning.
Frågan om bortfall och representativitet

Samtidigt är det naturligtvis klart att man inte kan komma så långt med arbete av vårt
slag om man inte vet ganska väl vilka elevgrupper det material som man arbetar med
motsvarar färdighetsmässigt. Om underlaget kan visas vara representativt för en definierad population som man är intresserad av behöver problemet inte vara så stort. Kan bara
den konkreta bedömningen lösas metodiskt, lär resultaten bli väsentliga och generaliserbara enligt gängse principer. Är det däremot tveksamt om ens undersökningsmaterial
härrör från en grupp som är representativ för en större grupp som man vill uttala sig om
(t.ex.. på grund av bortfall i insamlingsproceduren), blir situationen förstås en annan.
Endera får man begränsa de tolkningar man gör till att enbart gälla urvalsgruppen eller
också får man modifiera sina resultat enligt någon metod som tar hänsyn till avvikelser i
fråga om faktorer som har samband med den s.k. kriterievariabeln (det man undersöker). För detta finns etablerade tekniker.
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I fråga om de underlag från provsystemet som vi mest använt (d.v.s. 1997 års insamling
i gymnasieskolan) vet vi att det fanns ett stort bortfall som berodde på att skolor inte
använde proven, på brister i rapporteringen av resultat och på att enskilda elevers resultat saknades (se avsnittet "Material från provinsamlingsprojektet"). Enligt Skolverkets
utredning låg det totala bortfallet för engelskprovens del (kurs A och kurs B) vid c. 25%
och för fransk- och tyskprovens del vid 34 respektive 29% (Skolverket 1997). Några
fullständiga jämförelser mellan deltagande och ej deltagande skolor (elever) har inte
kunnat göras, d.v.s. vi vet inte om bortfallet i väsentlig grad avviker 'förmågemässigt'
från de grupper som undersökts (se dock om elevbortfallet nedan). Vi kan alltså inte
säga om de underlag vi utgått ifrån speglar de respektive populationernas förmåga i alla
stycken eller ej. Detta gör förstås att man än så länge måste vara mycket försiktig i de
slutsatser man drar av analyserna av resultat.
Vi vet samtidigt att elevbortfallet inte är särskilt stort (c. 5%; se avsnitt 2.1.1) och att det
av Skolverket bedömdes påverka resultaten relativt lite. Vi vet också att det största bortfallet beror på brister i själva inskickningsrutinerna, vilket är något som åtminstone delvis (och kanske i tämligen hög grad) torde kunna åtgärdas. Redan i 1998 års insamling
(våren) låg inskickningsfrekvensen i närheten av 90% på gruppnivå, vilket innebär en
förbättring i förhållande till statistiken ett år tidigare. Det finns alltså även på den här
punkten omständigheter som talar för fortsatta ansträngningar att utnyttja provsystemet i
bredare utvärderingssyften.
Slutsats

Mot bakgrund av våra erfarenheter av praktiska kvalitativa analyser av elevproducerat
material, liksom mot bakgrund av vad vi vet om möjligheterna att säkra tillgång till
rimligt representativa underlag för sådana analyser, drar vi slutsatsen att mycken värdefull kunskap om skolans resultat kan tas fram genom ett bredare utnyttjande av de omfattande data som det nationella provsystemet kontinuerligt genererar. Det finns alltså
som vi ser det all anledning att fortsätta med den typ av försöksvis utvärdering som vi
beskrivit i den här rapporten. Det finns stora möjligheter att utöka räckvidden i undersökningarna liksom att vidareutveckla metodiken i arbetet. Vad som här beskrivits är att
betrakta som ett slags pilotförsök.
Andra effekter av arbetet

Förhoppningsvis kan våra försök att precisera inlärningsresultat också visa sig ha gett
något av värde för annan verksamhet på språkundervisningsområdet, t.ex.. i fråga om
arbete med kursplaner, både lokala och nationella, eller i fråga om arbete med formulering av kriterier för betyg. Vi har ju bland annat med hjälp av en egen utvecklad kriterieinventering (jfr Bilaga 1) gjort beskrivningar av faktiskt uppnådda mål på olika nivåer i olika språk och dessa är alltså väl förankrade i verkliga och allsidigt representativa
elevprestationer i den svenska skolan. Förutom de analytiska beskrivningarna av inlärningsresultaten innehåller rapporten rikligt med konkreta exemplifieringar av elevernas
förmåga i de olika avseenden som redovisningen omfattar (Bilaga 2). Dessa omständigheter bör innebära att det redovisade arbetet också är intressant i sammanhang utanför
själva utvärderingsuppdraget.
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4.3 Intervjustudien
Arbetet med att exemplifiera variationen i lärares och elevers uppfattningar om olika
aspekter av betydelse för inlärningen av främmande språk har beskrivits tidigare i denna
rapport. I det här avsnittet görs en samlad och jämförande beskrivning av och reflektion
kring analyserna av både lärar- och elevintervjuerna.
Vi vill i detta sammanhang poängtera att resultaten främst är giltiga för den studerade
lärar- och elevgruppen vid det aktuella undersökningstillfället. Trots detta innebär detta
inte att resultaten har bäring enbart på denna grupp. Vi menar att en fördjupning har ägt
rum genom att intervjuerna är tämligen omfattande och berör flera olika aspekter av
undervisningen. De bilder som framträder i de analytiska beskrivningarna visar på olika
förhållningssätt och föreställningar hos lärare och elever om språkundervisningens inriktning vilket sammantaget ger ett kunskapstillskott inom området.
I intervjuer med lärare och elever på tre stadier (åren 5 och 9 i grundskolan och år 2 i
gymnasieskolan) fokuserades alltså viktiga aspekter av språkinlärning, skolans undervisning och läroplansmål. Lärare och elever gör i viktiga avseenden ganska likartade
bedömningar av vad som är väsentligt att kunna när det gäller språk. Variationen i uppfattningar är med andra ord inte så stor i det avseendet. Förmåga att kommunicera för
praktiska ändamål framhävs av båda parter, även om uppfattningen inte alltid är så tydligt uttryckt hos eleverna. I så måtto är man alltså på det hela taget överens om betydelsen av detta läroplansmål.
Elever i gr år 9 och gy år 2 menar bl.a. att man i skolan lär sig grunderna i språket och
sedan kan utveckla färdigheterna också utanför skolan. De är av den åsikten att de genom kontakterna utanför skolan (särskilt genom media) tillägnar sig kunskaper i språken, särskilt engelskan, och att de också i skolan har viss nytta av dessa. När det gäller
B/C-språken har eleverna naturligt nog inte samma inlärningstillfällen utanför skolan,
vilket också betonas av lärare. Elever år 5 har svårt att bedöma vad de lär sig utanför
skolan.
På alla stadier förekommer datoranvändande. Det engelska språkets inslag i datorprogrammen ökar samtidigt som eleverna med stigande ålder tar till sig det engelska språket genom datoranvändningen.
Det är en vanlig uppfattning bland lärare att målen i de nya läroplanerna är möjliga att
uppnå för de flesta eleverna i skolan. Hinder finns dock enligt såväl lärare som elever.
Lärare pekar ofta på rent praktiska svårigheter med att skapa de förutsättningar som
krävs för utvecklingen av den praktiska språkförmågan. Situationen upplevs inte sällan
konfliktfylld. A ena sidan kan man ha stora ambitioner att leva upp till de förväntningar
som måldokument och andra styrinstrument representerar och å andra sidan har man att
brottas med en praktisk verklighet och andra omständigheter i yrkesrollen som upplevs
omöjliggöra måluppfyllandet. Allmänt sett tycks man uppleva att det föreligger en obalans mellan kraven på kreativitet och kommunikation å ena sidan och bristande resurser
och andra besvärliga förutsättningar å den andra.
Bland lärare som undervisar år 5 finns uppfattningen att eleverna än inte har de tillräckliga grundkunskaperna i engelska för att kunna öva i fria muntliga och skriftliga sammanhang. Läraren anses behöva mer tid och andra resurser för att eleverna skall ges
möjlighet att träna de kommunikativa färdigheterna.
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Särskilt i gymnasieskolan framkommer bland lärare att man upplever problem med stora undervisningsgrupper och de begränsade möjligheter som man därmed får att träna
språket i fria muntliga sammanhang. Lärare anser sig inte hinna med att hjälpa alla elever. Man betonar att elevgrupperna ofta är heterogena och att det finns för få grupprum
av den typ som skulle behövas för att kunna tillämpa det individualiserade arbetssätt
som lärarna vill använda sig av och som läroplanen föreskriver. Här upplevs alltså en
konflikt.
Eleverna å sin sida har förstås inte samma möjligheter som lärarna att se de orsaker som
kan ligga bakom det yttre skeendet. Ofta talar man i termer av vad som händer på lektionerna och hur det som händer är beroende av lärarens agerande. En vanlig uppfattning som man ger uttryck för är att man endast i ganska liten utsträckning övar den rent
kommunikativa förmågan (i tal och skrift), utan vidare problematisering av detta förhållande. Eleverna framför allt i gr år 9 och i gy år 2 ger i sina svar uttryck för uppfattningar som visar på stor variation när det gäller hur mycket man övar den praktiska användningen av språket. Enligt någras uppfattning blir utrymmet för fri träning i muntlig
och skriftlig kommunikation mindre när läraren håller sig nära läroboken.
I en del fall anser elever att de stagnerat i sitt kunskapsinhämtande och åberopar en för
ensidig undervisning med för få kreativa inslag. Det senare, som enbart gäller gr år 9
och gy år 2, kan naturligtvis bero på sådant som lärare angivit ovan, faktorer som elever
har svårt att överblicka. Elever har uppmärksammat att man under vissa språklektioner
ej talar det aktuella språket och föreslår att det skrivs in i läroplanerna som ett obligatorium. Kunskapen om kulturen i engelskspråkiga länder är något som av elevernas svar
att döma behöver lyftas fram ytterligare i språken, särskilt i gr år 9 och gy år 2.
Med anknytning till frågan om hur man utvärderar inlärning har vi också försökt utröna
i vilken grad eleverna tycker sig kunna avgöra vad det är de kan i fråga om språk (genom självbedömning). Därvid har det bl.a. framkommit att man i regel anser sig veta
ungefär hur bra man är på att "prata", som man ofta uttrycker det. En del elever har
framhållit att de inte har tillfälle att visa just den sidan av sin förmåga och har tyckt att
bedömningar i för stor utsträckning baseras på skriftliga resultat.
Möjligheter att utöva inflytande över undervisningen är något som uppfattas som positivt av samtliga elever. Elevernas möjligheter att utöva inflytande kan variera och beror
enligt eleverna på om läraren är villig och öppen för att ändra i den egna planeringen.
Variationen kan gälla så vitt skilda saker som att få ha synpunkter på detaljer i undervisningen och att vara i ett samspel med läraren om verksamheten i stort. När eleverna
uppfattar att det finns ett samspel i gruppen innebär detta ett ömsesidigt givande och
tagande mellan elever och lärare. Denna dialog innebär att man har kommit långt i en
förtroendeskapande relation.
I år 9 menar elever att läraren har ansvar för att eleverna i sitt kunskapsinhämtande skall
nå upp till en godkändgräns vad gäller betyget. I läroplanerna betonas att eleven skall ta
ett ökande ansvar med stigande ålder, men eleverna förefaller inte lika säkra på att alla
elever kan ta detta ansvar och detta gäller även i fråga om lärares uppfattningar år 5, 9
och 2 i gymnasieskolan. Det anförs att elever som inte kan ta ansvar för det egna lärandet hamnar efter redan från början och har svårt att senare komma ifatt. En del elever
ifrågasätter om ansvar är något som man kan lära sig, medan lärare på alla tre stadierna
är av den uppfattningen att ansvar är något eleverna lär sig efter hand.
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För eleverna framstår ansvar och inflytande som en fråga om lärande, motivation och
intresse. Det ingår i lärares arbete att med utgångspunkt i elevernas olika förutsättningar
lära eleverna att ta ansvar för och vara delaktig i det som sker i språkundervisningen.
För lärarna handlar det om att balansera olika intressen och inte minst att se till att det
finns en viss stadga och kontinuitet i verksamheten.
På alla tre stadierna finns bland lärare uppfattningen att det tar tid att lära sig att ta ansvar och att det är svårast för de svaga och omotiverade eleverna. Lärarna betonar att en
öppen och fungerande dialog mellan lärare och elever i undervisningen möjliggör för
eleverna att ha ett visst inflytande över verksamheten.
Lärares och elevers uppfattningar kring olika aspekter av betydelse för inlärning av
främmande språk har här beskrivits i relation till läroplansmålen. I de beskrivningar som
intervjupersonerna gör framträder en liten variation i uppfattningar och denna variation
kan betraktas som ett uttryck för hur man på olika sätt förhåller sig till inlärning och
undervisning i främmande språk. En presentation av en variation kan fungera som ett
utbildningsinnehåll och bidra till att öka medvetenheten hos lärare kring den egna undervisningen.

126

Referenser
Balke, G (1990a). Engelska i årskurs 5. Resultat från insamlingen inom den nationella utvärderingen av grundskolan. NUengelska 3. Publikation 1990:04, Institutionen för pedagogik, Göteborgs universitet
Balke, G. (1990b). Pojkar, flickor och engelska i årskurs 5. Delrapport inom den nationella utvärderingen av grundskolan. NUEngelska 4. Rapport nr 1990:25, Institutionen för pedagogik,
Göteborgs Universitet.
Bergström, I. (1994). Det muntliga provet i engelska, åk 9. Den nationella utvärderingen av
grundskolan våren 1992, Skolverket, Rapport nr 63.
Dahlgren, H. och Leoj, M. (1997). Engelska, franska och tyska. Årskurs 9. Utvärdering av
grundskolan 1995 — UG 95. Rapport nr. 121. Stockholm: Skolverket.
Larson, M. (1997). Engelska. Årskurs 5. Utvärdering av grundskolan 1995 — UG 95. Rapport
nr. 120. Stockholm: Skolverket.
Lpo 94. Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna (Lpo 94,
Lpf 94). Stockholm: Utbildningsdepartementet.
Miliander, J. (1995). Fri skriftlig produktion i engelska, åk 9. Den nationella utvärderingen av
grundskolan våren 1992, Skolverket, Rapport nr 62.
Oscarson, M. (1993). Engelska i årskurs 9: Resultat från den nationella utvärderingen av
grundskolan . Rapport 1993:16, Institutionen för pedagogik, Göteborgs universitet (Finns också
i något mindre utförlig form som Rapport nr 16 Engelska, Huvudrapport, i Skolverkets serie
Den nationella utvärderingen av grundskolan, våren 1992.)
Oscarson, M. (1995). A National Evaluation Programme in the Swedish Compulsory School:
Assessment of Achievement in Foreign Languages. SYSTEM, An International Journal of Educational Technology and Applied Linguistics, 23, 3, 295-306.
Skolverket (1993). Bilden av skolan 1993. Stockholm: Skolverket.
Skolverket (1995). Analyser och utvärderingar 1994-95 — Resultat, kommentarer, perspektiv.
Stockholm: Skolverket.
Skolverket (1996 1997). Bilden av skolan 1996. Stockholm: Skolverket.
Skolverket (1997a). Gymnasieskolans kursprov vårterminen 1997 — Analys av resultaten. Dnr
97:475.
Skolverket (1997b). Gymnasieskolans kursprov vårterminen 1997. Resultatredovisning till
skolorna. Stockholm: Skolverket. Dnr 97:475.
Skolverket (1998a). Vem tror på skolan? Attityder till skolan 1997. Skolverkets rapport nr 144.
Skolverket (1998b). Ämnesproven skolår 9, 1998. Resultatredovisning till skolorna. Stockholm:
Skolverket. Dnr 97:475.
Skolöverstyrelsen (1991). Bilder från skola och vuxenutbildning. Nationell utvärdering — En
sammanfattning av de senaste årens rapporter. R91:14. Stockholm.
Söderberg, S. (1998a). "Så lyckas skolan". I Skolverket (1998), s 26-37.

127

BILAGOR
BILAGA 1. Kriterier för bedömning av skrivfärdighet — US 98/Språk --------------- 129
BILAGA 2. Beskrivningar av färdigheter per språk, stadium och nivå ---------------- 131
Engelska år 9 — Medelnivå -------------------------------------------------------------------------------- 131
Franska B, år 9 - Hög nivå ---------------------------------------------------------------------------------- 134
Franska B, år 9 - Medelnivå --------------------------------------------------------------------------------- 137
Franska B, år 9 - Låg nivå ----------------------------------------------------------------------------------- 140
Engelska år 2, kurs B - Medelnivå-------------------------------------------------------------------------- 142
Franska år 2. kurs B — Hög nivå -------------------------------------------------------------------------- 145
Franska år 2, kurs B - Medelnivå -------------------------------------------------------------------------- 148
Franska år 2, kurs B - Låg nivå ----------------------------------------------------------------------------- 150
Tyska år 2, kurs B - Hög nivå ------------------------------------------------------------------------------ 151
Tyska år 2, Kurs B - Medelnivå----------------------------------------------------------------------------- 152
Tyska år 2, Kurs B - Låg nivå ------------------------------------------------------------------------------ 154

BILAGA 3 Färdighetsjämförelser över stadier ---------------------------------------------- 156
Engelska: År 9 — Gy B-kurs, jämförelse av färdigheter: Medelnivå --------------------------------- 156
Franska: Ar 9 - Gy B-kurs. Jämförelse av färdigheter: Hög nivå--------------------------------------- 156
Franska: År 9 — Gy B-kurs. Jämförelse av färdigheter: Medelnivå ----------------------------------- 159
Franska: År 9 - Gy B-kurs. Jämförelse av färdigheter: Låg nivå --------------------------------------- 161

128

BILAGA 1. Kriterier för bedömning av skrivfärdighet - US 98/Språk
Bedömningen gäller elevernas skriftliga kommunikativa förmåga i enlighet med läroplans- och
kursplanemålen. Vår tolkning av vad detta innebär
är sammanfattningsvis att nivån avgörs av hur
ledigt, varierat, säkert och effektivt eleverna kan
uttrycka sig inom ramen för den givna uppgiften.
Försök görs dessutom att bedöma vilken förmåga
eleverna sannolikt har att uttrycka sig skriftligt i
annat
sammanhang.
Den
kommunikativa
förmågan skattas med andra ord också mera
allmänt
(se
momentet
Sammanfattande
karakteristik).
Följande faktorer vägs in vid bedömningarna (och
refereras till i beskrivningarna):

Innehåll
Relevans
Avser i vilken mån uppsatsen förmedlar ett innehåll som är relevant i förhållande till uppgiften
som den formulerats. Upplysningar och beskrivningar som ligger vid sidan av den egentliga uppgiften liksom andra ovidkommande kommentarer
bedöms följaktligen ha ringa värde.

Begriplighet
Bedömningen av begriplighet görs utifrån den
tänkta förutsättningen att läsaren på det hela taget

endast behärskar målspråket i fråga. Inblandning
av ord på svenska (eller annat språk) anses därför
utgöra ett hinder för förståelsen av innehållet.
Också annat som skribenten tycks förutsätta vara
bekant utan att egentligen kunna vara det betraktas
som svårbegripligt eller obegripligt. Om tolkningen kräver stort tålamod och särskild välvillighet
från läsarens sida tas det som ett tecken på begränsad begriplighet.

Struktur/omfång Organisation i stort
I det här avseendet tas hänsyn till hur det som
uttrycks är upplagt, både i sin helhet och i delar.
Finns det en struktur i framställningen som underlättar kommunikationen (förståelsen) eller blandas
idéer och resonemang så att läsaren kan ha svårt
att ta till sig innehållet? Hålls innehållsmässigt
sammanhörande delar ihop i avskiljbara avsnitt,
d.v.s. genom styckeindelning? Det totala omfånget
av det skrivna är också en bedömningsgrund.

Fyllighet
Gäller det samlade läs- eller informationsvärdet
(detaljrikedomen, utförligheten, djupet) i det
skrivna och är normalt kopplad till omfång
(längd). Den här faktorn kan också (på högre nivåer) innefatta förmågan att levandegöra framställningen på ett intressant eller målande sätt. Om
viktiga aspekter av uppgiften inte är täckta betraktas behandlingen av uppgiften som i motsvarande grad mindre fyllig.

Våga och vilja
I den mån det är möjligt bedöms det skrivna i
förhållande till en visad attityd från elevens sida
att ta sig an uppgiften. Också svaga elever kan
genom det de skriver visa att de försöka använda
sitt brist-fälliga språk så långt det bär. Omvänt kan
man ibland se att duktiga elever är återhållsamma i
det de skriver av rädsla för att göra fel. Det är
rimligt att premiera elevens benägenhet att
använda sitt språk oavsett upplevd färdighetsnivå.
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Språk
Ordförråd
Ordförrådet bedöms med hänsyn till omfång, variation och korrekthet i användningen. Särskilt
uppmärksammas förmågan att hitta de rätta orden
och uttrycken för att lösa den förelagda uppgiften.
Eftersom bedömningen gäller det aktiva (snarare
än det passiva) ordförrådet, får den här faktorn en
särskild tyngd i sammanhanget.

Grammatik
Faktorn avser dels behärskningen av ordformer,
dels förmågan att foga samman orden till korrekta
satser och meningar. Också förmågan att variera
uttryckssätten, t.ex.. med hjälp av olika satstyper
och alternativa formuleringar, vägs in. Åtskillnad
görs mellan fel som gäller elementära och mera
avancerade konstruktioner. Felens eventuella inverkan på förståelsen och läsbarheten uppmärksammas.

försiktiga slutsatser om skriftlig förmåga i andra
sammanhang.

Idiomatik; ev. påverkan från annat språk
Här noteras i vilken utsträckning det som skrivits
ansluter till den naturliga användningen av språket
("äktheten") och i vilken mån annat språk — vanligtvis skribentens modersmål, men i fråga om
franskan och tyskan också det engelska språket —
färgar formuleringarna.

Stavning och interpunktion
Avvikelser från vedertaget språkbruk i fråga om
stavningen gäller både "grammatiska" stavfel och
"vanliga" stavfel. Interpunktionen gäller användningen av skiljetecken över huvud taget, men i
första hand sådant som särskiljer meningar (punkt
och stor bokstav).

Sammanfattande karakteristik
I detta avsnitt ges en global bedömning av den
kommunikativa skriftliga förmågan som den med
hjälp av de ovanstående faktorerna kan avläsas i
det analyserade materialet. Försök görs också att
jämförelsevis och på praktisk erfarenhetsgrund dra
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BILAGA 2. Beskrivningar av färdigheter per språk, stadium och nivå
I denna del av Bilagan redovisas de färdighetsbeskrivningar som gjorts i engelska, franska och
tyska år 9 i grundskolan samt i gymnasieskolan år
2 (B-kurser). Analyserna gjorts vid olika tillfällen
under projektets gång och därför ser beskrivningarna sinsemellan lite olika ut. De tidigare är ganska summariska, medan de som genomförts senare
är betydligt längre och mer heltäckande. De senare
har också försetts med exempel från elevuppsatser
för att konkret illustrera uppnådda färdigheter.

Engelska år 9 — Medelnivå
(Analysen gjord enligt modell för skriftlig färdighetsanalys 26 maj 1998. Validering (kontrollbedömning) i oktober 1998. Ändringar införda.)

Ibland skriver eleven om ovidkommande saker
samtidigt som andra väsentliga punkter utelämnas
eller behandlas mycket kortfattat (se t.ex.. nr 14).
Det förekommer också vid några tillfällen att rubrik saknas och att det därför dröja en stund innan
läsaren kan vara helt säker på vilket ämne som
egentligen behandlas. (se t.ex.. nr 14)
Vid något tillfälle skapar eleven ett eget ämne
('Free time activities') och skriver endast om det.
Egentligen har eleven inte följt instruktionerna,
även om innehåll, struktur och språket i sig fungerar för den uppgift eleven givit sig själv.

Begriplighet

Relevans

Det eleverna producerar i skrift på den här nivån i
engelska är, ett antal uppenbara brister i språkbehandlingen till trots, på det hela taget fullt begripligt. Även en infödd utan några som helst kunskaper i svenska bör få en klar bild av det eleverna
förmedlar.

Innehållet svarar i allmänhet mycket väl mot den
givna uppgiften. De flesta viktiga punkter har
behandlats på ett tydligt och rimligt sätt. Ibland
ges ett kanske orimligt stort utrymme åt någon
aspekt (t.ex.. free time activities se nr 16), medan
andra delar ägnas mindre utrymme.

Det förekommer självfallet då och då att eleven
uttrycker sig oklart eller 'direktöversätter' svenska
ord och uttryck till engelska men huvudintrycket
är ändå att elever på denna 'mellannivå' i år 9
lyckas kommunicera på ett fullt begripligt sätt på
engelska.

Innehåll
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Mer problematiskt är det när i en del fall eleven
'direktöversätter' ord och uttryck från annat språk,
t.ex.. 'learn Deutch' (lära sig tyska), '... can germany ...' (kan tyska), 'hole-hours' (håltimmar).
Den läsare som inte kan vare sig tyska eller engelska torde inte förstå vad som avses i de här fallen. På det hela taget är emellertid dessa fall av
'direktöversättningar' relativt få till antalet.

Fyllighet
De allra flesta elevernas skriftliga produktion kan
sägas vara fyllig till sitt innehåll. De flesta eller
alla punkter behandlas på ett innehållsmässigt
rimligt sätt. Som läsare får man en god bild av
elevernas 'fritid', 'skola', 'framtidsdrömmar' etc.
Som väntat behandlas vissa delar mer utförligt än
andra. Free time activities, your school' etc. ges
ganska stort utrymme; who you are, important
global issue ägnas oftast betydligt mindre utrymme och kommer med pliktskyldigast på slutet.

Våga/vilja
Ett utmärkande drag för de allra flesta elever i
engelska på den färdighetsnivån är att de verkligen
anstränger sig att förmedla tankar och idéer. Eleverna tycks gripa sig an uppgiften 'friskt och frejdigt' och även om språket ur formell synpunkt
uppvisar påtagliga brister vad gäller ordförråd,

grammatiska strukturer, stavning etc. så lyckas de
för det allra mesta ändå få fram vad de vill ha sagt.
Exempel: Everybody shall feel that it's funny in
school. / I whant to live a exiting Life with a work
that i like and never have some ekonimical problems.
Många gånger väljer eleven andra strategier för att
förmedla ett budskap. Ett exempel kan belysa
denna punkt: We have all the ämnen (the Swedish
name of Matemathik, Swedish, English, Technologi ... and so on). Eleven kan inte ordet 'ämne' på
engelska och väljer då en annan väg för att komma
fram till målet.
Härutöver är det också så att flera elever lyckas ge
en ganska personlig och levande skildring av sig
själva, sina livserfarenheter, sin omgivning och sin
framtid. Ett exempel:... to feel the wind comming
straight in to you'r face, when you sit on a horseback running like it never have run before...

Struktur/omfång. Organisation i stort
I stort sett alla elever presenterar sitt stoff på ett
tydligt sätt. Organisationen är klar, indelning i
paragrafer görs för det mesta, idéer som hänger
ihop hålls samman osv. Ibland saknas dock
styckeindelning, vid några tillfällen saknas rubrik.
Organisationen i elevernas skriftliga produktion är
mycket enhetlig och de följer i stort den uppläggning som ges i presentationen av uppgiften, d.v.s.
de följer den kronologiska ordning som ges i instruktionerna. Fördelen med detta upplägg är tydlig: även de svagare eleverna får en 'starthjälp' och
ges en god chans att klara av uppgiften samtidigt

som bedömningen rimligtvis bör bli mer enhetlig
och jämförbar.
Ett problem med en så här styrd uppgift tycks vara
att det är svårt att veta om det finns elever i den
här undersökta gruppen som med en 'friare' uppgift skulle kunna skriva mer personligt och levande samtidigt som kanske andra elever utan den
styrning som nu ges skulle ha presenterat ett sämre
resultat än vad nu är fallet. Förmågan att kommunicera i skrift på ett mer personligt och kreativt
sätt skulle kanske uppmuntras med en
uppläggning som är mindre styrande.

Styckeindelning (se ovan)
Omfång
I genomsnitt använder elever i det här skiktet cirka
410 ord, med en variation mellan ca 590 ord som
allra högst och cirka 200 ord som lägst.

Språk
Ordförråd
Huvudintrycket är att elever i detta mellanskikt på
det hela taget har ett fullt tillräckligt ordförråd för
att lösa uppgiften på ett bra sätt. Eleven använder
ord och uttryck i engelskan på ett sätt som gör det
lätt för läsaren att följa framställningen och få en
klar bild av det som sägs. Utöver ett gott basordförråd har många elever påfallande många ord för
att ge en målande och träffsäker beskrivning av
olika företeelser eller för att binda ihop satser på
ett idiomatiskt sätt.
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Som exempel på ordförråd av denna senare kategori kan nämnas t.ex
the reason why ...; but
it depends on the group ...; be concerned about ...;
get access to ...; to be in distress; toxic dump;
opportunities; cooperate; environment; equal ,
actually m.fl.

Grammatiska strukturer
Vad gäller behärskningen av grammatik hos elever
på den här mellannivån finns tydliga skillnader
både mellan elever och hos en och samma elev.
Många elever använder sig av både långa och
korta satser, enkla och mer komplicerade satsstrukturer. Bisatser av olika typer förekommer
mycket ofta. Man tycker sig ofta se svenskans
satsmönster i botten.
Några elever har inte kommit riktigt lika långt i
sin utveckling utan är försiktiga i sin strategi och
tycks 'ta det säkra före det osäkra' och använder
sig nästan uteslutande av enkla och korta
meningar (se t.ex.. nr 17).
Som exempel på grammatiska förtjänster kan
nämnas t.ex.. följande: ... go shopping (skiing,
swimming); ... less time;... use the money so they
won't spend it on ...(pronomenet it syftar på det
singular ordet money); There's nothing wrong
about ... (Korrekt användning av There's ...); ...
nothing to complain about ... (rätt preposition vid
complain).
Som exempel på några typiska och ofta förekommande felaktigheter kan nämnas: 1 training ...
(hjälpverbet am saknas; dessutom felaktig användning av progressiv form); ... it also are very luxury

... (fel verbform; ... if you likes parties is Sweden
the right place ...fel ordföljd; dessutom felaktigt
ordval); I lives ... , we hasn't ... , we often goes , I
like to be seened (felaktiga verform); much people,
too much (much i stf many/a lot of); it isn't any
jobs (it i st f there), ... use to go swimming (use to i
st f usually); for a few years ago.

Idiomatisk språkanvändning och ev. påverkan från annat språk
Elever i det här mellanskiktet visar vid en del
tillfällen att de i skrift kan använda ord, uttryck
och fraser på ett (nästan) idiomatiskt sätt. Som
exempel kan nämnas:... in the future I will teach
my kids to show love and respect.; ... but my
mother don't want me to and ... ; We both make
alot of money so that we can travel alot.; I don't
really know what to say about ... ;
Det är dock vanligt att interferens från andra
språk, framför allt svenskan, lyser igenom. Många
elever tycks lägga ett svensk 'raster' över sin
engelska. Denna påverkan syns på flera olika
nivåer (sats-strukturer, fraser, enskilda ord och
uttryck, stavning etc.). Som exempel kan
nämnas:... come in at high school; ... help people
that has it difficult ... ;II stand for what I think; It
doesn't happends so very much here; Everyone
shall feel that it's funny in school.; ... 1 use to ride
...; children familys; hole-hours .
Även påverkan från andra språk är ibland skönjbar:... and travaille ( = travel ) a lot (från franskans travailler som betyder 'arbeta'; t.o.m. böjningsformen 'trawailling' förekommer); ... learn

Deutch (från tyskans Deutsch); schould (från tyskan?).

Stavning och interpunktion
Elever på den här 'mellannivån' gör ett ganska
stort antal stavfel i sin fria skrivning men det är
ändå sällan som stavningen i sig utgör ett hinder
för förståelse. Ur kommunikativ synpunkt är stavningen således inget problem i det här skiktet.
Många 'svårstavade' ord är rätt stavade, t.ex..
mathematics, except, tremendous, championships,
luxury, alcoholics.
Exempel på felstavningar: chore i st f sure, wich i
st f wish, finich i st f finish. En intressant felstavning är 'sercuite' (för circuit), alltså en slags ljudhärmande stavning för ett ord som eleven kanske
hört men inte sett i skrift.
Interpunktionsfel förekommer men utgör på det
hela taget sällan något hinder för förståelse. Det
fel som vid några tillfällen 'stör' läsningen är att
meningar inte avdelas med punkt och stor bokstav.

Sammanvägd karakteristik
Huvudintrycket är att elever i år 9 på den här
'mellannivån' i engelska kan uttrycka tankar och
idéer i skrift på ett ganska bra sätt. De formella
bristerna i språkbehandlingen är påtagliga, men
eleverna lyckas ändå förmedla sitt budskap på ett
otvetydigt sätt. Man får intrycket att eleverna är
'orädda' och tar sig an uppgiften 'friskt och frejdigt'
väl medvetna om att de kan förmedla något vettigt
i skrift på engelska. De skriver fylligt och ibland
både personligt och målande. Det är sällan
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som kommunikationen försvåras eller omöjliggörs
av bristerna i ordförråd, grammatik, stavning osv.
Ämnet som behandlats är vardagligt och näraliggande men det finns samtidigt en viss möjlighet
för eleven att 'lyfta' till en något högre abstraktionsnivå och skriva om framtiden, globala frågor,
den ideala skolan osv.
Uppgiften är relativt styrd till sin uppläggning och
eleverna följer i allmänhet den struktur som ges i
instruktionerna. Elevernas alster liknar därför
oftast en checklista som betas av punkt för punkt.
Detta är självklart en hjälp för många elever, som
utan denna struktur möjligtvis skulle ha presterat
ett sämre resultat än vad nu är fallet. Det kanske
också är så att andra, mer kreativa elever som
kommit längre i sin utveckling när det gäller skrivande, skulle ha kunnat prestera ett ännu bättre
resultat med en mindre 'styrd' uppgift.
Elever i år 9 som befinner sig på genomsnittlig
färdighetsnivå i engelska skulle med all sannolikhet klara av att skriva om många andra för ungdomar näraliggande ämnen och kanske också lite
'svårare', mer abstrakta ämnen. Exempel på sådana
ämnen skulle kunna vara personliga upplevelser
av olika slag, t.ex.. berätta om sin barndom, sina
relationer till andra människor, återge och kommentera innehållet i en bok eller en film, i någon
mån diskutera aktuella händelser eller politiska
och moraliska spörsmål.
Eleverna i detta skikt tycks med marginal ha uppfyllt läroplanens mål vad gäller momentet skriva i
engelska.

Här några typiska exempel som visar både svaga
och starka sidor av elevernas allmänna kommunikativa förmåga i skrift i engelska på den här nivån
(ordagrant återgivna, år 9, ämnesprovet vt 1998):
1. If I should compare my school with a school in
England I can see the differences very clear. (Elev
nr 1)
2. When we come to the issue to rase money to our
team, it gets a littel harder. (4)
3. Me and my friends are spending our time on
training, we often goes on partys and I spend alot
time with my girlfriend and ofcourse, like everybody who I knows, we are studing. (6)
4. It's usually only people in the age of 14 there.
(nr 9)
5. For the Gymnasium have 1 choosed the Natureprogram with a special "touch" of Handball. (nr
12)
6. There is so much misery on earth that never
schould be needed to be here, if people /we stopped just thinking of ourselves and started to care
about each other. (13)
7. It (= My ideal school) shall be clean and nice
and now one shall fight and be mad to nowone.
(18)
8. 1 don't know much about other countries because 1 have never bin to one but of the things I read
about int the newspapper and sees on TV I think I
am very lucky to live in Sweden. (25)
9. To go in school in our country isn't actually so
hard compared with other countries. (29)

10. 1 think It's a very good countrie to live in, if
you compare to many other countries where the
most of the people are pore. (31)

Franska B, år 9 - Hög nivå
Analysen gjord enligt Modell för skriftlig färdighetsanalys 26 maj 1998

Innehåll
Relevans
Den information som ges av elever på den här
nivån är nästan genomgående relevant. Detta gäller inte enbart själva huvudlinjerna i uppgiften
(hälsningsfraser, inledning, berätta om sig själv,
föreslå Sven som au pair) utan även detaljer, förklaringar, tillägg mm.
Det skrivna upplevs så gott som undantagslöst
som ett verkligt brev skrivet av en svensk till Mme
Genet i Paris där eleven framhåller att just Sven
vore en lämplig au pair.

Några exempel på mindre lyckade meningar:... un
ami qui je vais parler de dans un moment. (nr 12);
son oncle a il apprendu. (nr 12); ll peut beaucoup
main il veut s'apprendre plus beaucoup. (nr 14); ...
beaucoup de choses comme je il faut finis. (nr 34)

Fyllighet
I stort är innehållet på den här nivån fylligt eller
mycket fylligt. Det är relativt vanligt att eleverna
inte bara skriver om själva huvudlinjerna i brevet
utan också försöker göra framställningen levande
och färgrik genom att säga lite extra, lägga till
detaljer och exemplifiera.
Några exempel: Ici, tout est bien comme j'ai dit
avant, mes études vont bien et mon prof de
français dit que j'ai fait des grands progrès. (nr 1);
Il déteste les discoteques parce que il n'aime pas
la musique dans les discoteques. Il prefere la musique classique par example. (nr 10); Après que je
lui racontais de ma temps å Paris chez vous, il
voulais y aller aussi, chez vous. (nr 37).

Begriplighet

I en del fall är det också så även inom det här
skiktet att vissa delar (artighetsfraserna, inledningen) behandlas mycket kortfattat.

I allmänhet lyckas elever inom det här skiktet
förmedla sina tankar och idéer på ett tydligt sätt.

Våga/vilja

Ibland förekommer dock även här att enstaka me
ningar blir svårbegripliga eller rentav obegripliga.
Det bör påpekas att 'felen' ligger på en relativt hög
nivå och är i många fall förmodligen resultatet av
ett risktagande. Helhetsintrycket är ändå att det är
jämförelsevis få meningar som tillhör den här
gruppen.

Man märker ett påtagligt risktagande hos elever på
den här nivån. Eleverna försöker oftast uttrycka
sig precist, nyanserat och målande. Det är
sannolikt också så att en del språkliga fel beror på
just benägenheten hos eleverna att försöka
uttrycka sig på ett intresseväckande sätt. Resultatet
blir ibland att
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språket inte riktigt bär men den kommunikativa
effekten blir ändå större än om eleven valt en mer
försiktig strategi genom att skriva kortare och
mindre varierade meningar.
I något eller några enstaka fall märks en försiktighet hos skribenten. Meningarna blir i och för sig
korrekta men samtidigt korta, föga varierade och
innehållet blir i sista ändan lidande.

Struktur/omfång
Organisation i stort
Strukturen är god i skriftlig produktion på den här
nivån. Man får ett tydligt intryck av att eleverna
skrivit ett brev med datum, inledning, underavdelningar och avslutningsfras osv. Idéer som hör ihop
hålls oftast samman i samma stycke, något som
underlättar läsningen.
Grundstrukturen är oftast den som anges i bakgrundsinformationen till uppgiften. Avsteg förekommer dock ibland på så sätt att den inbördes
ordningen mellan de olika delarna blir en annan än
den som ges i instruktionerna till uppgiften (se
t.ex.. nr 5). Det händer också att information om
t.ex.. Sven omnämns i mer än ett avsnitt. Det förekommer, dock relativt sällan, att allt skrivs i ett
enda långt stycke utan indelning i paragrafer (t.ex..
nr 6).

Styckeindelning (se ovan) Omfång
I genomsnitt använder elever i det här skiktet cirka
240 ord, med en variation mellan ca 420 ord som
allra mest och ca 130 ord som allra lägst.
Det skrivna inom den här nivån kan alltså vara
väldigt långt men också ganska kortfattat.

Språk
Ordförråd
Ordförrådet är i allmänhet bra. Språkets allra vanligaste ord används aktivt, med viss lätthet och i
allmänhet korrekt och därför blir helhetsintrycket
av den skriftliga produktionen på den här nivån
väldigt bra.
Utöver det vardagliga ordförrådet förekommer
ganska ofta lite 'ovanligare' ord och fraser som gör
framställningen mer levande och intressant. Som
exempel på sådana ord och fraser kan nämnas bl.a:
pour l'instant, en ce moment, bientôt, à bientôt,
tout de suite, pendant, à cause de, grâce à, à mon
avis, sauf surtout, rigolo, chouette, un vrai
cordon-bleu, le patinage artistique, ... je pense
beaucoup à vous ... ; ... je voudrais y retourner un
jour.; Il est drôle, intelligent, très gentil, sportif et
il adore les enfants.; On apprend beaucoup de
choses ici.
Det finns emellertid en del tydliga brister vad
gäller ordförrådet i också den här gruppen och
detta gäller ibland relativt frekventa ord. Det är
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framför allt dessa brister i ordförrådet som gör att
budskapet vid några tillfällen inte riktigt når fram.
Ibland används till exempel ord på ett felaktigt
sätt, vilket mer eller mindre utgör ett hinder för
förståelse: Je permettre (= lovar), Sven est le
meilleur au pair ... (nr 14); ... raconter si (= om)
un ami (nr 15); ... il a eu l'influence (= influensan).
; ... je travaille à un manufacture (= fabrik?)
maintenant. ; Il parle petit (lite) francais maintenant.
Sammanblandning av vissa ordpar förekommer
ibland: chevaux/cheveux; pouvoir/savoir ( ... il
peut son francais bien (mieux que moi)).
På den här nivån förekommer det relativt sällan att
ord återges ord på svenska eller engelska. Det är
endast undantagsvis som man träffar på vändningar som ... pour introduce mon ami ... eller .. je
playe (joue) piano ... .

Grammatiska strukturer
Här används inte bara korta och enkla huvudsatser
utan också många satskonstruktioner som är rätt så
komplicerade (om inte alltid helt korrekta). Man
kan på den här nivån tala om ett visst grammatisk
register och variation i satsstrukturerna.
Några exempel: Je vous écris pour raconter d'un
ami qui s'appelle Sven.; Il parle très bien le
français ... ; ... et je la connais depuis onze ans.; je
me souviens que ... ;Je viens de rentrer à x ... ; Il
veut travailler chez vous comme un au pair l'été
prochain.; Il m'a demandé si je peux ecrire un peu
de lui ... ; Je suis très reconnaissance pour avoir
eu la chance de passer deux mois au pair chez
vous.

Det finns också en hel del osäkerhet när det gäller
grammatiken, något som ibland försvårar eller vid
enstaka tillfällen omöjliggör förståelse. Ovanstående brister till trots är det sammantaget så att
felen oftast ligger på en nivå över det som
rimligen kan anses vara den allra mest elementära
grammatiken. Dessa brister gäller framför allt
verbläran (tempus, konstruktioner, böjningsformer
etc.).
Exempel: J'ai une petite chose pour lui demander
(= att fråga er); .... il n'a besoin pas beaucoup
d'argent.; Je les manque ... (Jag saknar dem ...). ;
... il est onze ans; ... j ai apprendu ...; Ce matin je
m'ai reveillé soudain ...; Il voudrais bien vas en
France ...; ... je veux vais à Paris; ... il a lisé (=
läst) ...; J'ai recontu un ami ...; ... il lirez ... (= han
läser) ; ... il dires ... (= han säger); Je savoi ... (Jag
vet/kan ... ); Je peux vous promis que ... ; Sven alle
à la même école ... .
Exempel på fel på pronomen - vous/tu; nous/vous
(nr 11), notre/votre (nr 5) ; Je pense que Nicole et
Jean-Luc aimeront il (= honom).; Ils aiment lui.
Sammanblandning av t.ex.. beaucouop/très, beaucoup/bien, meilleur/mieux är relativt vanligt.
Ibland fel på negationer: Je n'ai rien d'argent. När
det gäller konjunktioner kan nämnas problem att
skilja que/comme (båda används i betydelse
'/så/som'). Bland prepositioner märks bl.a. svårigheter att rätt använda à/en vid geografiska egennamn.

Idiomatisk språkanvändning och ev. påverkan från annat språk
En hel del vardagliga fraser och uttryck används
på ett språkriktigt sätt (om än kanske med en del
skönhetsfel), t.ex.. Il adore les enfants ...; Je voudrais vraiment rester chez vous ... ; J'ai mal à la
gorge ... ; Je ne fait rien de special ici, ... ; Je
trouve que Paris est une ville très sympathique
avec beaucoup de charme.; Il voudrait aller en
France parce qu'il voudrait travailler au pair dans
votre famille.
I några fall är påverkan från svenskan till hinder
för förståelse. Exempel: ... qu'il s'occupe de. (...
som han tar hand om.); ... un ami qui je vais parler
de dans un moment.(... som jag ska tala om om ett
ögonblick); ... je vois dans la vie comme une autre
personne. (... jag ser på livet som en annan person).; ... j'ai eu bien (= ... jag har haft det bra.)
Även påverkan från engelskan är ibland märkbar,
om än i relativt liten omfattning. Exempel: ... une
petit chien, je longue pour (long for) c'est.; ... en
France pour deux ans (for two years).

Stavning och interpunktion
I allmänhet är stavningen god. Visserligen förekommer en hel del stavfel, även på mycket alldagliga ord, men stavningen kan ändå sägas fungera
kommunikativt i den bemärkelsen att det så gott
som aldrig är så att ett stavfel ensamt omöjliggör
förståelse.
Några exempel på stavfel av mindre betydelse:
est/et; c'est été/cet été, authunne (= automne);
chantille (= gentille); en lång rad accentfel. Ibland
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är dock stavfelen av den arten att man måste läsa
om ordet en eller flera gånger i sitt sammanhang
för att förstå vad som avses. Några exempel: ...
pour regarde le peid. (= landet).; ... et il adie (=
hjälper) toujour tous; ... le prentant (= printemps).
I stort sett fungerar interpunktionen väl.

Sammanvägd karakteristik
Elever på den här färdighetsnivån kan på ett bra
eller mycket bra sätt förmedla tankar och idéer i
skriftlig form. De berättar många gånger levande
och intresseväckande och förmår ofta framföra sitt
budskap på ett övertygande sätt. Visserligen görs
en del formella fel och enstaka meningar är svåra
eller omöjliga att förstå men som helhet är språkbehandlingen både vad gäller ordförråd och
grammatik tämligen korrekt och ganska varierad.
Strukturen i det skrivna är också i allmänhet god.
Kommunikationen fungerar för det mesta alldeles
utmärkt.
Elever inom det här skiktet skulle troligen även
klara av många andra, relativt svåra uppgifter.
Utöver att berätta om sig själva, sin familj, sin
fritid och sina kamrater osv. skulle de förmodligen
kunna berätta om sin barndom eller ungdomars liv
i Sverige, berätta om en bok de läst eller en film
de sett eller i viss mån argumentera och resonera
kring abstrakta ämnen som kärlek, vänskap, könsroller, yrkesval, framtidsplaner osv.

Franska B, år 9 - Medelnivå
Analysen gjord enligt Modell för skriftlig färdighetsanalys 26 maj 1998
Validerad i oktober 1998. Ändringar införda.

Innehåll
Relevans
Innehållet i det skrivna på den här nivån är så gott
som alltid relevant i förhållande till uppgiften. Det
framgår t.ex.. i allmänhet tydligt att just Sven vore
lämplig som au pair. Det förekommer dock att
vissa delar behandlas kortfattat (se t.ex.. nr 7, 14,
17, 20 och 37).

Begriplighet
I allmänhet har elever i den här kategorin tillräckligt bra ordförråd för att klara av just den här uppgiften. Att det förekommer en hel del brister i
ordförråd och grammatik är uppenbart men eleverna gör sig ändå till allra största delen förstådda.
Läsningen störs ibland på grund av sammanblandning av vissa vanliga och mer eller mindre betydelsebärande ord som t.ex.. nous - vous, beaucoup
trs, ville - village.
En del meningar är svåra eller rent av omöjliga att
förstå, antingen beroende på att ord och uttryck
används felaktigt eller på grund av att svenska
eller ibland engelska ord används i stället för
franska.

Exempel på meningar där ord används på ett
störande sätt: Ma petite seur suivra de la France
de l'éte. (nr 1; verbet suivra ger ingen betydelse i
sammanhanget); Je l'aime travaille dans I'au pair
(nr 39; dans ger fel betydelse); J'èspere vous voulais qui Sven prends et habite eux chez (nr 4;
svårtolkad mening); Vive que tu (nr 40; svårtolkad).
Exempel med meningar som innehåller påverkan
från engelskan: Je resive beacoup d'argent (nr 23;
jfr. engelskans 'receive');Je study au l'ecole de
chef (nr 29; jfr engelskans 'study'); ... je beginne
joue au foot ... (nr 9; jfr. engelskans 'begin')
Exempel på meningar med svenska ord eller tydlig
svensk interferens: Vous êtes chaud "välkomna".
(nr 3); Je recontre toutes le chous qui je gjorde.
(nr 17); Je voudrais åka tillbaka a vous (nr 21); ...
c'est 29 jours (kvar). (nr 25); C'est (roligt) que je
suis à l'ecole (nr 27); ... l'école est "jobbigt" ... (nr
33); ... il est un bien ecouteré. (nr 20; här lyser
svenskan igenom - ecouteré = lyssnare).
Meningar av det här slaget är emellertid inte så
många till antalet och vägs med bred marginal upp
av meningar som fungerar bra.

Fyllighet
De skriftliga alstren är relativt fylliga på den här
nivån. Eleverna berättar en hel del om sig själva
men framför allt skriver de mycket om 'Sven', om
allt han kan göra och varför han skulle bli en bra
au pair. Det är ju också detta som är själva kärnan
i uppgiften.
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Inledningen, där man ska fråga om Mme Genet
och berätta om vad man tyckte om att vara au pair
i Paris, behandlas ofta ganska kortfattat.
Vid några tillfällen görs försök att tillfoga en del
detaljer för att ge lite liv åt framställningen: ...
L'éte ici maintenant, c'est adorable, avec du fleurs
... (nr 13) eller Le voyage de Sweden ètait tres
bien mais dans le airporte je a oublié mon sac. Un
gentille garçon a telephoné ...(nr 32).

Våga/vilja
Eleverna inom det här skiktet gör i allmänhet ett
uppriktigt försök att verkligen lösa uppgiften (och
lyckas också någorlunda väl). Ansatsen är god
eller ibland mycket god och det är relativt sällan
som det finns anledning att förmoda att eleven inte
velat göra sitt bästa.
Eleverna tycks också ha tillräcklig tillit till sina
kunskaper i franska för att ta sig an uppgiften. De
tycks vara 'orädda' inför uppgiften. I många fall är
det så att språket inte riktigt räcker till för uppgiften men eleverna försöker kompensera dessa brister genom att använda sig av andra strategier för
att nå fram med budskapet. Ett exempel: Il a été
rien en France ( ordet rien = inget används som en
allmän negation i betydelsen 'inte').

Struktur/omfång
Organisation i stort
Oftast är strukturen god i uppsatser på den här
nivån. Man får ett tydligt intryck av att eleverna
skrivit ett brev med datum, inledning, underavdel-

ningar och avslutningsfras osv. Idéer som hör ihop
hålls samman i samma stycke, vilket underlättar
läsningen.

tester, le lac, nourriture, loisir, le lycée, chaque
jour, escargot, bavard, timide, responsable, brave,
adorable samt avslutningsfrasen Je t'embrasse.

Grundstrukturen är oftast den som anges i bakgrundsinformationen till uppgiften.

Det finns emellertid en hel del brister vad gäller
ordförrådet i den här gruppen, även när det gäller
frekventa ord. Det är framför allt dessa brister i
ordförrådet som gör att budskapet inte alltid når
fram eller att elever inte kan uttrycka sina tankar
och idéer.

Det förekommer dock relativt ofta att allt skrivs i
ett enda långt stycke där de olika delarna går in i
varandra, något som försvårar läsningen en del.
Det finns anledning att förmoda att detta inte är
något specifikt just för franskan utan att samma
elever även när de skriver svenska (eller kanske
engelska) underlåter att ge det skrivna en god
struktur. (se t.ex.. nr 5, 10, 12, 16, 23, 24, 30, 37
och 39).

Styckeindelning (se ovan)
Omfång
I genomsnitt använder elever i det här skiktet cirka
170 ord, med en variation mellan ca 380 ord som
allra högst och ca 100 ord som lägst.

Språk

Ibland används ord på ett felaktigt sätt, t.ex..:...
écrire un peu si (=de) Sven. (nr 4); ... il dit (= lit)
le français a l'ecole ... (nr 8); ... deux mois au pair
chez nous (= vous). .. (nr 14); Voule-vous entrer
Sven qui au pair vottre famille? (nr 15); ... deux
temps (= fois) par semaine (nr 19);
Ibland återges ord på svenska, t.ex.. Je "tycker"
Sven est ... (nr 3); ... qui est trés (snäll). (nr 6); Je
vodrais åka billigt a vous. (nr 21) Ibland återges
ord på engelska, t.ex une bon victory ... (nr 9);.. je
starte a une nouveau école. (nr 20); ... avec le
peoplé (28). bland hopas felaktig ordvändning,
t.ex toi (skulle bli) trés raconte, je promise. (nr
13).

Ordförråd

Grammatiska strukturer

Ordförrådet bland elever i det här skiktet är i allmänhet någorlunda bra. Språkets allra vanligaste
ord används aktivt, med viss lätthet och i allmänhet korrekt. Härutöver förekommer inte sällan
något 'ovanligare' ord som ger lite färg åt framställningen. Som exempel på sådana ord kan nämnas bl.a. maintenant, avec impatience, drôle, dé-

Den här nivån kännetecknas av en ur kommunikativ synpunkt någorlunda acceptabel grammatik. Så
används t.ex.. olika tidsformer (presens, imperfekt,
perfekt, futurum och konditionalis I) ganska ofta ,
dock med en hel del böjningsfel. Tempusformen
passé composé (= perfekt) funerar ofta bra. Modala hjälpverb används en del, framför allt
veux/voudrais.
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De flesta satserna är relativt korta huvudsatser
men det är också vanligt att huvudsatser binds
ihop med varandra till längre meningar (med hjälp
av et eller mais).
Bisatser förekommer, speciellt relativa bisatser
med qui; men även en del allmänt underordnade
bisatser med que samt tidsbisatser med quand.
Osäkerheten gäller i stort sett alla områden inom
grammatiken men framför allt tycks verbläran
vålla problem (tempus, infinitivformen får ofta
personändelse, verbändelser, skillnaden avoir/être,
'naturligt genus' inkl. genusböjningar på övriga
substantiv/adjektiv osv.). Några exempel: Je ne
veux pas alle ...; Je voudrais visite ...; ... je allerai
; ... je va ...; Elle attendre ...; Tes enfants est trés
folie.; Il n'a jamais étais à Paris ...: Voulons vous
écrivez ... ; ... moi et Sven faitons ... ; ... je est ...;
un 'nère; un famille.
Pronomen ges fel böjningsform eller används
felaktigt: sa ami; mon soeur; ils parents est née ...
; ... il demande a moi si ...; ... notre famille (i st f
'votre famille')
Adjektiv/adverb blandas samman: ... il parle
français tres bon; ... il travaille bon. ; Il parles
français meilleur que moi. Sammanblandninga av
comme och que (... travaille que au pair ... ), å och
de m.fl. Elision saknas ofta, t.ex..: le an après; ...
il ne aime pas ...; je arrive.

Idiomatisk språkanvändning och ev. påverkan från annat språk
Vissa vardagliga fraser och uttryck används på ett
språkriktigt sätt, t.ex.. Il adore les enfants ...; Je
voudrais vraiment rester chez vous ...
I de flesta fall är dock påverkan från svenskan
tydlig. Språkvanor från svenskan, både vad gäller
grammatik och ordförråd, är mycket vanliga. Exempel: Il est trés bon de peindre. (Han är mycket
bra på att måla.); Je ca va trés bien. (Jag mår
mycket bra.); Il a lit français a lécole a 6 ans ...;
J"ai commencé dans le foot ... .
I en del fall används rentav svenska ord i stället
för franska (se ovan).
Även påverkan från engelskan är ibland märkbar,
om än i något mindre omfattning. Exempel: ... une
petit chien, je longue pour (long for) c'est.

Stavning och interpunktion
I allmänhet är stavningen förvånansvärt bra. Visserligen förekommer en hel del stavfel, även på
mycket alldagliga ord, men stavningen kan ändå
sägas fungera kommunikativt i den bemärkelsen
att det är så gott som aldrig så att ett stavfel
ensamt omöjliggör förståelse.
Ibland är dock stavfelen av den arten att man
måste läsa om ordet en eller flera gånger för att
förstå vilket ord som avses. Exempel:... j'ecrive a
vous parsecue (= parce que) mon ami Sven ...; Il
aime la France, me (= mais) aussi il aime le cuisine de france.
I stort sett fungerar interpunktionen någorlunda
väl. Det enda som vid några tillfällen stör läsningen är att fullständiga meningar inte avskiljs med
t.ex.. punkt och stor bokstav. Exempel: ... est un
on gal-çon il est très bien en travaille il est bien en
faire ... . Det är kanske rimligt att förmoda att
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dessa elever även i sitt modersmål gör motsvarande interpunktionsfel.

Sammanvägd bedömning
Elever på den här färdighetsnivån kan på ett någorlunda acceptabelt sätt förmedla tankar och
idéer i skriftlig form. Visserligen görs många
formella fel i språkbehandlingen och ibland är
bristerna i framför allt ordförrådet ett hinder för
förståelse men eleverna lyckas ändå oftast
åstadkomma en fungerande kommunikation.
Med tanke på det aktiva ordförråd och de grammatiska strukturer elever inom det här skiktet har
är det sannolikt att de skulle klara av även andra,
relativt enkla och vardagliga uppgifter. Sådana
uppgifter skulle t.ex.. vara att återberätta en resa,
berätta om sin vardag (sin familj, sina vänner,
fritidsaktiviteter) eller presentera sig, sin stad och
sitt land i t.ex.. brevform.

Franska B, år 9 - Låg nivå
Analysen gjord enligt Modell för skriftlig färdighetsanalys 26 maj 1998

Innehåll
Relevans
Eleverna inom det här skiktet lyckas åtminstone
delvis förmedla ett för uppgiften relevant innehåll.
I enstaka fall lyckas eleverna åtminstone i någon
mån ge argument till varför just Sven vore lämplig
som au pair.
I allmänhet är det dock så på den här nivån att
väsentliga delar har utelämnats och andra har behandlats mycket kortfattat. Det förekommer dessutom ofta att det som skrivs egentligen inte alls
hör till det som ska behandlas. Vid några tillfällen
har uppgiften missuppfattats.
I några fall har eleven inte skrivit någonting överhuvudtaget.

Begriplighet
Elever på den här nivån skriver oftast meningar
som, även om de kanske inte är formellt korrekta,
ändå förmedlar ett fullt förståeligt innehåll och
därmed kan sägas fungera kommunikativt (Ex. Je
habite å X. pris de Stockholm.; Il n'aime pas faire

du ski.;Cá va bien les enfants, Nicole et JeanLuc?; Sven est une tres bone garçon au pair; Mon
amie Sven voudrais travailles å ton famille.).
Ofta är emellertid meningarna som skrivs av elever på den här nivån av det slaget att det förutsätts
att läsaren dels är tålmodig och överseende, dels
har kunskaper i svenska och eventuellt engelska
(förutom franska). Några exempel: Non choser
Sven choser Moi, instedt.(Nr 7); ... il est bonné
avec Speak le Français.; Here's un photo of il.;
Sven läser Barn o fritid.; Je tyckte det var trés
roligt.
Många meningar är svåra eller ibland omöjliga att
förstå. Exempel: Il fait les enfants lits, il fait beacoup bien.; Dans le dernier je et mon ami faisons
le Rhôdos.; Mon amis Sven comme et France..;
Vous ta belle comment, Mme Genet?; ... men je
voudrais et hôpé je willé meêt vous again.; Je
faire avec lui tôt vacanses.

Våga/vilja
Ibland visar elever på den här nivån att det med en
orädd satsning faktiskt går att förmedla ett vettigt
budskap även om språket i sig uppvisar mycket
stora brister, t.ex.. Moi, j'ai triste. Je voudrai Paris. (nr 30) eller Il faire trés sport (fotball etc.) et il
aimer bien enfants. Il ne aime pas de cheval et
bricoler. (nr 31) eller ... et il voudrais å passé deux
mois au pair chez tu et je demander pour si c'est
possible? 37).
Det är dock ganska vanligt på den här nivån att
elever inte tycks ha tillit till sin förmåga att skriva
på franska. Ansatsen verkar ofta svag och den
information som ges är ofta mycket knapphändig.
(se t.ex.. nr 2, nr 11, nr 16, nr 18, nr 20, nr 39).

Struktur/omfång
Organisation i stort

Fyllighet
Kännetecknande för alster på den här nivån är att
de är tunna eller mycket tunna till sitt innehåll. I
allmänhet ges knapphändiga uppgifter (eller inga
alls). Det händer dock ibland att elever även i det
här skiktet verkligen strävar efter att berätta och
beskriva på ett levande sätt (se t.ex.. nr 25).

Ibland visar eleverna prov på god organisation.
Varje avsnitt behandlas för sig och de olika delarna är klart åtskilda från varandra. Grundstrukturen
är oftast den som anges i bakgrundsinformationen
till uppgiften.
Sammanlänkning mellan delarna förekommer
sällan och stycke- indelning saknas mycket ofta.
Det förekommer ibland att information som egentligen hör ihop inte behandlas på ett och samma
ställe (se t.ex.. nr 15, 24, 27 där upplysningar om
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Sven behandlas på olika ställen med diverse avbrott för andra upplysningar).
Många gånger har eleverna skrivit så kortfattat att
det egentligen är svårt att tala om någon egentlig
struktur.

Styckeindelning (se ovan)
Omfång
I genomsnitt använder elever i det här skiktet cirka
60 ord, med en variation mellan 150 ord som allra
mest och 0 ord som lägst.

Språk
Ordförråd
Elever på den här nivån har åtminstone lärt sig en
del mycket vanliga ord och uttryck som fungerar i
mycket enkla och vardagliga sammanhang. Som
exempel kan nämnas att de kan tala om sitt namn
(Je m'appelle ...), fråga hur någon mår och svara
på samma fråga (Ça va? Moi, ça va), säga att man
har syskon (J'ai une soeur), tala om var man bor
(J'habite ... ) och ange sin ålder (J'ai 15 ans ... ).
Även en del ord och fraser utöver de allra mest
elementära förekommer, t.ex.. Il aime des (ibl. les)
enfants; J'adore Paris et les enfants; ... il veut
aller en France; ... il fait la cuisine; ... écrire une
lettre.
Det finns emellertid mycket stora brister vad gäller
ordförrådet i den här gruppen, även när det gäller
de allra mest frekventa orden. Det är framför allt

avsaknaden av ord som gör det så svårt för många
elever i det här skiktet att uttrycka sina tankar och
idéer.
Som exempel på ord som ofta saknas (och som
helt enkelt återges på svenska) kan nämnas bl.a.
följande: ge, gör, vill, läser, lova, hitta, har varit,
det är; bror, läxor, stad; samma; igen; från, hos;
som (relativt pronomen); att, men, när, för att.

Grammatiska strukturer
I allmänhet är meningsbyggnaden mycket enkel på
den här nivån. Som exempel på korrekta eller
nästan korrekta meningar kan nämnas följande:...
elle est très sympatice et belle; ... il a des yeux
bleu et des cheveux blond; ... il veut aller en
France; l'ecole est trés tristé.
Bisatser saknas nästan helt, huvudsatserna är
oftast korta och endast ibland är två huvudsatser
sammanlänkade med en konjunktion (vanligen et,
mer sällan mais). Oftast är dock meningarna ur
rent grammatisk synpunkt förståeliga.
Osäkerheten när det gäller grammatiska böjningsformer är mycket påtaglig. Framför allt gäller
detta verbböjningarna. Som typiska exempel på
denna osäkerhet kan nämnas bl.a. följande:... il
faire; ... je alle; Je volour retorne ...; ... tu es
connait moi; Ils voudrait avons passé au Pair avec
toi.
Även sammanblandning av vanliga verb förekommer, t.ex tu as gentil. eller J'ai a l'école
maintenant.
Ibland utelämnas verbet i satsen, t.ex..: ..je tres
bien eller Je ne rien pas.
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Man kan även iaktta påfallande svårigheter på
många andra områden, t.ex.. pronomen (chez tu;
ils nom = hans namn), adverb (skillnaden mellan
très och beaucoup), prepositioner (... dans à
l'hopital; ... dans la Suéde ... ), ordföljd (..je suis
ne pas ... ; .. il aussi aime enfants).

Idiomatisk språkanvändning och ev. påverkan från annat språk
Enstaka mycket korta och vardagliga fraser används på ett språkriktigt sätt, t.ex.. J'habite å X ;
J'ai quinze ans. eller Sven est mon ami. Någon
enstaka gång förekommer även lite längre uttryck
som används på ett (nästan) riktigt sätt, t.ex.. Je ne
comprends pas pourquoi ... eller Je vais å l'ecole
tous les jours.
Ordförråd och strukturer är i allmänhet så bristfälliga att man egentligen inte kan tala om idiomatisk
språkanvändning.
Speciellt påfallande är också osäkerheten om hur
man tilltalar personer på franska. Det är t.ex..
vanligt att Mme Genet tilltalas med både tu/toi/ton,
ça va och salut.
Påverkan från andra språk, såväl svenskan som
engelskan, är mycket påtaglig. Det är mycket vanligt att svenska och/eller engelska ord och fraser
används där franskan inte räcker till.Som exempel
kan nämnas bl.a. följande: Paris est å bien city; ...
wânts to travaille as un aupair chez nous.; Promice-(lova) (att) tu (hälsar) ils (från) moi avec bon
(hälsningar).

Stavning och interpunktion
Även om flertalet ord är rätt eller nästan rätt stavade och interpunktionen oftast fungerar på ett tillfredsställande sätt är det på det hela taget uppenbart att eleverna på den här nivån har en hel del
svårigheter vad gäller stavning och interpunktion.
Ibland försvåras kommunikationen på grund av att
ord stavas på ett sätt som gör det svårt att avgöra
vilket ord som egentligen avses, t.ex.. Mois (=?)
de vos amis ...; Il vie (=?) travaill ...; Ils êtê meilleur ces toi. bland saknas interpunktion, framför
allt punkt och stor bokstav för att skilja fullständiga meningar åt. Detta bidrar i en del fall till att
göra framställningen svår att läsa. Exempel: Il'ai
une soeur elle s'appelle My elle est quatre ans. (=
nr 1) eller ... et il 15 âge. il voudrais to sing et il
play piano il ne voudrais pas to regarder å la
television ... (nr 39).

Sammanvägd bedömning
För att tillgodogöra sig budskapet i skriftliga uppgifter i franska på den här nivån förutsätts oftast
att läsaren har tillgång till de instruktioner som ges
och att man har kunskaper i såväl franska som
svenska och engelska. En välvillig och tålmodig
inställning är också nödvändig för att kommunikationen ska fungera någorlunda.
Det är inte ovanligt att meningar är svåra att förstå
även efter flera genomläsningar. Ibland är det rent
av omöjligt eller i vart fall mycket svårt att förstå
vad som avses.

rar kommunikationen mycket bristfälligt eller inte
alls.
Med tanke på framför allt de stora bristerna när det
gäller ordförråd och grammatiska strukturer är det
inte särskilt sannolikt att elever inom det här skiktet skulle klara av att skriva andra typer av uppgifter på franska.

Engelska år 2, kurs B – Medelnivå
Innehåll
Relevans
Huvudintrycket från elevers fria skrivning på den
här nivån i engelska är att innehållet är relevant i
förhållande till uppgiften. Eleverna klarar i allmänhet inte enbart att återberätta olika händelser
utan också i många fall att resonera och diskutera
olika företeelser i media (vilket var det tema eleverna skulle skriva om vt 1998). I en del fall blir
dock själva analysdelen ganska knapphändigt
behandlad och merparten av uppsatsen upptas i
stället av ett mer allmänt berättande. Härutöver
lyckas många elever på olika sätt knyta an till sitt
eget liv på ett personlig sätt, vilket gör att framställningen får ett utökat läsvärde.
Eleverna hade två ämnen att välja mellan: Soap
Operas - A Rewarding Pastime? eller How is the
News Reported on TV? De allra flesta elever skriver om det första ämnet, i synnerhet flickor. Få
elever skriver om det andra ämnet. Pojkar är kraf-

Uppgiften har i många fall egentligen inte lösts.
Väsentliga delar har utelämnats eller också funge-
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tigt överrepresenterade i gruppen av elever som
valt att skriva om detta senare ämne.

Begriplighet
Eleverna på den här nivån i engelska har i allmänhet ett fullt tillräckligt ordförråd för att förmedla
ett vettigt budskap om ett allmänt resonerande
men ändå 'näraliggande' ämne. Det är sällan
eleverna inte lyckas förmedla det budskap de avser
förmedla.
Det förekommer däremot i ett stort antal fall att
eleverna använder ord, uttryck eller satsstrukturer
som klart påminner om svenskan (eller ibland
andra språk). Detta kan naturligtvis många gånger
verka lite underligt eller i någon mån försvåra
förståelsen. Det torde dock vara relativt sällan som
förståelsen direkt omöjliggörs på grund av interferens från svenskan (eller eventuellt engelskan eller
annat språk). Några exempel: ... we pass ( i st f
spend) so much time in front of the television.

Fyllighet
Eleverna skriver ofta ganska fylligt om dessa abstrakta ämnen, speciellt när det gäller att återberätta innehåll med alla olika ingredienser eller
beskriva olika personlighetstyper i programmen
men även när det är fråga om att förklara varför
såpoperor är så populära osv.
Eleverna är också ofta utförliga när de ger sin
personliga syn på denna programtyp och de kan
även, om än i mindre omfattning och mindre utförligt, diskutera såpoperans funktion eller resone-

ans who have profited their payment card for
personal usage, it have been discussed on every
channel in Sweden and has even forced politicians
to leave their political position.; ... they can "find"
themselves in the charachters (eleven kan inte
ordet identify with) OBS Ganska sällan! Betydligt
vanligare i år 9!

Det förekommer dock ibland att strukturen är
bristfällig. Några skriver allt i ett enda lång stycke
där delarna inte riktigt kommer i logisk följd (se
t.ex.. nr 285).

Det är påfallande ofta som eleverna ger en 'personlig touch', t.ex.. genom att de berättar om hur
fängslade de faktiskt är av 'soap operas', eller hur
ofta de diskuterar händelserna i olika avsnitt med
sina vänner.

Omfång
I genomsnitt använder elever i det här skiktet cirka
370 ord, med en variation mellan ca 590 ord som
allra högst och cirka 220 ord som lägst.

Struktur/omfång

Språk

Våga/vilja

Organisation i stort

Ordförråd

Eleverna på den här nivån tycks i allmänhet ha
god tilltro till sin skriftliga förmåga i engelska.
Man får intrycket att de griper sig an uppgiften i
fast förvissning att de kan klara av att uttrycka
sina tankar och idéer. Att de saknar både
vokabulär och strukturer för att uttrycka allt de vill
säga utgör inget hinder. Bristerna ersätts på olika
sätt: de väljer andra uttryckssätt, de försöka
'direktöver-sätta' ord och uttryck, de kringgår ord
de inte kan genom att förklara ordet eller de kastar
sig oförväget in i ganska svåra satsstrukturer för
att klargöra sina tankar. Det positiva med
elevernas risktagande förtjänar att lyftas fram,
d.v.s. att de trots en hel del språkliga brister ändå
verkligen anstränger sig och faktiskt också, i de
allra flesta fall, lyckas förmedla ett vettigt
budskap.

Huvudintrycket är att organisationen för det mesta
är god hos elever på den här nivån i engelskan.

De allra flesta eleverna på den här nivån har ett
fullt tillräckligt ordförråd för att på ett tydligt sätt
förmedla tankar och idéer kring de givna ämnena.

ra kring nyhetsförmedlingen i media ur ett mer
allmänt samhälleligt perspektiv.
Det finns en del elever som egentligen behandlar
allt mycket kortfattat: intrycket blir att innehållet
är 'tunt' och den samlade kommunikativa effekten
blir lidande av den knapphändiga framställningen.
Motsatsen tycks också vara sann i en del fall. Det
finns elever (se t.ex.. nr 38 och 234) som med
fördel borde hushålla lite med ordflödet. Effekten
skulle troligen bli starkare om man sökte lite mer
precisa uttryckssätt. Att antalet ord inte är den
enda eller den viktigaste faktorn som avgör det
verkliga kommunikativa värdet framgår tydligt av
en del alster.

Några exempel: .Some recent events that has not
been wellknown through the media is the politici-

Inledningarna fungerar många gånger bra, t.ex..
genom att eleverna på något sätt försöker fånga in
läsarens uppmärksamhet genom en inledande
fråga eller med en personlig iakttagelse. (se t.ex..
005, 090, 134).
De olika avdelningarna behandlas ofta i separata,
klart avgränsade paragrafer, där idéerna hålls
samman på ett bra sätt.
Avslutningarna är ofta 'abrupta', d.v.s. eleverna
avrundar sällan sin framställning med någon sammanfattande kommentar eller dylikt (se t.ex.. 144
och 270). Eventuellt kan detta bero på tidspressen
eller trötthet men det kan också vara ett tecken på
en brist i upplägget.
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Styckeindelning (se ovan)

Några exempel på ett utmärkt och korrekt använt
ordförråd: viewer; a topical issue; in common/in
general; greed; priority; unpredictable; my personal view; increase; ignore; revenge; a luxurious
life; obsessed of (dock fel preposition); ...how they
put up with it ...; ... to the max. (informellt).
Det finns anledning att förmoda att många elever
använder sig av ord som de troligen lärt sig
utanför skolan. Orden används på ett språkriktigt
sätt men stavningen är 'ljudmässig'. Intrycket man
får är att eleverna aldrig sett orden i skrift utan
stavar orden så som de låter. Några exempel:
suduce (seduce); celeberties and beuty queens.
(celebrities and beauty queens);... embrace its
deliciousness .

Det är också vanligt att eleven 'chansar' med en
direktöversättning av ett svenska ord eller uttryck.
Några exempel på mindre lyckade direktöversättningar:... a little bit over mid-ages ... (= lite över
medelåldern); It could also be so that ... (Det kan
också vara så att ...); ... destroy for others ... (...
förstöra för andra ...); hungersneed (= hungersnöd).
Ibland, dock inte påfallande ofta, används
engelska ord på ett tydligt felaktigt sätt, något som
kan försvåra förståelsen. Några exempel: enlarge
(i st. f. exaggerate); The only different is ...
(different i. st. f. difference); ... as long as I'm
considered (i st f as far as I'm concerned);
solvations (i st f solutions).

Grammatiska strukturer
Huvudintrycket vad gäller användningen av
grammatiska strukturer i engelska på den här
nivån och i den här genomsnittliga sjättedelen är
att eleverna både visar prov på komplicerade och
korrekta satsstrukturer, men de visar också en
förbluffande osäkerhet i många avseenden, även
när det gäller högfrekventa företeelser.
Dessa två huvudintryck återfinns påfallande ofta
hos en och samma elev. Samtidigt är det så att en
del elever använder grammatiken genomgående
relativt korrekt och varierat medan andra ännu på
denna nivån har uppenbara svårigheter att variera
satsstrukturen och uttrycka sig någorlunda korrekt.
Några typiska exempel på ganska god grammatik
(ordagrant återgivna):

If CNN or BBC decide not to show a certain sort
of news, the rest of the TV-stations and news
channels won't show it either.
1.

2.

And I can honestly say that I don't just watch
it because I have to know what's going to
happen but also because I think it's a realy
god show.
I think that's one of the reasons why they are
so popular, because if you haven't got
anything to do you switch on the TV and there
they are, the Soap Operas.

Några typiska exempel på bristande grammatik
(ordagrant återgivna):
1.

Of course it is many good soaps at the TV but
all of they comes from USA.

2.

. some of them becomes your enemies ..., if
things doesn't turn out the way you want to.

3.

Many soap operas is shown when most of the
people are inside,

4.

usually on the evenings.

Idiomatisk språkanvändning och ev. påverkan från annat språk
Det huvudsakliga intrycket vad gäller idiomatisk
språkanvändning och påverkan från annat språk är
att det stora flertalet elever både visar prov på
språkriktig användning av engelskan i olika avseenden och tydlig interferens från modersmålet
(svenskan).
Påverkan från svenskan är självfallet olika stark
eller olika tydlig hos enskilda elever inom den
undersökta gruppen men hos i stort sett alla går
det
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att se åtminstone en del tydliga spår av svenska
språkvanor. Samtidigt är det så att i stort sett alla
elever i något eller några avseenden kan sägas
använda engelska ord, uttryck och satsstrukturer
på ett språkriktigt sätt.
Några exempel på idiomatiska vändningar: I think
that it does make a difference if a disaster takes
place here in Sweden or in Africa.; But 1 quite
like... ; ... they get along weil after a while.;
Några exempel på tydlig påverkan från svenskan:
Is that a meaning with that?; ... almost everybody
lies to the right and to the left ...; You stress home
so you won't miss only five minutes ... ; So it happends the same things all the time.;
Interferens från svenskan kan ibland göra budskapet oklart eller rent av obegripligt. Några exempel:
Its to overdriven (= överdrivet), and more and
more people ain't watching it no longer.; t's like
they just read up (= läser upp)what they have to
say and doesn't really play (= agerar).

Stavning och interpunktion
Stavningsförmågan hos eleverna i det här gruppen
varierar påtagligt. Det finns de elever som gör
ytterst få stavfel och som inte enbart behärskar
stavningen av engelskans grundläggande ordförråd
utan därutöver också klarar av att stava 'svåra' ord
helt korrekt, t.ex.. exciting/excitement , character
och fascinate .
Bland felstavade ord finns inte bara 'svårstavade'
ord som t.ex.. embaresed (embarrassed), beacause
(because) eller plesent (pleasant) utan även i ganska stort antal klassiska svårigheter som
exempelvis

skillnaden mellanwere/where, than/then, their/there, which/witch, hole/whole eller stavningen
av högfrekventa enstaka ord som mutch =much),
togheter (=together), houers (=hours).

förmåga i skrift i engelska på den här nivån (in
verbatim, år 2, Nationella Provet B-kursen vt
1998):

8.

You are suppose to hate that one but he or she
nearly always sucess with the evil things he or
she does. (234, 5, 72-75)

1.

9.

You do not always have the same opinion as
your friends and you could have a great
discussion about it. (244, 3, 21-23)

Sammanvägd karakteristik
Elever i engelska på den här nivån och i det här
genomsnittliga skiktet har i stort en god kommunikativ förmåga i skrift. De tar sig an även en
relativt svår skrivuppgift med god självtillit och
lyckas i stort, en del uppenbara språkliga brister
till trots, förmedla ett tydligt och många gånger
personligt färgat budskap.
Det finns anledning att förmoda att dessa elever
också skulle klara av att skriva om en lång rad
andra abstrakta men ändå relativt 'näraliggande'
ämnen
som
t.ex..
dagsaktuella
händelser/samhällsföreteelser eller en del livsåskådningsfrågor.
De påtagliga bristerna i språkbehandlingen drar i
många fall ner helhetsintrycket en hel del. Huvudintrycket är att det kommunikativa värdet i
många uppsatser på den nivån avsevärt skulle öka
med en något bättre behärskning av ordförråd och
grammatiska strukturer.
Det vore också en klar kvalitetsförbättring om en
del av den tydliga påverkan från svenskan
('swenglish') kunde åtgärdas, framför allt en del
'direktöversättningar' av ord och uttryck som
ibland utgör ett hinder för förståelse för läsare som
inte är svensktalande.
Här några typiska exempel, med förtjänster och
brister, på elevernas allmänna kommunikativa

First of all I think it is just trash and for the
second 1 think that people should watsh more
news program where they learn something
insted of watching the soap-operas from
where we learn nothing. (113, 5, 60-66)

2.

People like to watch other peoples life for a
wail so that they can escape their own reality
if just for a moment. (115, 3, 5-7)

3.

And there's no secret that we really enjoy it,
even if we sometimes feel ashamed of
admitting that we actually follow the series.
(125, 3, 4-7)

4.

5.

6.

7.

The "thing" with a soap is that all the characters have so many different relationchips that's
possible and that there are episodes all the
time. (144, 3, 9-12)
A "small" disaster here in Sweden, like what
happened in the "Hallandsås", creates much
more headlines for a long time then a
hungersneed i Somalia, were thousands of
people dies. (152, 3, 5-8)
One really bad thing is that every caracter
looks extremely good and if they doesn't look
good they always have "that little thing"
whitch make them look good any way. (188, 3,
13-16)
That's also typical for a soap opera, you can
watch them every night and if you by mistake
should miss one episode, don 't panic, you can
almost every time watch that program the
following day. (203, 4, 32-37)
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10. If you look at how the channels present International news, you can see that an event from
Sweden where for example a weil known
celeberty has died takes up about just as much
time in the program as a news report from
Rwanda where 300 people has been killed, is
that sick or what? (282, 3, 14-20)
OBS! Siffrorna inom parentes anger i tur och ordning:
1.

Elevuppsatsens
institutionen)

nummer

2.

sidnumret

3.

rad/rader i elevens uppsats.

(instansat

på

Franska år 2, kurs B — Hög nivå
Analysen gjord enligt Modell för skriftlig färdighetsanalys 26 maj 1998

Innehåll
Relevans
Innehållet svarar i allmänhet mycket väl mot den
givna uppgiften. Det förekommer dock någon
enstaka gång att ett visst avsnitt behandlas kort-

fattat (t.ex.. Votre vie ici depuis que vous êtes rentré(é) ).

Begriplighet
Den elevproducerade texten är så gott som alltid
lätt att förstå. Eleven uttrycker sig i stort sett klart
och logiskt. Det förekommer dock enstaka oklarheter, framför allt på grund av felaktigt ordval
(t.ex
il sait beaucoup d'enfants = nr 121, sid
3;... donnez-vous une chance. /ge honom en
chans?/ = nr 243, sid 3).

Fyllighet
De allra flesta alster i den här kategorin är fylliga
till sitt innehåll. Eleven skriver mycket kring ämnet, ger ofta detaljer och exemplifierar, ställer
frågor till mottagaren, osv. Helhetsintrycket blir
levande.

Våga/vilja
Eleverna på den här nivån försöker och kan också
ge uttryck för erfarenheter, tankar och funderingar.
De har oftast också ord och strukturer för att försöka sig på att argumentera och resonera inom
vissa ramar.

Struktur/omfång
Organisation i stort
Eleven följer de instruktioner som ges och organisationen är så gott som alltid tydlig och klar. Det
förekommer dock ibland även på denna nivå att

strukturen blir något oklar, framför allt beroende
på att styckeindelning saknas (se t.ex.. nr 31 och
243).

Styckeindelning (se ovan)
Omfång
Omfånget för den här gruppen är i genomsnitt
ungefär 280 ord. Som mest används cirka 440 ord
och som lägst cirka 160.

Språk
Ordförråd
Ord och uttryck används i allmänhet korrekt, ordförrådet är varierat och med god marginal tillräckligt för uppgiften. På den här nivån används en hel
del ord och fraser som kan sägas ligga över det
allra mest elementära och alldagliga. Exempel på
variationsrikt ordförråd och fraseologi - hospitalité, accueillir, conseils, bavard; j' en ai peur, j'en
suis sûr, pratiquer la langue, améliorer son
français, se débrouiller sans moi. Även s.k. 'linking words' kommer till användning, t.ex.. pour
cette raison, heureusement, dans ce-cas là,
d'abord.

Grammatiska strukturer
De grammatiska strukturer som används i uppsatser på den här nivån är relativt många till antalet
och dessutom varierade. Bisatser används ofta,
korta och långa meningar växlar, strukturellt kom-
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plicerade meningar används påfallande ofta. Följande exempel får illustrera strukturer som är vanliga i den här kategorin: Je lui ai dit beaucoup de
choses ...; ... il m'a demandé de vous écrire ... ;...
si vous voudriez ... ; ... que vous serez contente de
lui. ; ... je vous assure que Sven sera le meilleur
au pair pour vous
j'ai vraiment appris des
choses en gardant les enfants ... ; ...vous m'avez
demandé si je connais quelqu'un qui pourrait me
remplacer ...; Mais ne vous inquiétez pas ... .
En hel del felaktig användning av grammatiska
strukturer förekommer, även på frekventa företeelser, t.ex.. à la Suède, en Malmö, en église; ... il
vait; Les deux mois ont était ...; je crois que vous
lui allaient aimer ...; je manque la France (jag
saknar Frankrike); il n'est jamais été en France; ;
... il aime/adore des enfants ... ; je m'ai appris ... ;
il est vingt ans; un famille, un idée, un photo;
sammanblandning av vous/nous,votre/vos, parce
que/pour que, à/de (infinitivmärke) etc.

Idiomatisk språkanvändning och ev. påverkan från annat språk
Eleverna på den här nivån använder påfallande
ofta ord och uttryck på ett språkriktigt sätt, t.ex..
Encore une fois je vous remercie...; ... il a terminé
ses études... ; ... à l'université ou j'apprends le
français.; ... ma vie est comme d'habitude, ça veut
dire beaucoup de devoirs.; ... aller en France pour
pratiquer la langue; un mec vraiment sympa.
Påverkan från andra språk gör sig ibland påmind.
Bl.a. följande konstruktioner påminner om svenskan: il est vingt ans;... il sait beaucoup d'enfants
(... han vet mycket om barn); ... je suis très
stressé;

j'ai bougée de la maison ( ... jag har flyttat.) ... il
faisait le militaire (han gjorde lumpen); J'espère
que ... vous avez la santé.
Bl.a. följande konstruktioner påminner om engelskan:... que j'ai succedé.;... il aussi fait le tennis
(ordföljden); ... il a plu pour une semaine (... for a
week); adventures (engelsk stavning).

Stavning och interpunktion
Stavning, och speciellt interpunktion, är båda
påfallande goda. Fel förekommer men de är relativt få och påverkar inte på något sätt kommunikationen. Exempel på stavfel: maisson, heurreux,
l'universitet; interèt, j'éspere.

Sammanvägd bedömning
Uppsatser som tillhör den här gruppen ger sammantaget ett gott intryck på läsaren. Innehållet är
fylligt eller ganska fylligt, strukturen i allmänhet
god och språket tämligen korrekt och nyanserat.
En del fel förekommer på ordförråd och speciellt
på grammatiken men kommunikationen fungerar
på det hela taget väl trots dessa brister i språkbehandlingen.
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Franska år 2, kurs B - Medelnivå
Analysen gjord enligt Modell för skriftlig färdighetsanalys 26 maj 1998 Validerad i oktober 1998.
Ändringar införda.

Innehåll
Relevans
I stort sett är innehållet relevant i det här skiktet.
Ibland har någon punkt utelämnats eller endast
behandlats mycket kortfattat, t.ex.. 'Phrases
d'introduction' (se t.ex.. nr 176) eller 'Votre vie
depuis que vous etes rentré(e)'.

Begriplighet
Det allra mesta av det som skrivs av elever inom
det här skiktet är relativt lätt att förstå. Det förekommer dock en hel del meningar som är svåra
eller omöjliga att förstå, framför allt beroende på
brister i ordförråd eller grammatiska konstruktioner. Några exempel: J'ai racontré beaucoup de
Sven de mon anné avec vous et votre famille, madame Genet. (nr 2); Je vos manques un peu. (nr
58); Je pense que vous aimeriez eux-mêmes ...
(76); ... je suis très sur que je te souvenirai avec le
meilleur gai. (86); Tous le jours je rends quelqu'un que je n'ai pas tåt vue. (173)

Fyllighet
Alster i detta skiktet är relativt fylliga. Eleven
skriver inte enbart om det absolut nödvändiga utan

ger en del personliga kommentarer och lägger ofta
till detaljer och exempel för att få en mer levande
framställning. (se t.ex.. nr 2 och nr 173). Ibland
kan dock alster även här vara relativt tunna till sitt
innehåll och väsentliga delar kan ha utelämnats (se
t.ex.. nr 51 och nr 118

Våga/vilja
Trots en del tydliga brister vad gäller ordförråd
och grammatik tycks elever i franska på den här
nivån ha tillräcklig tillit till sina språkliga färdigheter för att återberätta alldagliga företeelser. De
kan även i någon utsträckning argumentera för en
viss sak, t.ex.. varför just Sven är lämplig som au
pair.

Omfång
Antalet ord på den här nivån är i genomsnitt ungefär 250, med en variation mellan cirka 150 ord
som minst och cirka 450 som mest.

Språk
Ordförråd
Ordförrådet är i stort sett relativt varierat, korrekt
och fullt tillräckligt för att lösa en skrivuppgift om
ett alldagligt ämne som går ut på att berätta, beskriva och åtminstone delvis argumentera.

Organisation i stort

En del ordfel förekommer, t.ex.. un repond (= ett
svar), typhicalle, circament, men de omöjliggör
knappast förståelsen. Sammanblandning av ord,
t.ex.. grand/long, partir/quitter, écouter/entendre,
rencontrer/raconter stör visserligen läsningen men
utgör knappast något hinder för förståelse.

Organisationen i stort kan sägas vara god men
samtidigt bör det framhållas att eleven i allmänhet
följer den struktur som givits i introduktionen till
uppgiften. De olika delarna hålls ihop på ett bra
sätt och följer logiskt på varandra.

Vid enstaka tillfällen blir det påtagligt svårt att
förstå på grund av att ord används felaktigt, t.ex..
Il les occupe chaque weekend (= Han passar dem
varje helg.) eller ... il a aussi deux petits frères en
Suède qu'il mène avec les resultats bons (=?).

Styckeindelning (se ovan)

Grammatiska strukturer

Styckeindelningen är oftast tydlig med inledning,
underavdelningar och avslutning. I enstaka fall
skrives emellertid alltsammans i ett enda långt
stycke utan någon som helst indelning (se t.ex.. nr
2).

På det hela taget fungerar grammatiken
någorlunda väl på den här nivån. Meningskonstruktionen är oftast ganska enkel med en klar
övervikt för relativt korta huvudsatser. Dock binds
huvudsatser
många
gånger
ihop
med
konjunktionen et (och) och bland bisatstyperna
märks framför allt allmänt underordnade att-satser
(que), relativa bisatser

Struktur/omfång
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(med qui), orsaksbisatser (parce que) samt ibland
tidsbisatser (quand) och villkorsbisatser (si).

Idiomatisk språkanvändning Och ev. påverkan från annat språk

Grammatiska fel av olika typer är vanliga på den
här nivån. Osäkerheten är påtaglig även när det
gäller relativt vanliga företeelser.

Elever på den här nivån använder sig av en hel del
idiomatiska ord, fraser och konstruktioner t.ex..:...
il est habillé plutôt triste ...; .. il aime les enfants ;
... une période de ma vie dont je suis sûr que

Som exempel på grammatiska feltyper kan
nämnas bl.a. följande:
sammanblandning
nous/vous,votre/vos;

av

... que vous aurez besoin d'un nouveau au pair

vous/tu,

ça fait longtemps que tu n'as pas eu de mes
nouvelles.

verbkonstruktioner såsom ... il sera devenir ...
eller je vous manque (jag saknar er);

Ibland används s.k. 'linking words' (d.v.s. olika
ord och uttryck för att binda ihop meningar och
satser) på ett språkriktigt sätt t.ex.. cependant, en
bref depuis (mon retour).

felaktig användning av personliga pronomen i
objektsform t.ex.. ... je lui l'aime beaucoup ...
Vous avez me demandé si ...;
avsaknad av élision t.ex.. .. si il ...; ... parce
que il ..., je habitais ...;
en hel del verbfel av olika typer (böjning,
tempusfel, kongruensfel etc.) t.ex.. je vous écrire ..., ... a toujours était..., .. j'ai connoçai ...;
... je pense que j'alles ...;
fel på partitiva artikeln t.ex..: beaucoup des
mémoirs,
adjektiv böjs fel till genus och numerus t.ex..
... de nouveaux idées. ... un belle temps;

En påtaglig inverkan från svenskan märks när det
gäller användningen av tilltalsord. Madame Genet
tilltalas ofta med 'tu' (samt ord, uttryck och böjningar som är en följd av detta val) eller omväxlande med 'tu' och 'vous'. Exempel: Bonjour
Madame Genet. Ça va?; Bonjour Madame Genet
... Je t'embrasse.
Negativ transfer från svenskan märks vid en del
ord och uttryck t.ex..: Que j'ai dit ... (Som jag har
sagt ...) eller ... s'apprendre le français ( ... lära sig
franska); Une chose qui est bien avec Sven ... (En
sak som är bra med Sven ...).

adjektivets komparation t.ex ... mon plus bon
ami ..., ... les plus bonnes de ma vie.;

Ibland kan man förmoda påverkan från engelskan
t.ex.. Il souvent chante (ordföljden); enstaka ord
t.ex
une famille typhicalle ...

genusfel t.ex.. une bonne temps, une restaurant, un lettre, un famille.

Stavning och interpunktion
Både interpunktion och stavning är påfallande
goda på den här nivån. Stavfel förekommer ganska
ofta men är så gott som aldrig av den arten att
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kommunikationen störs. Exempel på stavfel: accenter, ord såsom beacoup, seulment, cheveux/chevaux, chérée Mme Genet, là.; 'grammatiska
stavfel' t.ex.. veux/veut.

Sammanvägd bedömning
Ett skriftligt alster i franska på den här nivån är i
allmänhet lätt att förstå, relativt fylligt till sitt innehåll och någorlunda välstrukturerat.
Det finns en hel del språkliga brister vad gäller
ordförrådet och framför allt grammatiken men det
är mera sällan som språkfelen omöjliggör förståelse.
Det bör påpekas att ämnet är av alldaglig karaktär
där strukturen i uppgiften i stort sett finns given i
instruktionerna. Elever på den här nivån skulle
förmodligen få tämligen svårt att skriva om ett
friare ämne av argumenterande eller resonerande
karaktär

Franska år 2, kurs B - Låg nivå

är uppenbart att språket inte riktigt bär (se t.ex.. nr
18 och 168).

Analysen gjord enligt Modell för färdighetsanalys
26 maj 1998

Struktur/omfång

Innehåll

Organisation i stort

Relevans
I stort sett är innehållet relevant i förhållande till
uppgiften. Vid flera tillfällen har dock uppgiften
missförståtts delvis (t.ex.. nr 88), eller, i enstaka
fall, till allra största delen (t.ex.. nr 33).

Begriplighet
Till största delen är budskapet förståeligt, trots
uppenbara språkliga brister. Vissa meningar och
ibland längre avsnitt är svåra eller omöjliga att
förstå, framför allt på grund av felaktigt ordval. (se
t.ex.. nr 88, 103, 61, 171 och 191)

Fyllighet
Innehållet är i allmänhet tunt. Vissa delar av uppgiften behandlas knapphändigt eller inte alls (se
t.ex.. nr 171 och 216). Det kan dock förekomma
att innehållet är någorlunda omfattande och nyanserat (se t.ex.. nr 18 och 168).

Våga/vilja
Elever på denna nivå ger ofta intryck av att verkligen försöka uttrycka tankar och idéer trots att det

I allmänhet är organisationen god med tydlig inledning, fleraunderavdelningar och avslutning.
Uppgiften är i det här fallet relativt styrd och i
allmänhet följer framställningen den struktur som
givits i bakgrundsinformationen. Ibland utvecklas
idéer och detaljer i framställningen förekommer.
Ibland saknas dock struktur och allt skrivs i ett
enda långt och svåröverskådligt stycke (se t.ex.. 26
och 171).

Styckeindelning (se ovan)
Omfång
Genomsnittligt omfång avseende antalet ord är
cirka 160, med en variation mellan ca 110 och
210.

Språk
Ordförråd
Ordförrådet är på det hela taget ganska snävt och
föga varierat. Det är framför allt språkets allra
vanligaste ord och uttryck som används. Ett lite
mer omfångsrikt och varierat ordförråd förekom-
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mer dock vid enstaka tillfällen (t.ex.. métier, découvrir, timide).
Ord används ganska ofta på ett felaktigt sätt, vilket
leder tanken fel och försvårar läsningen och ibland
omöjliggör förståelse (t.ex.. France/français,
nous/vous och rencontrer/raconter förväxlas;
revier = ?; ambrazon =?; Au-dessous d'ici je vais
lui representer = ?; Pour s'habiller français =? ).

Grammatiska strukturer
De grammatiska strukturer som kommer till användning är relativt få och tillhör språkets allra
mest frekventa. Korta huvudsatser är den vanligaste satstypen. Bisatser förekommer, speciellt
relativa och allmänt underordnade att-satser.
De grammatiska felen är mycket talrika, även på
högfrekventa strukturer. Speciellt iögonfallande är
alla fel på verbböjningarna. (t.ex.. Vous avez sera
contente de lui!; Il jouer de foot; Il avez 2 jeune
soeurs).

Idiomatisk språkanvändning och ev. påverkan från annat språk
En hel del idiomatiska ord, uttryck och grammatiska strukturer förekommer (t.ex.. Si vous croyez
que ... ; C'est un garçon très gentil ... ;Je crois
aussi que ...; Il pourrait travailler ... ;Il aime beaucoup faire du ski ...; Il aime les enfants ...)
En mycket påtaglig inverkan från svenskan märks
när det gäller användningen av tilltalsord. Madame
Genet tilltalas ofta med 'tu' (samt ord, uttryck och
böjningar som är en följd av detta val) eller om-

växlande med 'tu' och 'vous'. Som exempel på
växling kan nämnas: Chére madame Genet, Ca
va? eller Écrivez-moi, s'il vous plaît. Ton, Sven..

Innehåll

Struktur/omfång

Relevans

Organisation i stort

Påverkan från andra språk, framför allt svenskan,
förekommer ibland (t.ex.. student = baccalauréat;
und /tyska ?/ = et; ... plus mieux que moi en
français = mycket bättre än mig i svenska; ... à s.,
qui est dans la Suède. = ... i S. som är/ligger i
Sverige; ... il avait très bon chez vous. = han hade
det mycket bra hos er.)

Elever i tyska B, B-kurs inom det här skiktet behandlar ämnet på ett mycket bra sätt. Innehållet
motsvarar mycket väl det som framgår av instruktionerna.

I allmänhet är strukturen tydlig med inledande
hälsningsfraser, underavdelningar och avslutning.
De olika delarna knyts ihop med varandra på ett
bra sätt (se t.ex.. nr 2). Känslan av att man läser ett
brev är påtaglig och det hela är lätt att läsa och ta
till sig.

Stavning och interpunktion
Stavning och interpunktion är i allmänhet ganska
god och stör sällan kommunikationen.
Stavfelen gäller framför allt accenter (t.ex.. ecole,
tres/trés) eller grammatik (t.ex.. peux/peut), men
även stavfel i övrigt förekommer (t.ex.. beacoup,
hereux, et/est ).

Sammanvägd bedömning
Den fria skriftliga produktionen i franska på denna
nivå kan sägas fungera med viss tveksamhet. Trots
uppenbara brister i språkbehandlingen når ändå
budskapet oftast fram.

Tyska år 2, kurs B - Hög nivå
Analysen gjord enligt Modell för skriftlig färdighetsanalys 26 maj 1998

Begriplighet
Innehållet är så gott som genomgående tydligt och
mycket lätt att uppfatta. Dock förekommer det
någon enstaka gång även på denna nivå att en del
meningar blir svåra att förstå (se t.ex.. nr 4).

Fyllighet
Det är här fråga om ganska långa och innehållsmässigt fylliga uppsatser. Eleven ger ofta detaljer
vilket bidrar till ett levande helhetsintryck.
Vid något enstaka tillfälle kan framställningen
även på denna nivå bli relativt knapphändig (se
t.ex.. ar 5).

Våga/vilja
Eleven berättar och beskriver, håller sig inte bara
själva huvuddragen utan ger även en hel del detaljer. Framställningen ger ett personligt och levande
intryck. En del språkliga brister är uppenbara men
eleven lyckas ändå så gott som alltid förmedla sitt
budskap på ett bra sätt.
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Styckeindelning
I de allra flesta fall är styckeindelningen tydlig och
klar. Ibland är dock framställningen ostrukturerad,
d.v.s. indelning i paragrafer saknas och delarna
knyts inte riktigt ihop med varandra (exempel 3).

Omfång
Antalet ord inom det här skiktet är ungefär 330,
med en variation mellan ca 230 som lägst och ca
480 som mest.

Språk
Ordförråd
Ordförrådet på den här nivån är relativt omfattande, varierat och korrekt. Kommunikationen fungerar mycket väl.
Det förekommer dock en del ordfel, även på det
grundläggande ordförrådet, men dessa språkfel
stör läsningen endast i mer begränsad
utsträckning. (se t.ex.. nr 90 :

Ich habe nur einen ersten Theorilektion gelernt, ...
; nr 108: Als ich war jung ging

wie schreibt.); bisatsordföljd (Als ich war jung ...)
etc.

ich einmal zum
verschrecklich ... ).

Dessa grammatiska brister till trots är det sällan så
att förståelsen påverkas negativt Dock störs läsningen ibland av att antalet fel blir lite väl stort.

Zahnarzt,

und

es

war

Grammatiska strukturer
Eleverna i den här kategorin har ofta förmåga att
uttrycka sig på ett grammatiskt varierat och någorlunda korrekt sätt. Följande exempel kan tjäna
som exempel på den grammatiska nivån och variationen det här är fråga om: Am Samstag bin ich
sehr lange im Bett geblieben./ Ich hatte so grosse
Angst davor, dass ... / Der Film hat mir gefallen
aber ... /Später am Abend rief ich Kim an./ Er war
sehr geheimnisvoll und hat eigentlich nur gesagt,
daß er mich am Donnerstag treffen wollte./Es ist
schon lange her, daß ich dir geschrieben habe
.../Leider habe ich aber vergessen ihr ein Geschenk zu kaufen./ ... als der Zahnarzt mich am
Morgen anrief und sagte, daß er krank geworden
war.
Det förekommer en hel del grammatiska fel även
inom den bästa 1/6-delen. Felen hänför sig inte
enbart till lite svårare moment utan gäller även i
hög grad frekventa grammatiska strukturer som
t.ex.. verbböjningar (du kann; ... ich ... bekommen
hat.; ... wenn man sie sehen.), starka verb (... ich
leste); skillnaden haben/sein vid perfekt/pluskvamperfektbildning (... habe ich .... gegangen ): prepositioner (bis nach Freitag; am sechs
Uhr; im Morgen); konjunktioner sammanblandas
(als/wenn); ackusativ/dativ efter preposition(von
der Altersheim mit meine Freundinnen ...);
relativa pronomen (Es ist Johan aus Schweden,
Vilja/våga

Idiomatisk språkanvändning och ev. påverkan från annat språk

Elever på denna nivå skulle förmodligen också
kunna uttrycka sig relativt väl i skrift om andra
typer av ämnen av alldaglig karaktär, t.ex.. återberätta något självupplevt eller kommentera en dagshändelse. Förmodligen skulle många också på ett
någorlunda bra sätt kunna klara av ett mer resonernade eller argumenterande uppsatsämne.

Tyska år 2, Kurs B – Medelnivå

En hel del idiomatiska uttryck och grammatiska
konstruktioner förekommer. Som exempel kan
nämnas: Wir guckten uns die neueste Version von
"Starwars" an./Ich freue mich so darauf daß...

Innehåll

Påverkan från svenskan är ibland tydlig, t.ex sie
bleibt also 75 Jahre alt./Mit mir ist alles gut, aber
.../... aber nur zufällig./Das war sehr spaß/ Er
berühmte meine Zähne ... .

Innehållet i dessa uppsatser svarar i allmänhet väl
mot uppgiften.

Relevans

Fyllighet
Stavning och interpunktion
Stavning och interpunktion är i allmänhet goda.
De fel som förekommer är relativt få och stör inte
kommunikationen. Som exempel på stavfel kan
nämnas Zahnartzt, Märtz, das/daß olgenden,
nähmlich,; substantiv skrivs ibland med liten begynnelsebokstav t.ex.. sonntag, spaß, freunden

Sammanvägd bedömning
Elever på denna nivå i tyska kan i allmänhet uttrycka sig klart och redigt, med ett gott ordförråd
och god grammatik. Framställningen är lätt att
följa och kommunikationen fungerar alldeles utmärkt.
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Innehållet är oftast relativt utförligt. Flera aspekter
av uppgiften behandlas och ibland beskrivs någon
del mer ingående.

Begriplighet
I stort sett är budskapet tydligt på den här nivån.
Ibland förekommer dock en del oklarheter.

Läsarengagemang
Ur läsarsynpunkt är dessa alster i allmänhet
ganska lättillgängliga. Ibland krävs dock att
enstaka meningar eller hela avsnitt läses om flera
gånger för att budskapet ska bli förståeligt.

Struktur och omfång

uppgiften på ett adekvat sätt. Dock används nästan
enbart vardagliga, högfrekventa ord och uttryck.
Satslängden varierar oftast ganska påtagligt och
det förekommmer i allmänhet både huvudsatser
och bisatser. I en del framställningar används dock
endast korta huvudsatser.

Organisationen i stort

De satsstrukturer som utnyttjas tillhör nästan uteslutande språkets mest elementära grammatik.

Framställningen är oftast ganska väl organiserad
med inledning, avdelningar och avslutning.

Idiomatik

Styckeindelning/avsnittsindelning

Idiomatiska uttryck och fraser förekommer endast
vid enstaka tillfällen och tillhör språkets allra mest
frekventa ordförråd. (t.ex.. Wie geht's? Mir geht's
gut. Es tut mir leid ...; Es handelt sich um ... )

Elever på denna nivå ger ofta intryck av att de,
trots en del brister i uttrycksförmåga, både vill och
vågar använda språket för att förmedla tankar och
idéer.

Styckleindelning förekommer i de allra flesta fall.
Ibland skrivs dock texten fortlöpande utan
styckeindelning.

Meningskonstruktion (till interpunktion?)
I allmänhet bra, med tydligt angivande av var
meningar börjar och slutar osv.

Omfång
Den genomsnittliga textlängden uppgår till cirka
250 ord, med en variation från ca 130 ord och upp
till ca 390 ord.

Språk
Variation i uttryckssättet (vokabulär,
grammatiska strukturer)

Ordförråd
I allmänhet används ord och uttryck på ett korrekt
sätt. Inte så sällan används dock ord på ett
felaktigt sätt som gör meningen/avsnittet
obegripligt eller i vart fall svårt att förstå.
(Exempel: Fahrkarte i betydelsen 'körkort' - se
001, sid 1, rad 10 ff från slutet; zwischen används
som verb i betydelsen 'tvätta' eller 'byta' däck - se
31, sid 1, rad 32 från slutet; aufgabe i betydelsen
'prov' - se 180, sid 1, rad 10; Hatte i betydelsen
'hatt' (?) - 225, sid 1, rad 18).
Även en del mycket frekventa ord används ibland
på felaktigt sätt, t.ex.. Meine Woche ist sehr müde
gewesen. (001, s 1, rad 3); Sie bekommt 75 Jahr
alt. (123, sid 2, rad 4)

Det ordförråd som används är någorlunda varierat
och i de flesta fall tillräckligt stort för att lösa
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Korrekthet/Formriktighet
stavning, interpunktion)

(grammatik,

En tydlig osäkerhet vad gäller grammatiska former
och strukturer. Uppenbara brister även när det
gäller språkets grundläggande grammatiska företeelser. Felen är relativt talrika, försvårar läsandet
och ställer krav på läsaren.
(Exempel: verbböjningar (gang, gegingen etc),
tempus, ordföljdsfel, prepositionsfel, böjningar
efter preposition, sammanblandning av ackusativobjekt/dativobjekt, genusfel, relativpronomen,
sehr/viel etc.) I allmänhet är stavningen god och
påverkar sällan kommunikationen. Dock förekommer en del brister (Deusch), ibland även på
frekventa ord t.ex.. skillnaden mellan das och daß,
für och vor. Ibland skrivs substantiv med liten
begynnelsebokstav.

Inverkan från annat språk
Ibland finns spår av påverkan från andra språk,
framför allt svenskan och engelskan. Detta gäller
såväl ordförråd som strukturer.
Från svenskan t.ex.. dafür (som konjunktion i
betydelsen 'därför /att/), waren (= 'vara'); meningslos; ('meningslös'); Du muß es sehen ob du
es nicht hat? (... om du inte har det); Tandarzt
('tandläkare'); tränen ('träna').
Från engelskan till exempel tuff; bekommen (i
betydelsen 'bli'); vor über vierzehn Minuten ( i
över fjorton minuter).

Sammanvägd kommunikativ förmåga
Innehåll, Struktur/omfång och Språk
Innehållet är relevant och oftast tydligt. Strukturen
är ganska god och hjälper i allmänhet läsaren till
förståelse. Språket, både vad gäller ordförråd och
grammatiska strukturer, uppvisar påtagliga brister
och försvårar ibland förståelsen.

ord och meningar vara beroende av att läsaren
behärskar ett annat språk (i regel svenska eller
engelska) eller av att läsaren är välvilligt inställd
och har tålamod att försöka sätta sig in i vad som
menas (t.ex.. 'Ich möchte das ich spat zu hause
kam, wie am Samstag, Lasse, meine Vater, nicht
mit mir gesprechen wolle.').

Fyllighet

Budskapet når dock fram och trots uppenbara
språkliga brister kan kommunikationen sägas fungera någorlunda väl.

Innehållet är ofta tunt eller ensidigt. I ett flertal fall
tillförs inte mycket utöver det innehåll som redan
är givet i uppgiften (Typex. 00).

Totalintryck (se punkt 1)

Våga/vilja

Tyska år 2, Kurs B - Låg nivå

Trots att många måste vara medvetna om sin begränsade uttrycksförmåga vågar de flesta sig på att
försöka uttrycka så mycket som möjligt. Det förefaller som om dessa svaga elever inte hämmas
alltför mycket av att det blir många fel. (Typex.
00).

Innehåll
Relevans
Innehållet är i regel helt relevant i förhållande
uppgiften. Detta kan också ha att göra med att
uppgiften är så konkret och tydligt upplagd. Något
enstaka avsteg kan dock förekomma, t.ex.. genom
att brevformen ibland inte blir så konsekvent och
tydligt genomförd.

Begriplighet
Det som skrivs är på det hela taget förståeligt. Det
är dock inte så ovanligt med svårtydda ord och
obegripliga meningar. Vissa partier av det skrivna
kan därmed bli oklara. Ibland kan förståelsen av

Struktur/omfång
Organisation i stort
Uppgiftstypen är sådan att en viss struktur är given
för de flesta, d.v.s. en dag-för-dag-redovisning av
vad som hänt under veckan. Det är dock ganska
vanligt att texten skrivs löpande utan något försök
till indelning i stycken med sammanhängande
innehåll (ex.uppsats 0). Idéer och tankar blandas
ibland utan några tydliga försök till att hålla isär
sådant som inte hör ihop.
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På det hela taget konstrueras meningarna på vedertaget sätt, d.v.s. med användning av stor begynnelsebokstav, punkt m.m., men det förekommer också att meningar inte skiljs tydligt från
varandra, vilket kan göra framställningen svår att
följa.

Omfång
Omfånget är oftast ganska begränsat. Den genomsnittliga textlängden i de uppsatser som undersökts
är c. 240 ord.
Språk
Ordförråd
Ordförrådet är mycket begränsat. På det hela taget
används bara de mest frekventa orden. Ganska
ofta används ord felaktigt.
Grammatik
De flesta elever i den här gruppen gör ett ganska
stort antal fel, både i fråga om ordformer och satsbildning, t.ex... Inte sällan speglar felen modersmålskonstruktioner (t.ex.. 'Am montag war ich bei
die Tandleker und da war nicht spass. An die
Abend hatte ich mit meiner Mutter gekriegt. Am
Dienstag hatte ich ein schwer Deutchtest. Nur ich
konnte ganz viel, veil ich hatte viel gelesen.') eller
konstruktioner i annat språk. Stora brister vad
gäller korrektheten på det hela taget. Felen ger inte
sällan läsaren direkta problem med förståelsen på
enskilda punkter (Typex. Språk 0) eller av hela
meningar ('Dann war ich auf die Fahrschule. Ich
fuhr mit einem Auto wie nie Fenster hatte. Damals
hatte ich Sonnenbrillen.').

mest av huvudsatser. De grammatiska strukturerna
är i regel av grundläggande slag.

Idiomatisk språkänvändning och ev. påverkan från annat språk
Det finns ofta spår av påverkan från modersmålet
('Die Test geht ganz gut für so klein wie ich hatte
Studierten.') eller annat språk (mest engelskan,
'Wie gehst? Ich viele gut ... '). Inte sällan är kunskap i elevens modersmål (d.v.s. i de flesta fall
svenska) eller annat språk t.o.m. en förutsättning
för förståelsen av enskilda ord och fraser (t.ex..
'Am Montag besuchte ich den Arzt. Ich hatte vier
holen.' ).

Sammanvägd kommunikativ förmåga
Det kommunikativa värdet är ganska begränsat
p.g.a. relativt enkelt innehåll, begränsat omfång
och svagt språk. Det skrivna är ofta
svårtillgängligt p.g.a. formella brister. I de flesta
fall förmedlas dock ett visst relevant innehåll till
läsaren.
Den här elevgruppens skriftliga uttrycksförmåga
på tyska är sammanfattningsvis svag. Ändå kan de
använda språket med kommunikativ effekt, bl.a.
därför att de inte tycks hämmas av de formella
svårigheter de har.

Variationen i uttryckssättet är mycket begränsad,
både vad gäller ordval och "syntaktiskt register". I
huvudsak är meningarna ganska korta och består
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BILAGA 3 Färdighetsjämförelser över stadier
Engelska: År 9 – Gy B-kurs, jämförelse
av färdigheter: Medelnivå
Jämförelse av uppnådda färdighetsresultat i engelska mellan år 9 och gymnasieskolans B-kurs har
gjorts på ett annat och mer summariskt sätt än
övriga analyser. I direkt anslutning till de grundliga studier av Medelnivåer i engelska år 9 resp.
gymnasieskolans B-kurs som gjordes var för sig
valde vi att jämföra och sammanfatta resultaten
över stadierna i beskrivande text som följer nedan.
Jämför också avsnitt "3.1.3 Jämförelser mellan
stadier" i huvudtexten till rapporten.
Jämförelse av medelnivåerna i engelska år 9 och
gymnasieskolans B-kurs visar att det föreligger en
avsevärd skillnad i färdigheter mellan dessa två
mätpunkter i flera avseenden.
Eleverna i gymnasieskolans B-kurs förmår resonera kring och diskutera mer abstrakta ämnesområden. De tycks även kunna strukturera sin framställning på ett tydligare sätt utan så mycket stöd
som krävs i år 9 och de har i allmänhet de språkliga verktyg som krävs för att uttrycka sig lite mer
nyanserat och precist.

Eleverna i den undersökta gruppen i år 9 skriver
något längre än motsvarande gymnasieelever.
Detta kan bero på ämnet, som ju i 9:an är mer
'vardagsnära' till sin karaktär och tydligare kopplat till personliga erfarenheter, eller kanske på att
gymnasieeleverna har hunnit något längre i begränsningens svåra konst.
När det gäller den rent språkliga behärskningen är
det tydligt att elever i år 2 i gymnasieskolan skriver längre meningar med en mer komplicerad
satsstruktur samt att ordförrådet är mer omfattande
och varierat. Påverkan från svenskan är
fortfarande tydlig i gymnasieskolans B-kurs på
den undersökta nivån, men sammantaget är ändå
interferensen klart lägre i gymnasieskolan än i år
9. Det är sam-tidigt så att en hel del språkliga
brister, till en del i ordförrådet men framför allt
när det gäller de grammatiska strukturerna,
kvarstår på gymnasieskolans B-kurs. Det bör dock
påpekas att det är sällan som dessa felaktigheter är
av så allvarlig art att kommunikationen
omöjliggörs eller nämnvärt försvåras.

Elever i år 9 ger påfallande ofta intryck av att de
har god tillit till sin förmåga att uttrycka sig i
skrift. Denna självtillit består på gymnasienivå.
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Franska: År 9 - Gy B-kurs. Jämförelse
av färdigheter: Hög nivå
Innehåll
Relevans
Den information som ges av elever på den här
nivån i år 9 och gymnasieskolan B-kurs är i stort
sett relevant. Eleverna håller sig oftast inom ramen
för den givna uppgiften och det skrivna upplevs så
gott som undantagslöst som ett verkligt brev skrivet av en svensk till Mme Genet i Paris där eleven
framhåller att just Sven vore en lämplig au pair.
Skillnaden mellan stadierna tycks i det här avseendet och med den uppgift det här gäller vara ganska
liten. Eleverna i gymnasieskolan tycks dock vara
lite mer stringenta och bl.a. argumenterar de oftast
mer övertygande för att just Sven vore en lämplig
au pair. Det är också något vanligare att elever i år
9 behandlar vissa delar mer kortfattat (t.ex.. hälsningsfraser, inledning).

Begriplighet
I allmänhet lyckas elever både i år 9 och i gymnasieskolan inom det här skiktet att uttrycka sina
tankar och idéer på ett tydligt sätt.
Ibland förekommer dock även här att enstaka meningar blir svårbegripliga eller rentav obegripliga,
något fler i år 9 än i gymnasieskolan.
Helhetsintrycket är ändå att det är jämförelsevis få
meningar som tillhör den här kategorin och vägs
med bred marginal upp av 'lyckade' meningar.

Fyllighet
I både år 9 och på gymnasienivå är innehållet på
den här nivån fylligt eller mycket fylligt. Det är
relativt vanligt, speciellt i gymnasieskolan, att
eleverna inte bara skriver om själva huvudlinjerna
i brevet utan också försöker göra framställningen
levande och färgrik genom att säga lite extra,
lägga till detaljer, exemplifiera och ställa frågor
till mottagaren. Speciellt på gymnasienivå ges
hälsnings- och artighetsfraserna ganska mycket utrymme.
I en del fall, särskilt i år 9, är det också så även
inom det här skiktet att vissa delar (artighetsfraserna, inledningen) behandlas mycket kortfattat.

Våga/vilja
Risktagandet är tydligt både hos elever i år 9 och
på B-nivån i gymnasieskolan. Många elever försöker oftast uttrycka sig precist, nyanserat och
målande. Detta leder ibland till att språket inte
riktigt bär och just detta risktagande förklarar en

del språkliga fel. Risktagandet hos elever i gymnasieskolan görs dock på en högre språklig nivå,
d.v.s. de fel de gör tillhör oftare 'lite svårare'
grammatik och 'lite ovanligare' ord.
I något eller några enstaka fall, speciellt i år 9,
märks en försiktighet hos skribenten.

Struktur/omfång
Organisation i stort
Strukturen är god eller mycket god på den här
nivån, både i år 9 och i gymnasieskolan.
I allmänhet följs samma grundstruktur, d.v.s. den
som återfinns i instruktionerna till uppgiften.
I några enstaka fall i år 9 hålls inte informationen
samman, d.v.s. upplysningar som kunde behandlas
i samma paragraf sprids ut på olika ställen.
Det förekommer vid några enstaka tillfällen, både
i år 9 och i gymnasieskolan, att allt skrivs i ett
enda långt stycke utan indelning i paragrafer.

Styckeindelning (se ovan)
Omfång
I genomsnitt använder elever i år 9 cirka 240 ord,
medan elever i gymnasieskolan använder cirka
280, d.v.s. ungefär 40 ord fler.
Variationen i år 9 är ca 420 -130 medan variationen i gymnasieskolan är ca 440 - 160.
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Det skrivna inom den här nivån kan alltså vara
väldigt långt men också ganska kortfattat.

Språk
Ordförråd
Det aktiva ordförrådet är större och mer varierat i
gymnasieskolan i det här skiktet. Det är dessutom
mer idiomatiskt ock korrekt använt än i år 9. De
ord och fraser eleverna på denna nivå i gymnasieskolan behärskar aktivt räcker gott och väl till för
att lösa uppgiften.
Även ordförrådet bland elever på högstadiet är bra
inom den bästa 1/6-delen, men inom snävare gränser. En hel del mer eller mindre allvarliga brister
återfinns både i år 9 och i gymnasieskolan inom
den bästa 1/6-delen men felen i gymnasieskolan är
dels färre till antalet och dessutom ligger de på en
relativt sett högre nivå.
Eleverna i gymnasieskolan kan påfallande ofta
'binda ihop' de olika delarna genom att använda
ord s.k. 'linking words'.

Grammatiska strukturer
Den skriftliga produktionen i år 9 och i gymnasieskolan är ur grammatiskt synpunkt ganska god
eller ibland mycket god på den här nivån. Speciellt
gäller detta gymnasiet där man oftare träffar på lite
längre meningar och en mer varierad satsstruktur.
Bl.a. används fler bisatstyper i gymnasieskolan än
i år 9 Antalet bisatser är också större i gymnasieskolan. Dessa förekommer också relativt ofta även

i år 9 men inslaget av korta huvudsatser är där
myckjet större.
Den grammatiska variationen och säkerheten över
huvud taget är klart större i gymnasieskolan. Detta
märks framför allt när det gäller verbläran där
eleverna bl.a. använder olika tempus på ett mer
korrekt sätt. Som exempel kan nämnas att futurum
och konditionalis är vanligare i gymnasieskolan än
i år 9.
I gymnasieskolan förekommer någon gång också
helt korrekt användning av konjunktivformer,
något som saknas helt och hållet i år 9.
Användningen av pronomen, konjunktioner och
prepositioner är andra områden inom grammatiken
där elever i gymnasieskolan är påtagligt säkrare.
Det finns också en hel del osäkerhet när det gäller
grammatiken, både i gymnasieskolan och framför
allt i år 9, och detta är något som ibland försvårar
eller vid enstaka tillfällen omöjliggör förståelse.

Idiomatisk språkanvändning och ev. påverkan från annat språk
En hel del vardagliga fraser och uttryck används
på ett språkriktigt sätt, i synnerhet på
gymnaisenivå. I några fall är påverkan från
svenskan till hinder för förståelse, (mindre ofta i
gymnasieskolan).
Påverkan från engelskan är ibland märkbar, om än
i relativt liten omfattning. Endast vid enstaka tillfällen utgör detta ett hinder för förståelse.

Stavning och interpunktion
I allmänhet är stavningen god eller mycket god,
såväl i år 9 som i gymnasieskolan. De fel som
förekommer är sällan av det slaget att kommunikationen försvåras.

teelser, t.ex.. mänskliga relationer, sin skol- eller
livssituation, framtidsplaner.
Några exempel bland många andra på kommunikativ förmåga i skrift i franska på den här nivån
(ordagrant återgivna):

I stort sett fungerar interpunktionen väl på båda
stadierna.

1.

Mon professeur en français a dit que mon
français a devenu très bien pendent ma visite
en France.

Sammanvägd karakteristik

2.

J'aime bien des sports, comme tu sais, et
maintenant j'ai commencé de jouer à badminton aussi.

3.

Je lui a reconté que vous étez un famille trés
amicale et chouette.

4.

Sven est un garçon très sympatique qui voudrais aller la France, surtout la Paris, cette été
en mois Juin.

5.

J'ai beucoup de amies, surtout un ami qui
s'appell Sven, il a 16 ans que moi et il voudrait travaille que au pair chez vous l'été prochain.

6.

Je crois que je suis meilleur à parler français
après j'étais chez vous.

7.

Il adore la France, specialement les vins francais et les attractions, que le tour d'Eiffel et
l'Arc de Triumphe, pour example.

8.

J'ai fini l'école et maintenant je travaille dans
une café.

9.

Sven veux travaille comme professeur où avec
les petit enfants.

Elever som hör till den bästa 1/6 delen, vare sig de
går i år 9 och i gymnasieskolan, kan på ett bra
eller mycket bra sätt förmedla tankar och idéer i
skriftlig form. Kommunikationen fungerar för det
mesta alldeles utmärkt. De berättar många gånger
levande och intresseväckande och framför allt
gymnasieeleverna förmår ofta framföra sitt
budskap på ett mycket tydligt och övertygande
sätt.
En hel del formella fel görs, speciellt i år 9, och
enstaka meningar är svåra eller omöjliga att förstå
men som helhet är språkbehandlingen både vad
gäller ordförråd och grammatik tämligen korrekt
och ganska varierad. Speciellt kännetecknas gymnasieelevernas alster av god korrekthet och
variation.
Strukturen i det skrivna är också i allmänhet god.
Elever i år 9 skulle förmodligen kunna skriva inte
bara om de allra mest näraliggande, alldagliga
ämnena som familj, skola, fritid och vänner utan
också om andra ämnen i berättande form, t.ex..
resor, minnen, böcker de läst eller TV program de
sett. I någon utsträckning skulle de kanske också
kunna argumentera och resonera kring olika före-

158

10. Il est trés sportiv et il aime les sports, va au
cinéma et lit le journal ou les livres.

7.

Et bien sûr, j'ai pensé à vous l'instant qu'il m
'a demandé.

om än med tydliga brister vad gäller ordförråd och
grammatik.

Gymnasieelever på den här nivån skulle förmodligen klara betydligt svårare uppgifter, t.ex.. argumentera för vissa ställningstaganden, resonera
kring kontroversiella ämnen, väga åsikter mot
varandra osv.

8.

Il avait de bonne notes en français quand il
allait en école et comme il a des cousins en
France il parle avec eux assez souvent.

9.

Vous seriez très content avec lui parce qu'il
ne demande plus d'argent est il est toujours
preparé pour travail très dûr.

En hel del meningar, fler i år 9 än i gymnasieskolan, är mindre lyckade ur kommunikativ synpunkt.
Det är ibland på det sättet att en del meningar är
svåra eller omöjliga att förstå.

I sådana fall skulle det förmodligen vara nödvändigt även på den här nivån att ge viss hjälp i form
av bakgrundstext, fyllig information om uppgiften,
viss vokabulär eller dylikt.
Några exempel bland många andra på kommunikativ förmåga i skrift i franska på den här nivån
(ordagrant återgivna):
1.

2.

Encore une fois je vous remercie pour les
deux mois que j'ei eu le privilige d'habiter
chez vous.
Pour cette raison, je suis très désolé à dire
que je ne peux pas retourner cet été.

3.

Je vous écris pour demander si vous voudriez
acceillir un ami à moi comme au pair, l'été
prochain..

4.

Moi, je vais maintenant à l'université of j
'apprends le français.

5.

Il voudrait bien aller en France pour améliorer son français et pour connaître la culture et
la manière dont on vit en France.

6.

è

Quand je suis rentrée à la Su de, après les
deux mois en France, j'ai eu un peu mal au
coeur, parce que j'ai voulu retourner à la
France.

è

'

10. Avant partir pour Su de, vous m avez demandé si je connais quelqu'un qui pourrait me
remplacer.

Franska: År 9 — Gy B-kurs.
Jämförelse av färdigheter: Medelnivå

Fyllighet
Skriftlig produktion på den här nivån är relativt
fyllig, speciellt i gymnasieskolan. Det är ganska
vanligt på båda stadierna att eleverna försöker
skriva lite mer än det allra nödvändigaste, lägga
till en del detaljer och därmed ge lite mer färg åt
framställningen.
Det förekommer ibland, speciellt i år 9, att vissa
delar behandlas kortfattat.

Innehåll

Våga/vilja

Relevans
Det som skrivs i år 9 och i gymnasiesko-lans Bkurs på den här 'mellannivån' är på det hela taget
relevant i förhållande till
uppgiften. Själva kärnan i den här uppgiften, att just Sven vore lämplig som au pair,
framhålls tydligt.

Begriplighet

I allmänhet tycks elever både i år 9 och i gymnasieskolan inom det här skiktet ha god tillit till sin
förmåga att skriva fritt på franska. Trots påtagliga
språkliga brister griper de sig friskt och frejdigt an
uppgiften och ger intryck av att verkligen försöka
förmedla ett vettigt och intressant budskap.

Struktur/omfång
Organisation i stort

Även om bristerna i språkbehandlingen är uppenbara, speciellt i år 9 men även i gymnasieskolan,
lyckas eleverna i allmänhet förmedla ett tydligt
budskap. Kommunikationen kan sägas fungera,
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Den övergripande organisationen är i allmänhet
tydlig och klar, både i år 9 och i gymnasieskolan.
Idéer som hör ihop hålls samman och delarna
följer oftast i en logisk följd på varandra. I allmän-

het följs den struktur som ges i instruktionerna till
uppgiften.
Det förekommer ibland, speciellt i år 9, att
styckeindelning saknas och att allt skrivs i ett enda
långt stycke.

Styckeindelning (se ovan)
Omfång
I år 9 använder eleverna i genomsnitt ca 170 ord,
medan motsvarande siffra i gymnasieskolan är 250
ord, d.v.s. ca 80 ord fler i gymnasieskolan. Variationen i år 9 är 100 - 380, och i gymnasieskolan
150 - 450.

Språk
Ordförråd
Det aktiva ordförrådet bland elever på den här
nivån är bra eller i vart fall någorlunda bra. De
allra vanligaste orden och uttrycken i språket används med lätthet och korrekthet på båda stadierna. När det gäller just ordförrådet finns emellertid
en klar skillnad mellan elever i år 9 och i gymnasieskolan: gymnasieelevernas vokabulär är på det
hela taget mer varierad och korrekt och räcker
oftast med god marginal till för att lösa just den
här uppgiften.
Bristerna i ordförrådet inom den här kategorin är
ibland tydliga eller mycket tydliga, speciellt i år 9.
Ord och uttryck saknas eller används på ett felaktigt sätt och detta gör ibland att budskapet inte når

fram. I år 9 använder eleverna ibland svenska ord
då de inte hittar de rätta franska orden. Även engelska ord används vid några tillfällen, dock mer
sällan.

Påverkan från engelskan gör sig påmind ibland,
men inte i särskilt stor omfattning.

Grammatiska strukturer

Stavning och interpunktion är påfallande goda,
såväl i år 9 som på gymnasienivå. Visserligen
förekommer en hel del stavfel, men de är ofta av
mindre allvarligt slag och försvårar endast undantagsvis kommunikationen. Fel på stavning eller
interpunktion som direkt omöjliggör förståelse är
sällsynta.

Ur kommunikativ synpunkt fungerar grammatiken
oftast någorlunda väl på de här genomsnittliga
nivåerna. Meningarna är oftast relativt korta och
enkla till sin uppbyggnad, särskilt i år 9. På gymnassienivå är meningarna påfallande ofta lite längre, mer varierade och lite mer komplicerade. Bl.a.
använder gymnasieeleverna betydligt fler typer av
bisatser.
Den grammatiska osäkerheten är mycket påfallande för elever på de här färdighetsnivåerna, i synnerhet i år 9. Speciellt många fel görs inom verbläran (tempus, verbkonstruktioner, ändelser mm).
Även pronomen, adjektiv/adverb, konjunktioner
och prepostitioner vållar problem.

Idiomatisk språkanvändning och ev. påverkan från annat språk
En del vardagliga ord, uttryck och konstruktioner
används på ett idiomatiskt sätt av elever inom den
här kategorin. Detta gäller framför allt eleverna i
B-franska B i gymnasieskolan.
I många fall, särskilt i år 9, är påverkan från
svenskan tydlig. Denna påverkan gäller både ordförråd och grammatik. Ibland använder elever i år
9 svenska ord i stället för franska, något som
sällan förekommer i gymnasieskolan.
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Stavning och interpunktion

Sammanvägd karakteristik
Elever på 'mellannivå' i såväl år 9 som i gymnasieskolans B-kurs B kan på ett bra eller
någorlunda bra sätt uttrycka tankar och idéer kring
ett alldagligt ämne. Strukturen är oftast god och
logiskt uppbyggd (dock oftast enligt givna
instruktioner). Påverkan från svenskan är ofta
tydlig, i synnerhet i år 9. Båda grupperna har med
god marginal upp-fyllt läroplanens mål vad gäller
momentet 'skriva' i franska.
Det finns klara skillnader mellan de två grupperna:
elever i gymnasieskolan skriver fylligare, mer
varierat och levande samt med större formell säkerhet.
De brister som märks på båda stadierna, i högre
utsträckning i år 9 än på gymnasienivå, ligger
framför allt inom det rent språkliga området. Ord
och fraser saknas eller används på ett felaktigt sätt,
de grammatiska färdigheterna räcker inte alltid till
och dessa brister sammantaget gör att helhetsintrycket blir lidande.

Elever i år 9 på den här färdighetsnivån skulle
förmodligen på ett någorlunda acceptabelt även
kunna klara av att skriva om alldagliga, berättande
ämnen som t.ex.. en resa, sin fritid eller sin skolsituation. Det är dock mindre troligt att de skulle
kunna skriva om mer abstrakta ämnen.
Ordförrådet och de grammatiska strukturerena
som eleverna hittills har förvärvat skulle
förmodligen inte räcka till.
Här några typiska exempel på elevernas allmänna
kommunikativa förmåga i skrift i franska på den
här nivån (ordagrant återgivna; år 9):
1.

Je vas au école à X, je suis en vacanses à Y. je
visite mes parents et mon rå-e.

2.

Il n'a jamais étais à Paris! Mais Il voudrais
ce très beaucoup.

3.

Sven aime des chevals, et des animaux. il est
trés bon de peindre.

4.

Mon famille est trés bien mon péré X travailler dans une ordinateur company et mon mére
Y, travailler dans un maison du dentiste.

5.

Mon ami Sven es 17 ans est tres long. Il as
yeux bleu et une grand bouche.

6.

Sven est un au pair perfect: il parle francais
bon, aime travailler et il est très polit.

7.

Il veux aller en France parce que il aime le
solej et il parle Francé très bien.

8.

Il aime joue au foot et faire la cuisine, mais il
n'aime pas faire du ski et l'école.

Je pensais a vous est je veux rancontrer où
vous voulez un nouveau au pair de Nicole est
Jean-Luc?

4.

J'ésperè que Sven travaillerait bien comme
aupair, mais naturallement, cette chose est
våtre decision.

10. Je voudrais à nous prendrons lui avec à ton
famille

5.

En bref. il est gentil, il aime les enfants, il
travaille bien, il est cultivé, il parle français
assez bien et Sven est un très bon ami de moi.

6.

Si vous voudriaiez lui aider, vous seriez très
contente.

7.

J'ai écouté que vous aurez besoin d'un nouveau au pair, je peux proposer mon meilleur
ami qui s'appelle Sven.

8.

Je crois qu'il est l'au pair idéal pour vous, et
je suis sûr vos enfants l'aimeront. Il est très
gentil (un de les gens plus gentil qui je connais) et il a toujours de nouveaux ideés.

9.

Maintenant, après 15 ans à l'école il veut voir
le monde entier (en) commencant en France,
qu'il pense est un pays formidable.

9.

Elever i gymnasiets B-kurs som befinner sig på
genomsnittlig färdighetsnivå skulle med all sannolikhet klara av att skriva om många andra, för
ungdomar näraliggande ämnen. Exempel på sådana ämnen skulle kunna vara personliga
upplevelser av olika slag, berätta om och
kommentera inne-hållet i en bok eller en film,
berätta om sin hem-stad eller sitt land. Andra
ämnen av mer allmän abstrakt karaktär kontroversiella ämnen, aktuella sociala eller
politiska spörsmål, livsåskådningsfrågor etc. vore troligen för svårt för denna grupp elever.
Ordförrådet och den grammatiska behärskningen
räcker förmodligen inte riktigt till ännu för att
resonera eller argumentera på en lite 'högre' nivå.
Här några typiska exempel på allmän kommunikativ förmåga i skrift i franska på den här nivån
(ordagrant återgivna; gy B-franska B-kurs):

Här ett exempel på en mening som kräver
både välvillig inställning och tålamod för
att förstå:

1.

J'ai un très bon ami, qui s'appelle Sven, qui
veux beaucoup de travailler dans votre famille
cette été.

10. Et sa française n'est pas mal, plus bon que
ma!

2.

Quand je lui avais raconté que j'ai été au
pair, il s'est interresté aussi.

Franska: År 9 - Gy B-kurs. Jämförelse
av färdigheter: Låg nivå

3.

J'ai beaucoup des memoires très positives
dans "mon bagage," des expériences qui seriont bien pour moi dans l'avenir.

Innehåll

Här exempel på meningar som är svåra att förstå:

Relevans
Den information som ges av elever på den här
nivån i år 9 och gymnasiet B-kurs är i stort sett
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relevant. Eleverna håller sig oftast inom ramen för
den givna uppgiften och det skrivna upplevs så
gott som undantagslöst som ett verkligt brev skrivet av en svensk till Mme Genet i Paris där eleven
framhåller att just Sven vore en lämplig au pair.
Skillnaden mellan stadierna tycks i det här avseendet och med den uppgift det här gäller vara ganska
liten. Eleverna i gymnasieskolan tycks dock vara
lite mer stringenta och bl.a. argumenterar de oftast
mer övertygande för att just Sven vore en lämplig
au pair. Det är också något vanligare att elever i år
9 behandlar vissa delar mer kortfattat (t.ex.. hälsningsfraser, inledning).

Begriplighet
I allmänhet lyckas elever både i år 9 och i gymnasieskolan inom det här skiktet att uttrycka sina
tankar och idéer på ett tydligt sätt.
Ibland förekommer dock även här att enstaka meningar blir svårbegripliga eller rentav obegripliga,
något fler i år 9 än i gymnasiet.
Helhetsintrycket är ändå att det är jämförelsevis få
meningar som tillhör den här kategorin och vägs
med bred marginal upp av 'lyckade' meningar.

Fyllighet
I både år 9 och på gymnasienivå är innehållet på
den här nivån fylligt eller mycket fylligt. Det är
relativt vanligt, speciellt i gymnasieskolan, att
eleverna inte bara skriver om själva huvudlinjerna
i brevet utan också försöker göra framställningen
levande och färgrik genom att säga lite extra,
lägga till detaljer, exemplifiera och ställa frågor
till

mottagaren. Speciellt på gymnasienivå ges hälsnings- och artighetsfraserna ganska mycket utrymme.

Det förekommer vid några enstaka tillfällen, både
i år 9 och i gymnasieskolan, att allt skrivs i ett
enda långt stycke utan indelning i paragrafer.

I en del fall, särskilt i år 9, är det också så även
inom det här skiktet att vissa delar (artighetsfraserna, inledningen) behandlas mycket kortfattat.

Styckeindelning (se ovan)
Omfång

Våga/vilja
Risktagandet är tydligt både hos elever i år 9 och
på B-nivån i gymnasieskolan. Många elever försöker oftast uttrycka sig precist, nyanserat och
målande. Detta leder ibland till att språket inte
riktigt bär och just detta risktagande förklarar en
del språkliga fel. Risktagandet hos elever i gymnasieskolan görs dock på en högre språklig nivå,
d.v.s. de fel de gör tillhör oftare 'lite svårare'
grammatik och 'lite ovanligare' ord.
I något eller några enstaka fall, speciellt i år 9,
märks en försiktighet hos skribenten.

Struktur/omfång
Organisation i stort
Strukturen är god eller mycket god på den här
nivån, både i år 9 och i gymnasieskolan. I allmänhet följs samma grundstruktur, d.v.s. den som
återfinns i instruktionerna till uppgiften.
I några enstaka fall i år 9 hålls inte informationen
samman, d.v.s. upplysningar som kunde behandlas
i samma paragraf sprids ut på olika ställen.
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I genomsnitt använder elever i år 9 cirka 240 ord,
medan elever på gymnasiet använder cirka 280,
d.v.s. ungefär 40 ord fler. Variationen i år 9 är ca
420 -130 medan variationen i gymnasieskolan är
ca 440 - 160.
Det skrivna inom den här nivån kan alltså vara
väldigt långt men också ganska kortfattat.

Språk
Ordförråd
Det aktiva ordförrådet är större och mer varierat i
gymnasieskolan i det här skiktet. Det är dessutom
mer idiomatiskt ock korrekt använt än i år 9. De
ord och fraser eleverna på denna nivå gymnasiet
behärskar aktivt räcker gott och väl till för att lösa
uppgfiten.
Även ordförrådet bland elever på högstadiet är bra
inom den bästa 1/6-delen, men inom snävare gränser. En hel del mer eller mindre allvarliga brister
återfinns både i år 9 och i gymnasieskolan inom
den bästa 1/6-delen men felen i gymnasieskolan är
dels färre till antalet och dessutom ligger de på en
relativt sett högre nivå.

Eleverna i gymnasieskolan kan påfallande ofta
'binda ihop' de olika delarna genom att använda
ord s.k. 'linking words'.

Grammatiska strukturer
Den skriftliga produktionen i år 9 och i gymnasieskolan är ur grammatiskt synpunkt ganska god
eller ibland mycket god på den här nivån. Speciellt
gäller detta gymnasiet där man oftare träffar på lite
längre meningar och en mer varierad satsstruktur.
Bl.a. används fler bisatstyper i gymnasieskolan än
i år 9. Antalet bisatser är också större i gymnasieskolan. Dessa förekommer också relativt ofta även
i år 9 men inslaget av korta huvudsatser är där
myckjet större.
Den grammatiska variationen och säkerheten över
huvud taget är klart större i gymnasieskolan. Detta
märks framför allt när det gäller verbläran där
eleverna bl.a. använder olika tempus på ett mer
korrekt sätt. Som exempel kan nämnas att futurum
och konditionalis är vanligare i gymnasieskolan än
i år 9.
I gymnasieskolan förekommer någon gång också
helt korrekt användning av konjunktivformer,
något som saknas helt och hållet i år 9.
Användningen av pronomen, konjunktioner och
prepositioner är andra områden inom grammatiken
där elever i gymnasieskolan är påtagligt säkrare.
Det finns också en hel del osäkerhet när det gäller
grammatiken, både i gymnasieskolan och framför
allt i år 9, och detta är något som ibland försvårar
eller vid enstaka tillfällen omöjliggör förståelse.

Idiomatisk språkanvändning och ev. påverkan från annat språk
En hel del vardagliga fraser och uttryck används
på ett språkriktigt sätt, i synnerhet på gymnaisenivå.
I några fall är påverkan från svenskan till hinder
för förståelse, (mindre ofta i gymnasieskolan).
Påverkan från engelskan är ibland märkbar, om än
i relativt liten omfattning. Endast vid enstaka tillfällen utgör detta ett hinder för förståelse.

Stavning och interpunktion
I allmänhet är stavningen god eller mycket god,
såväl i år 9 som i gymnasieskolan. De fel som
förekommer är sällan av det slaget att kommunikationen försvåras.

och ganska varierad. Speciellt kännetecknas gymnasieelevernas alster av god korrekthet och variation.
Strukturen i det skrivna är också i allmänhet god.
Elever i år 9 skulle fömodligen kunna skriva inte
bara om de allra mest näraliggande, alldagliga
ämnena som familj, skola, fritid och vänner utan
också om andra ämnen i berättande form, t.ex..
resor, minnen, böcker de läst eller TV program de
sett. I någon utsträckning skulle de kanske också
kunna argumentera och resonera kring olika företeelser, t.ex.. mänskliga relationer, sin skol- eller
livssituation, framtidsplaner.
Några exempel bland många andra på kommunikativ förmåga i skrift i franska på den här nivån
(ordagrant återgivna):
1.

Mon professeur en français a dit que mon
français a devenu très bien pendent ma visite
en France.

2.

J'aime bien des sports, comme tu sais, et
maintenant j'ai commencé de jouer à badminton aussi.

3.

Je lui a reconté que vous étez un famille trés
amicale et chouette.

4.

Sven est un garcon très sympatique qui voudrais aller la France, surtout la Paris, cette été
en mois Juin.

5.

J'ai beucoup de amies, surtout un ami qui
s'appell Sven, il a 16 ans que moi et il voudrait travaille que au pair chez vous l'été prochain.

I stort sett fungerar interpunktionen väl på båda
stadierna.

Sammanvägd karakteristik
Elever som hör till den bästa 1/6 delen, vare sig de
går i år 9 och i gymnasieskolan, kan på ett bra
eller mycket bra sätt förmedla tankar och idéer i
skriftlig form. Kommunikationen fungerar för det
mesta alldeles utmärkt. De berättar många gånger
levande och intresseväckande och framför allt
gymnasieeleverna förmår ofta framföra sitt
budskap på
_ ett mycket tydligt och
övertygande sätt.
En hel del formella fel görs, speciellt i år 9, och
enstaka meningar är svåra eller omöjliga att förstå
men som helhet är språkbehandlingen både vad
gäller ordförråd och grammatik tämligen korrekt
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6.

Je crois que je suis meilleur à parler français
après j'étais chez vous.

7.

Il adore la France, specialement les vins francais et les attractions, que le tour d'Eiffel et
l'Arc de Triumphe, pour example.

8.

J'ai fini l'école et maintenant je travaille dans
une café.

9.

Sven veux travaille comme professeur où avec
les petit enfants.

10. Il est trés sportiv et il aime les sports, va au
cinéma et lit le journal ou les livres.
Gymnasieelever på den här nivån skulle förmodligen klara betydligt svårare uppgifter, t.ex.. argumentera för vissa ställningstaganden, resonera
kring kontroversiella ämnen, väga åsikter mot
varandra osv.
I sådana fall skulle det förmodligen vara nödvändigt även på den här nivån att ge viss hjälp i form
av bakgrundstext, fyllig information om uppgiften,
viss vokabulär eller dylikt.

4.

Moi, je vais maintenant à l'université où
j'apprends le français.

5.

Il voudrait bien aller en France pour améliorer son français et pour connaitre la culture et
la manière dont on vit en France.

6.

Quand je suis rentrée à la Suède, après les
deux mois en France, j'ai eu un peu mal au
coeur, parce que j'ai voulu retourner à la
France.

7.

Et bien sûr, j'ai pensé à vous l'instant qu'il m
'a demandé.

8.

Il avait de bonne notes en français quand il
allait en école et comme il a des cousins en
France il parle avec eux assez souvent.

9.

Vous seriez très content avec lui parce qu'il
ne demande plus d'argent est il est toujours
preparé pour travail très dûr.

10. Avant partir pour Suède, vous m'avez demandé si je connais quelqu'un qui pourrait me
remplacer.

Några exempel bland många andra på kommunikativ förmåga i skrift i franska på den här nivån
(ordagrant återgivna):
1.

Encore une fois je vous remercie pour les
deux mois que j'ei eu le privilige d'habiter
chez vous.

2.

Pour cette raison, je suis très désolé à dire
que je ne peux pas retourner cet été.

3.

Je vous écris pour demander si vous voudriez
acceillir un ami à moi comme au pair, l'été
prochain.
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